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.ЛІТЕРАТУРНА ГАЗЕТА"
Орган Правління Спілки письменників України.

Виходить двічі на тиждень: щовівторка і щоп ятниці.

Газета широко висвітлює новини літератури і мистецького життя, проводить творче обговорення і обмін
думками з приводу важливих проблем літератури і літературознавства, висвітлює внутрішнє життя- республіки,
вміщує статті, присвячені проблемам виховання, розповідає про життя літератур братніх радянських республік,
друкує статті про літературу країн народної демократії та капіталістичних країн. В газеті є розділ Сатира
і гумор11.

Журнал публікує романи, повісті, оповідання, публіцистичні статті, вірші російських та українських
письменників, публікує нариси з життя міст і сіл, заводів і колгоспів республіки; друкує спогади старих
більшовиків, активних учасників боїв за Радянську владу на Україні, літературно-критичні статті, матеріали з історії
класичної і радянської літератур та рецензії на нові книжки. В журналі є розділи: Наука", Мистецтво"
і Сатира та гумор".

Журнал Вітчизна" публікує романи, повісті, оповідання, п єси, нариси, публіцистичні статті, поезії
українських письменників; друкує розповіді і документи з життя видатних діячів науки, культури і мистецтва
України, літературно-критичні статті з проблем літератури і мистецтва, питань марксистсько-ленінської естетики,
соціалістичного реалізму та рецензії на нові книги; публікує матеріали синонімічного словника; висвітлює
літературно-мистецькі зв язки України з іншими країнами в минулому і сучасному; знайомить читачів з
літературно-мистецьким життям українців за кордоном та з станом літератури в країнах народної демократії.

Передплатна ціна на півроку 21 крб., на З місяці 10 крб. 50 коп.

щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал

Орган Спілки письменників України. Виходить російською мовою.

Передплатна ціна на півроку 36 крб., на 3 місяці 18 крб.

місячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал Спілки
письменників України.

Передплатна ціна на півроку 36 крб., на 3 місяці 18 крб.
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РІК ВИДАННЯ ДРУГИЙ

ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ТА
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОГО

ТОВАРИСТВА ДРУЖБИ І КУЛЬТУРНОГО ЗВ'ЯЗКУ
З ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ

В ЦЬОМУ НОМЕРІ:

Так тримати!
Про одну з перших бригад соціалістичної праці
в НДР. (стор. 3).

Вся Німеччина дивиться на Дортмунд. (СТОр. б>.

З ФОТОАПАРАТОМ ПО СВІТУ

Л. ВИШЕСЛАВСЬКИЙ, А. НОВІКОВ, Фінляндія.
(стор. 8).

УІЛЬЯМ ЕКЛС. Один канадець із шести 
безробітний. (стор 14)

ПРОЗА І ПОЕЗІЯ

І^ДАШЦЕВЕПЙИ^СЕНГЕЦ Вірші: Дружба. Москва.
Пісня кохання. Дівчинка Ван Тун-чан. Хлопчик
Цолмон. Москва нас познайомила. Величальна.
Весна. Є приємна втома. Жду. (стор- , 7)-

Д. Сенге (1916 1959)  видатний монгольський
письменник, кандидат у члени ЦК МРП, депутат
Великого Народного Хуралу, член Монгольської
Ради Миру. За свої твори  повість «Аюші» та
збірку віршів «Рідна Москва»  Д. Сенге двічі
одержував Чойбалсанівську премію. Д. Сенге
займався також перекладами творів класиків
світової літератури та сучасних радянських поетів на
монгольську мову. Особливою популярністю
користуються в МНР вірші 0. Твардовського, М. Тихоно¬

ва, М. Бажана, В. Сосюри, П. Воронька у
перекладах Д. Сенге.
В останні роки життя Д. Сенге очолював Спілку

письменників МНР.

В. ВАСИЛЕВСЬКА про роман В. Махеєка.
(стор. 20).

ВАДИСЛАВ МАХЕЄК. Зранку промчав ураган.
Роман-щоденник. (стор. 21).

ПОЕТИ АЛЖІРУ. Добірка віршів сучасних алжірських
поетів

САЛЕХА ІБН-САЛЕХА АЛЬ-ХАРФІ та АБУ

АБДАЛЛАГА САЛЕХА АЛЖІРСЬКОГО (Стор. 69).

СТРАТІС МІРІВІЛІС. Приймачка. Оповідання.
(стор. 74).

Сучасний грецький письменник Стратіс Мірівіліс
(нар. 1890 р.) розпочав свою літературну
діяльність ще 1914 року, під час війни між Балкан-
ським союзом і Туреччиною. Після першої світової
війни Мірівіліс видає ряд творів, і серед них
антивоєнний роман «Життя в труні» (1924), «Золото-
ока вчителька» (1933), збірки оповідань «Зелена
книжка» (1935), «Блакитна книжка» (1938) та інші.
У 1957 році під час Міжнародного фестивалю

молоді в Москві Стратіс Мірівіліс побував у
Радянському Союзі. Поїздка справила на письменника
незабутнє враження і, повернувшись на
батьківщину, він публікує цілу серію нарисів.
Оповідання «Приймачка», що його ми друкуємо,

взято із збірки «Зелена книжка».



КІНГСЛІ ЕМІС. Цікаві речі. Оповідання (стор. 81).
Молодий англійський письменник К. ЕмІс

(нар. 1922 р.)  один Із засновників літературної
течії «сердиті молоді люди». Автор романів
«Щасливий Джім» (1954 р.), «Непевне почуття» (1955 р.),
«Мені тут подобається» (1956 р.).

ФЕДЕРІКО ГАРСІЯ ЛОРКА. Романс про Іспанську
жандармерію. (стор. 87).

про літературу і мистецтво (Іван Ольбрахт. «Про
мистецтво і суспільство»); В. Лазня. Значний внесок У
потрібну справу («Литература Германской Демо-кра-.
тической республики». Сборник статей); Дм.
Василюк. Кемаль і Сельма стають бійцями (Жорж Ханна.
«Жерці храму») (стор. 127).

ЖИТТЯ МИСТЕЦТВА

ТОЙН ДЕ-ФРІС. День святої Єлизавети.
(стор. 88).

Відомий голландський письменник-комуніст Тойн
де-Фріс (нар. 1907 р.)  автор багатьох романів,
оповідань та нарисів.
Його перу належить відомий далеко за

межами Голландії роман «Бойове хрещення» про
життя Карла Маркса, що приніс письменникові
заслужену світову славу. Тойн де-Фріс є автором
ряду творів про боротьбу голландського народу
проти гітлерівських окупантів. Творчу роботу
письменник поєднує з активною громадською діяль^
ністю, бере активну участь у русі прихильників
миру.
Тойн де-Фріс  вірний друг Радянського Союзу,

багато його виступів у пресі присвячено боротьбі
за дружбу I співробітництво між голландським і
радянським народами.

КРИТИКА І ПУБЛІЦИСТИКА
Корнелій ЗЕЛІНСЬКИЙ. Шляхи СВІТОВОЇ поезії

(стор. 104).

М. Дерімов. Знайдено на Гвінейському узбережжі
(стор. 133).

А. Кроль. Мистецтво вмілих рук (стор. 145);

Гумористичні малюнки (стор. 137, 154).

Інформації (стор. 139).

Л. ГОРІЛОВСЬКИЙ. По той бік спорту (стор. 147).

Чи владе Пізанська башта? (стор. 152).

Жан КО. Товариство «Міс Франція» (стор. 153).

Я. МІЛІН, П. ЗАМАНСЬКИЙ. Жертва власної
продукції. Фейлетон (стор. 155).

В ДЗЕРКАЛІ ІНОЗЕМНОЇ ПРЕСИ
(стор. 156).

Павло СОКОЛОВ-СКАЛЯ. Св ято мистецтва

соціалістичного світу. (стор. 110).

Б. ГІЛЕНСОН Про реалізм Сінклера Льюїса
(стор. 117).

НАШ КАЛЕНДАР
Федеріко Гарсія ЛОРКА. До 60-рІччя з дня
народження (стор. 125).

ЧИТАЮЧИ НОВІ КНИГИ

М. Рекун. «Іуда з Монте Сікуро» (Густав МорцІнек.
«Іуда з Монте Сіїкуро»); Г. Неруш. Іван Ольбрахт

НІкос ПАПАПЕРІКЛІС. Собака (стор. 157).

ХРОНІКА КУЛЬТУРНИХ ЗВ ЯЗКІВ

Словацька преса про виставку української графіки
(стор. 158).

Зарубіжні п'єси на сценах У.РСР (стор. 159).

Валеріу ПОП. Почути  добре, побачити * краще
(стор. 160).

КАЛЕЙДОСКОП ВСЕСВІТУ11
(стор. 124, 136, 151, 157).



ГВригада Еберсбаха  це не/тільки група робітників, це колеи
тив друзів. Бажання укладачів колії: вступити у змагання з
однією з радянських бригад комуністичної праці, що працюють

на будівництві.

Отто Шмельцеру друзі
допомогли збудувати
новий будинок. Він і сам
завжди готовий прийти
иа допомогу товаришеві,
а руки в нього золоті

Бригадир Вольфганг Еберсбах
задоволений  норма знову
перевиконана! Колись він працював
перукарем, та ось уже сім років як
Еберсбах робітник. <Тут я можу
принести більше користі у
будівництві соціалізму»,  каже він.

х двадцять два чоловіки. Познайомилися
вони один з одним на роботі  нелегкій
роботі укладачів колії  і знайомство пе-
реросло у міцну робітничу дружбу. Коли
Одного дня хтось сказав, що Шпрінгер
настеляє новий дах на своєму будинку, кілька
Робітників запропонувало: «Допоможемо

му. Час знайдемо, а новий дах
коштуватиме менше».

з



Почуття солідарності, відповідальності
перед колективом  великим колективом
вугільного комбінату Профен, до якого
вони належать,  хіба не цим почуттям
керувалися робітники бригади Вольфганга Ебер-
сбаха, рятуючи шахту від катастрофи? Кілька
років тому, коли на одній шахті стався
обвал, усі 22 робітники бригади
пропрацювали під землею в небезпечних умовах цілу
добу, і ні на хвилину жоден Із них не
випустив інструмента з рук.
З кінця лютого цього року

колієукладальна бригада Вольфганга Еберсбаха
носить звання «Бригада німецько-радянської
дружби». Ще рік тому робітники навіть не
уявляли собі, що їхній бригаді може бути
присвоєно це високе звання. Бригада часто
недовиконувала план, хоч І не завжди зі
своєї вини. Траплявся і брак у роботі.
Допоміг досвід радянських робітників.
Ознайомившися з новими методами кріплення
шпал, що їх застосовують в СРСР, бригада
вирішила перейняти ці методи.
Раціоналізація одразу дала успішні наслідки:
перевиконання плану стало звичайною справою,
значно поліпшилася якість роботи.
Закріпивши за своєю бригадою славу

передової, всі робітники вступили до
Товариства німецько-радянської дружби. Тепер
укладачі колій поставили перед собою ще
вищу мету  вони включилися у змагання
за честь називатися «Бригадою
соціалістичної праці». (Дружини робітників теж
поставили свої підписи під почесним
зобов'язанням). Бригада Вольфганга Еберсбаха про*
кладає вірний і надійний шлях  шлях у
соціалізм.

Батьки стежать за успішністю своїх дітей
у школі 1, до речі, вивчають разом Із ними

російську мову.

На фото: тато повернувся з роботиі

КИТАЙСЬКА МЕДИЦИНА НА СЛУЖБІ НАРОДУ

Традиційна народна медицина Існує в Китаї вже понад 4000 років. її
рецепти передавалися від покоління до покоління. Близько 600 років тому
лікар Лі Ші-чин вперше зібрав їх у фармакологічну збірку.

уряд народного Китаю всіляко сприяє розвиткові традиційної медичної
науки. «Сучасну І традиційну медицини ми порівнюємо з двома ногами,
говорить відомий китайський хірург Лю Чжі-дзін,  одна без другої кульгає,
одна повинна підтримувати другу».

Останнім часом старий китайський лікар Фу Цзін-цзян з міста Ченду
(провінція Сичуань), член Комітету старих лікарів по систематизації
рецептів народної медицини, передав Інституту Традиційної Медицини Китаю
656 колись засекречених рецептів, які він збирав протягом десятиріч.

Сотні знавців зараз опрацьовують величезну спадщину народної
медицини, яка сприятиме справі охорони здоров я народу.

На фото: члени Комітету старих лікарів міста Ченду вивчають рецепти
китайської народної медицини.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

В БОЛГАРІЇ.

На найвищому пагорбі
в Софії  в парку Свобо
ди  провадиться
будівництво болгарського
телевізійного центру.

Софійські заводи
налагодили масовий випуск
вітчизняних телевізорів
«Опера». Перший
болгарський телевізійний центр
почне працювати вже

цього року.

Випробування першої доменної печі на новому
металургійному заводі в Бхілаї (Індія). Лише
півтора роки тому радянські спеціалісти заклали
перший камінь у фундамент заводу, І ось сталь Іде!
Разом Із другою доменною піччю, що будується,
бхілайський завод даватиме Індії мільйон тонн
сталі на рік.

УГОРСЬКІ

ВИРОБНИЧІ

КООПЕРАТИВИ

Протягом перших
місяців цього року до
виробничих кооперативів
Угорщини вступило понад 80
тисяч селянських родин.
Лише в. одній з областей,
що охоплює 173 села,
зараз утворено 150
колективних господарств.
Територія земель

кооперативних господарств
становить 1.245 тисяч га.



В КНДР ВСІ ВЧИТИМУТЬСЯ

БЕЗПЛАТНО

4ємна куля в надійних руках!

З квітня цього року в усіх учбових закладах
Корейсько! Народно-Демократичної Республіки
скасована плата за навчання. Цій звістці, що
свідчить про дальший розквіт і зміцнення
країни, радіє весь корейський народ.

Цей величезний глобус власноручно виготовили учні Швейнфуртської
школи Німецької Демократичної Республіки.

На фото: учні 4 середньої школи Пхеньяна
знайомляться з рішенням уряду*

Поетичні та художні конкурси
Китайська культура має

тисячолітні традиції, але в старому Китаї
представники панівно! верхівки
зневажали народних митців,
вважаючи літературу та мистецтво
цариною учених інтелігентів.
Народна влада розкрила перед.

китайськими трудящими
можливості для всебічного розвитку
талантів. Література та мистецтво
стали справді всенародними, їх
творцями є тепер мільйони
робітників та селян. По всій країні
регулярно провадяться масові
поетичні та художні конкурси, учасники
яких оспівують нове, щасливе
життя. В цих Творах сучасна
тематика поєднується з фольклорними
мотивами.

Ось, наприклад, вірш народного
поета Чан Чін-ко, селянина, який
навчився читати й писати лише

після визволення:

В нашому селі
Молоді комуністи збудували

водоймище.
Повертаючись до свого

морського замку,
Принцеса, дочка царя-дракона,
Вирішила, що це водяний палац

II батька.

Однією з масових Форм
мистецтва є розпис зовнішніх стінок
будинків малюнками на актуальні й
фольклорні теми. На фото: стінний
розпис в одному із сіл Пайського
національного автономного округу
провінції Юньнань.

На фото: пробні посадки
вертольота на .дах готелю,

Аеродром

на

даху

Частину гостей, що
прибувають до Варшави,
тепер зустрічатимуть
просто на даху новозбу-
дованого одинадцятипо-
верхового «Гранд
готелю». За п ять хвилин вер-
тольот доставлятиме
гостей із варшавського
аеродрому до цього готелю,
розташованого в центрі
польської столиці.
Автобусом ця подорож
забирала ЗО хвилин. «Гранд го-
тель»  перший будинок
У Європі з посадочною
площадкою на даху.



D
U ся Німеччина стежить за героїчною

боротьбою, яку провадять німецькі
патріоти в Дортмунді (ФРН) проти
використання їхньої землі під англійські
площадки для атомних ракет.

історія цієї боротьби така: агресори з

НАТО запланували обладнати на

аеродромі Дортмунд-Бракель згадані
стартові площадки. Населення шістсоттисяч-

ного міста Дортмунда виступило проти

цього підступного плану. Протести були

настільки одностайні й енергійні, що до

них змушена була прилучитися навіть
християнсько-демократична фракція
міського самоврядування. Однак
установи, до яких звернулися дортмундці з
протестом, повели з ними досить хитру-

гру: місцевий уряд землі Північний Рейн-

Вестфалія заявив, що він не

компетентний розв'язувати такі питання, і що слід

звертатися до англійського окупаційного

командування. Англійці відповіли, що в

ВСЯ НІМЕЧЧИНА

ДИВИТЬСЯ

НА ДОРТМУНД
\

подібних питаннях треба звертатися до
західнонімецького військового
міністерства. Міністерство Штрауса відповіло,
що й воно не компетентне: зважати на
протести мусить НАТО.
Поки протести пересилалися з

одного відомства до іншого, міністр оборони
боннського уряду Штраус виголосив
промову, в якій називав жителів
Дортмунда бунтівниками, а міністр внутрішніх
справ Шредер встановив жорстоку
цензуру над кореспонденцією ^цортмундців.
Внаслідок, близько 150 тисяч листів, у
яких висловлювалися «крамольні думки»
проти атомного озброєння, було
спалено. Канцлер Аденауер, протримавши
петицію Дортмундського обер-бургоміст-
ра три тижні без відповіді, закликав
дортмундців до «жертв в ім'я свободи».
У цей час мілітаристи зробили спробу
поставити населення Дортмунда перед
фактом: вночі вони проїхали кружним
шляхом до аеродрому
Дортмунд-Бракель і висадилися там. Розпочалася
жорстока боротьба дортмундських
патріотів з англійськими солдатами та
поліцією.

На наших фото: збирання підписів під
протестом проти перетворення
аеродрому Дортмунд-Бракель на стартову
ракетну площадку (фото МІ). Під гаслом
«Ніщо не виправдовує атомного озброєння»
дортмундські патріоти зробили «сидячий
страйк» на шосе, що веде до аеродрому
(фото № 2). Поліція намагається стягти
страйкарів із шосе (фото М 3).
Протиатомна демонстрація в Дортмунді (фото



Знедолені діти

(Скорочений переклад статті з газети «Дейлі уоркер»)

Загальновідомо, що
становище жінки в
суспільстві  це найкращий
пробний камінь будь-якого
суспільного ладу, але не
менше підстав має і таке
твердження: пробний камінь
будь-якого уряду  його
ставлення до дітей.

В зв язку з цим
твердженням слід зауважити, що
уряд
Південно-Африканського Союзу аж ніяк не
витримує такого випробування.
Жорстоке переслідування
тубільного населення,
посилення політики апартхейду і,
зрозуміло, лягає важким
тягарем не лише на дорослих,
але й на дітей. До того ж,
недавно уряд
Південно-Африканського Союзу вжив

спеціальних заходів,
спрямованих уже просто проти
африканських дітей.
Справа в тому, що за

останні кілька місяців у
Південно-Африканському
Союзі розпочалась кампанія,
мета якої  виселити дітей

11 «Апартхейд»
(«роздільне існування») 
політика уряду
Південно-Африканського Союзу, в
результаті якої все неєвропейське
населення країни підлягає
жорстокій расовій
дискримінації і позбавлене
громадянських прав.

африканських служниць, що
обслуговують білих, з
європейських кварталів
південноафриканських міст.
Виявляється, що мати має

право проживати на терито-
IY, де мешкають європейці.
Ільше того, вона мусить

добре прати та куховарити,
мити підлогу та прибирати,
щоб догодити своїй
європейській господині. А її
діти? Е, ні! Незалежно від
віку вони «незаконно
проживають» І мають бути
виселені.
В переважній більшості

випадків мати є єдиною
годувальницею сім ї, а крім
того, в країні нема дитячих
установ.

Проте, це дуже мало
цікавить уряд
Південно-Африканського Союзу, і він
продовжує наполягати на
виселенні дітей з європейських
кварталів. Уряд, що не
спромігся знайти грошей, щоб
нагодувати дітей, які
буквально помирають від
голоду, знайшов-таки досить
коштів, щоб протягом шести
місяців провести лише в
одному місті 
Йоганнесбурзі 5.000 нічних облав.
Для чого7 Лише для того,

щоб «захистити» людство
від цієї страшенної
загрози  африканських
дітлахів...

Джек У О Д Д І С

ЗЛОВІСНА ТІНЬ

Мал. Дамадівна (Румунія).
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Леонід
ВИШЕСЛАВСЬКИИ

Сірий граніт. Похмуре
небо. Дрімучі ліси. Мовчазні,
суворі люди...
Такою ввижається

Фінляндія людині, яка знає про неї
лише з чуток. Проте, якщо
уважніше придивитися до
нашої північної сусідки,
дуже легко переконатися в
хибності такої уяви.
Одяг людей, колір

будинків, різнобарвні прапори та
корабельні корпуси у Хель-
сінському порту  все
СВІДЧИТЬ про прагнення фіннів
до яскравих фарб, у яких
переважають ніжні, веселі,
світлі відтінки.
Зграйки сніжнобілих ча-

йок_ в'ються над лотками із
щойно виловленою рибою,
яка грає всіма барвами
веселки (фото 1, 2).
Натовп на вулицях

фінської столиці не здається
одноманітним навіть похму-



рого зимового дня (фото 3).
У верхньому одязі чоловіків
та жінок рожевий колір
поєднується з зеленим,
кремовий з бузковим та блідого»
лубим. Особливо яскравий
одяг у дітей. Вони, ЯК КВІТИ
на снігу,  червоні в язані
шапочки, прогумовані ком-
бінезончини, сині або голубі
вишивані шарфики та
рукавички, рожеві черевики. В
прогумованому одязі діти
можуть досхочу борсатися у
снігу (фото 4).

Як і всюди, тут галасливі
базари. Один з них
розташований в Хельсінкі проти



Де б ми не були  на
фабриках, у школах, в
інститутах  нас, радянських
людей, незмінно зустрічали
тепло та гостинно.

І зараз, згадуючи
численні зустрічі з вантажниками
портового міста Або, яке по
праву вважається
морськими торговельними воротами
Фінляндії (фото 12), з
робітниками паперової фабрики
невеличкого містечка Вал-
кеакоскі, з ученицями однієї
з показових шкіл на околиці
Хельсінкі,  перш за все
думаєш про велику і щиру
людську теплоту простих
фіннів. Фінляндія
розкривається не стільки крізь
пам ятники старовини та
сучасні споруди, скільки крізь
дружні посмішки та
рукостискання її людей, для
яких мир І дружба з
Радянським Союзом  запорука
щастя їхньої країни.
Робітники, з якими нам

довелося зустрічатись,
розповідали про своє життя.
Роботу знайти важко, на її
розшуки доводиться
витрачати багато часу. Якщо ти
чомусь не сподобався хазяїв
ну,  він тебе вижене.
Причому, намагається вигнати

за кілька днів перед
відпусткою: нащо капіталістові

сплачувати гроші за
відпустку?! Він краще візьме
Іншого робітника,  знайти
його не важко,, в країні
хронічне безробіття.
Безробітних часто можна зустріти
на бульварах: це люди без
адреси (фото 11).

Договір про дружбу,
укладений між СРСР та
Фінляндією, відкрив великі
МОЖЛИВОСТІ для розвитку фінської
промисловості, для
розширення торговельних та
культурних зв язків між обома
країнами. Від дружби з
Радянським Союзом залежить
найважливіше для людини:
можливість дістати роботу.
Робітники фінських верфей
уже побудували на
замовлення Радянського Союзу
кілька великих криголамів.
Більшість таксомоторного
парку Хельсінкі складається
з наших «Побед», у великій
кількості прибувають сюди
і «Москвичи» (фоТо 13), на
автобусних лініях також

курсують наші машини.
В Фінляндії існує давній

звичай: міста обирають собі
братів серед міст Іншої
країни. Так, фінське місто Там-
пере побраталося зі
столицею Радянської України,
нашим рідним Києвом.

президентського палацу
(фото 5).
У містах переважають

конструктивістські будови
(фото 6), але більшість
населення живе в дерев яних
одноповерхових будиночках.
Архітектура фінських міст
сувора, але не одноманітна.
Часто прикраси
створюються за допомогою дуже
простого та дешевого засобу,
скажімо, частину цеглин
навмисне залишають без

штукатурки, що створює

особливий візерунок (фото

Фінни охоче користуються
велосипедами, яких у
Фінляндії чимало. На
велосипедах їздять і взимку; на
вокзалах, вулицях та площах
для них влаштовано
спеціальні стоянки, їх возять
навіть на автобусах (фото 8).
Фінляндія  країна озер

(озера займають 70 0/о
території!) Алегоричні зображен¬

ня Фінляндії  жінка, що
виходить з води,  встановлені
на багатьох міських площах
(фото 9).
Таке суто зовнішнє

сприйняття країни.
Звичайно, є в Фінляндії

й суворі граніти (за
фундаменти будинків часто-густо
правлять природні гранітні
брили), є похмурі сосни на
тлі темного неба, але
пейзаж пожвавлюють яскраво
пофарбовані будівлі.
Втім найяскравіша,

найсвітліша фарба Фінляндії 
сердечність І привітність її
народу-трудівника. Цю
фарбу не може змити ні час,
ні лють тих, хто не
зацікавлений у мирному житті.
Фінський народ чесний та

працелюбний. Недаремно у
самому центрі фінської
столиці стоїть пам ятник Праці:
три мускулястих ковалі
б ють молотами по ковадлу
(фото 10).
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Тампере найбільший про.
мисловий центр Фінляндії.
Як майже всі фінські міста,
Тампере розташувався на
березі одного з численних
озер. Неподалік від гомінких
міських вулиць, на озері, яке
не замерзає завдяки гарячій
воді з сусідньої фабрики,
зимують дикі качки (фото
14). Разом із зграйками
голубів вони надають місту
жвавішого вигляду, немов би
пом'якшують його суворі
риси.
Тампере  місто великих

революційних традицій. В
ньому відбулася історична
конференція нашої партії,
вулиці Тампере бачили
великого Леніна. В тому будинку,
де була конференція, тепер
міститься музей В. І. Леніна
Кфото 15).
У великому залі особливо

цікавий той куточок, де
зібрано речі з квартири
фінського робітника, що дав
притулок Ільїчу влітку 1917
року: круглий столик,
настінний годинник. килим,
портрети господарів
квартири (фото 16).



Якщо «братом» Тампере єКиїв, то наймолодше місто
Фінляндії Лахті назвало
своїм братом наше
Запоріжжя. Місто Лахті існує лише

п'ятдесят років, але воно
вже встигло перетворитися
на спортивний центр
країни. Тут щороку
влаштовуються міжнародні змагання з



парусного та лижного
спорту.

У мерії цього міста
зберігається бронзова плита з
художнім барельєфом. Для
того, щоб прочитати підпис
під барельєфом, не треба
звертатися до перекладача.
На металевій дощечці
читаємо українські слова:
«Населенню міста Лахті від
колективу ордена Леніна
заводу Запоріжсталь. Місто
Запоріжжя. Вересень. 1953
рік».
Незвично й радісно

читати в мерії далекого
фінського міста українські слова,
написані запорізькими
сталеварами. Від них віє
теплом батьківщини, сердечною
дружбою.
В центрі Лахті  один із

найсвоєрідніших фонтанів
світу: три бронзових
ластівки летять над водоймищем
{фото 17).

Там воду дзеркальну
зі свистом

черкнуло пташине крило,
й струмочок
фонтаном іскристим
далеко назад понесло.
Не лижви,
Не санки,
Не яхти
в озернім спортивнім

краю,
а ластівки з дальнього

Лахті

збентежили душу мою.
Народи 
на мирній
вахті!

Летять і над нашим
Дніпром

три ластівки
з дальнього Лахті,
черкаючи
хвилю
крилом.

Фото автора

і А. Новікова



До десятої години вечора двері
місії залишаються відчиненими, але
якщо ви хочете зайняти «спальне»

місце на голій дерев'яній
підлозі краще прийдіть заздалегідь. Коли

вимикається світло, більше сотні людей

засинають покотом на підлозі,

підклавши під голову свої пальта. У
жодного з них немає навіть газети, щоб

прикрити ноги. І це  Канада 1959

року...

Вищезгадана сцена день у день пов¬

торюється в місії Фреда Віктора в
Торонто, але подібні картини можна
побачити і в інших містах країни від
Монреаля до Ванкувера. Більшість
цих бездомних  люди, які хочуть і
можуть працювати. Але після кожної,
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проведеної на підлозі, ночі їхній
зовнішній вигляд стає дедалі
злиденнішим, і дедалі менше стає в них
шансів справити приємне враження на
роботодавця.
Ніхто не може сказати напевне,

скільки безробітних зараз у Канаді.
В січні міністр праці Старр запевняв,
що їх лише 749.000. Проте тут треба
зауважити, що ця цифра включає
лише тих, хто зареєструвався в
урядовій комісії по допомозі безробітним.
Якщо підрахувати тих, кого комісія
не зареєструвала, справжня цифра
безробітних у Канаді значно
збільшиться.

Після другої світової війни в Канаді
не припинялося сезонне безробіття,
причому, найгіршим місяцем року
вважався березень. Якщо припустити,
що збільшення попиту на робочу
силу, яке звичайно має місце взимку,
відбулося і на початку 1959 року, то
в березні було приблизно 1.000.000
безробітних. Це становить 16% усієї
кількості зайнятих на роботі. Жодна
індустріальна країна світу зараз не
має такого проценту безробітних.
Пересічно в Канаді на кожного

працюючбго припадає двоє
утриманців, отже в цілому в країні
нараховується 3.000.000 людей, які
страждають від безробіття. З часів кризи
тридцятих років ми ще не знали
жодного такого скрутного року.
Виходячи з офіційної цифри,

749.000 безробітних, канадський уряд
спробував забезпечити їх роботою.
Але в результаті усіх заходів роботу
одержало лише 15.000 чоловік,
тобто 2% тих, що потребують роботи.
В деяких містах країни ці урядові

заходи взагалі ні до чого не
призвели. Так, наприклад, у Монреалі 27
січня було 100.000 безробітних,  саме
тоді з'ясувалося, що всі проекти
забезпечення людей роботою, які
готувалися в листопаді, виявилися
нереальними....

В Торонто, другому найбільшому
центрі безробіття в Канаді, про лю¬



дей подбали краще: 15 грудня їм
почали давати роботу заново
асфальтувати вже асфальтовані вулиці,
доглядати за деревами в парках,
мити вікна та інше.

Надати допомогу безробітним
намагаються десятки різних місій,
Армія Спасіння, приватні особи, проте,
кількість людей, що не мають роботи,
зростає....

Уряд провінції Квебек відмовився
надавати безробітним офіційну
допомогу. Представник приватного
філантропічного агентства у Монреалі
повідомляє про такі разючі факти:
батьки навмисне кидають свої сім'ї, щоб
ті змогли одержати грошову
допомогу, бо в провінції Квебек існує
закон, за яким не дозволяється

надавати допомогу родинам, в яких є

працездатні чоловіки, навіть якщо
останні не мають змоги знайти
роботу. Для того, щоб його сім'я
одержала грошову допомогу, чоловік
повинен кинути дітей та дружину.
Щоночі поліцейські відділення

наповнюються людьми, які не мають де
ночувати, бо місії не можуть дати
притулок всім бездомним. Отець 
економ однієї з монреальських місій
розповів мені про випадок, який став,
ся напередодні. Троє бездомних
просили дозволу переночувати у місії
на підлозі. Вони сказали, що їх
вигнали з поліцейського відділення, бо
там не було місця. Виганяючи їх,
поліцейський зауважив, що' можна
перебути ніч у витверезнику  там,
мовляв, є ще вільні місця, але для цього
треба десь дістати спиртного І
впитися.

Молоді, добре вдягнені люди стоять
у черзі за супом разом із
професійними бродягами.
В результаті безробіття зрост.ае

кількість захворювань.
Збільшується процент ЗЛОЧИННОСТІ.

Підприємці жорстоко експлуатують
робітників, бо на кожне місце можна
знайти сотні безробітних.

УІльям ЕКЛС

(3 канадського журналу «Стар уіклі»).



ДАШЦЕВЕПЙН CEHFE

Д р у ж ба
Люд робочий ВСЬОГО світу,
Люди всіх нових країн
Із монголами у дружбі 
І ясна Москва й Пекін.

Плечем до плеча
Без вогню і меча

З радянським народом відстоїмо мир!

Нині краще, ніж учора,
Завтра  ще світліший день.
Ми ідем назустріч сонцю
В лунах радісних пісень.

М о с

Мирний голуб летить над Кремлем,
Піднебесся горить синявою.
Під високим зірчатим шпилем
Нам відчинені двері Москвою.

Луни твоїх перемог трудових
Линуть по дальніх дорогах,
Скільки, Москва, в тебе вічно живих
Рис величавих і строгих.

Я приїхав з монгольських полів,
Та в Москві  наче в батьківській юрті.
Чув немало схвильованих слів
Про Москву я в студентському гурті.

Плечем до плеча
Без вогню і меча

З радянським народом відстоїмо мир!

Виростайте, наші діти,
Вас не стрінуть війни злі.
Ми вручаєм вам навіки
Гроно дружби на землі.

Плечем до плеча
Без вогню і меча

З радянським народом відстоїмо мир!

к в а

Луни твоїх перемог трудових
Линуть по дальніх дорогах,
Скільки, Москва, в тебе вічно живих
Рис величавих і строгих.

В інституті навчають мене,
Як творити добро у народі,
А Москва мені в серце хлюпне
Всю любов до вітчизни на сході.

.Луни твоїх перемог трудових
Линуть по дальніх дорогах,
Скільки, Москва, в тебе вічно живих
Рис величавих і строгих.

Пісня кохання
Підхоплюйте пісню кохання,
У горах вируючі води,
І брунька на яблуні рання,
І пташка  співачка природи.

Хай пісня щаслива поллється
Степами безмежного краю

І хвилею дійде до серця
Тій милій, що вірно кохає.

Хай пісня розкриє, мов квіти,
Серця, почуттями зігріті.
За нас тоді будуть радіти
Всі люди у цілому світі.
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Дівчинка
Там, біля ріки Янцзи швидкої,
Є текстильна фабрика нова.
До цехів, де горами сувої,
Нас вела дорога трудова.

Рветься катер, розрізає хвилі,
Від бортів несуться бризки пріч.
З берегів робочі люди милі
Аплодують радо нам навстріч.

Скільки їх на березі стояло,
Скільки сот сердець вітало нас!
Швидше крок. Нам ніяково стало
Серед цих живих людських терас.

Ван Тун-чан
Сяяли обабіч ніжні лиця.

І вперед пробилася за мить
Дівчинка з букетом росяниці.
Той букет в руці моїй горить.

На сукенці голуб срібний, бистрий,
Шовком шиті мак і резеда.
Скільки в цей метеличок барвистий
Маминого вкладено труда!

Вітерець розвіяв кіски чорні,
Дівчинка зібрать їх не могла.
І,в хвилини ласки неповторні
Зашарілась щічками мала.

Хлопчик
Обігнавши трьох передніх,
Чотирьох догнавши враз,
Мчить, летить швидка булана,
Хлопчик Цолмон у сідлі.

Скоро фініш, видно фініш.
Мить щаслива вже близька.

Попереду кінь гривастий 
Гордо скаче багатій.

Заіржала кобилиця,
Хлопчик з нею закричав.
Наздогнав комя-оленя,
Йдуть стременами впритул.

В льоті стеляться дволітки,
Мов у них по парі крил.

Москва нас
Негзиав я, що ровесник мій
Фатмір  герой Албанії 
Водив народних месників
В бої близькі і дальнії.

Про те, що Лазар вогняний,
Албанець сильний волею,
Довбав застінок кам яний,
Не знав я, син Монголії.
Мені й не снилося зійтись,
Відчути дружбу юності.
Я поговірку чув колись
Народну, повну мудрості:
Моря далекі на землі,

Цолмон
Двоє хлопців затялися,
Не вступає ні один.

В ється галстук піонерський,
Мов шепоче: «Поспішай.
Ти з бідняцької артілі,
В грязь обличчям не удар».

Опустив хлопчина повід,
Мчить булана уперед.
Біля юрт схопили повід,
Переможцю ллють кумис.

«Слава вершникам хоробрим!»
Аплодують сотні рук.
Цолмон радісно гукає
І розхлюпує кумис.

познайомила
А в хмарах обіймаються.
І люди в дружньому теплі
З найдальших просторів землі,
Як прагнуть  зустрічаються.
І ось ми вирушили в путь
З Монголії й Албанії.
Нас почуття братерські звуть,
Ведуть дороги славнії.
Ми йшли в судьбу свою нову,
Що душі щастям сповнила.
Тепер на дружбу вікову
Москва нас познайомила.



Величальна
Вип єм за батька родини,
Сивого, як верховини
Гір Гайболсона, де вічні льоди.
Років до ста йому жити,
Згоду в родині творити,
Жезл Зургодая тримати завжди.

Вип єм за тих, що кохались,
В розквіті років побрались,
Хай вони вкупі довіку живуть.

Скільки світла! Перші проліски навкруг
Пробиваються з-під листя між яруг.

Лиш під бором
Снігу сірий пруг.

Шовк лісів зелений, пташки тут і там
Колисаються, співаючи гаям.

Теплі дні
Бентежать серце нам.

Буде нехай із десяток
Хлопців у них і дівчаток.
Ми їм відкрили омріяну путь.

Щоб не вміститися гурту
У п ятиклинову юрту,
Навіть в квартиру покоїв на п ять.
Вип єм за дні наші, роки,
Повні піали широкі,
Вип єм і будем про щастя співать.
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Ніжні ранки стелять килими весни,
Розмаїті, чисті барви новизни.

І кохання шепіт

Чути з тишини.
Хто співа так лунко на землі моїй?
Заспівали птиці, може, буревій?

То співа людина!
Світ вклонився їй.

Вес

Є приємна втома
Є приємна втома, неспокійна,
Коли ти в труді створив нове.
Та завжди приємніше подвійно,
Як в народі труд твій оживе.

Скільки є в житті ясного, друзі,
Любого, приємного душі!
Любо, як тебе у щасті й тузі
Розуміють всі товариші.

А розмова з любою  то звуки,
При яких природа ожива,

Манять птицю щастя в наші руки,
Приручають любої слова.

Спів кохання хвилями довкола,
Мрія-казка здійснилась, повір.
Я могутній, наче в повінь Тола,
І моє натхнення вище гір.

Ніжна радість розпирає груди.
Все це я Вітчизні віддаю,
Вам, хороші, роботящі люди,
Мов кохання дівчині в маю.

Жду
Ти пішов далеко, я лишилась,
Вслід тобі дивлюся в самоті,
І бентежне серце окрилилось,
Лине боронить тебе в путі.

Будь здоровий, найрідніший,
Повертай скоріше.

Дружба вірна і палке кохання
Нам відкрили вічний світ весни.
Повертайся, любий, до смеркання
І моє серденько поверни.

Будь здоровий, найрідніший,
Повертай скоріше.

Переклав на українську Платон ВОРОНЬКО



Ванда ВАСИЛЕВСЬКА

Про роман В. Махеека

Зранку промчав ураган11

Книга Владислава Махеєка «Зранку
промчав ураган» з багатьох поглядів
цікава для радянського читача. Сього#
ні, коли табір соціалістичних держав
з'єднують міцні узи дружби й
співробітництва, важливо, щоб ми справді
знали й розуміли одне одного, щоб
ця дружба й співробітництво
спиралися на міцні основи.
Книга Махеєка допоможе нашому

читачеві розібратися в тих труднощах
і конфліктах, в яких народжувалася
нова польська держава, Польща народної
демократії. Автор пише про те, що він
сам бачив і пережив, більше того  в
чому сам брав активну участь в
останній період війни і в перші роки
становлення й зміцнення народної влади.
До війни Махеєк робив лише перші

кроки на шляху письменника та
громадського діяча. Під час війни він

боровся з окупантами в лавах Народної
Армії і в підпільній організації
Польської Партії Робітничої. За її
дорученням був секретарем райкому в
момент визволення Польщі. Згодом
перейшов з партійної роботи на роботу
письменника й журналіста, зараз він
редактор тижневика «Жицє літерацкє»,
який виходить у Кракові.
«Зранку промчав ураган» має

документальну цінність. В цьому творі
відбиті події, що мали місце лише в
одному районі. Але вони сплітаються і
схрещуються з проблемами й
конфліктами, властивими всій тогочасній
Польщі.
На перший план в повісті висунуто

історію бандитського отамана Огєня,
який в уже визволеній Польщі
протягом двох років сповняв жахом підгірні
села і вважався тут повновладним
паном і володарем. Махеєкові довелося
боротися з бандою Огєня, і ця
боротьба є ніби головною канвою твору.
Проте на цьому тлі розгортаються й висту¬

пають конфлікти й труднощі, зв'язані
з становленням нової Польщі. Ми
маємо тут залишки окупації  людей, що
співробітничали з німцями; людей,
розкладених окупацією; вояків підлеглої
емігрантському польському «урядові»
в Лондоні Армії Крайової; загони На-
родових Сил Збройних, тобто
польських фашистів, які під час окупації
допомагали гітлерівцям мордувати
комуністів і радянських полонених, а потім
запекло боролися проти нової влади;
зрадників робітничого руху,
опортуністів, що не вірили в тривалість змін і
чекали нової війни, та «рятівників» з
Заходу; спекулянтів, людей пасивних і
дезорієнтованих та ворогів, що хоч і не
виступали із зброєю в руках, проте
були не менш шкідливі, ніж озброєні
бандити. Труднощі, зв'язані з першим
післяокупаційним періодом, відсутність
постачання, транспорту, нестача
підготовлених кадрів, брак досвіду
державної роботи у діячів, які до цього все
життя лише боролися проти влади в
санаційній Польщі, а школою яких були
підпільна боротьба й тюрми, ще дужче
ускладнюють справу. На цьому фоні
тим яскравіше виступають геройство й
стійкість людей, вірних справі народної
Польщі, які в надзвичайно важких
умовах закладали основи партії і основи
нової держави і, коли треба, з
готовністю та глибокою вірою віддавали
життя за велику справу.

Знання цього періоду допоможе
читачеві розібратися не лише в тому, як
формувалася нова Польща, але й в тих
труднощах, які вона переживала
пізніше, в усій складності політичних
конфліктів, що її роз'їдали і ще надовго
залишили свій слід. І допоможе
розібратися тим більше, що Махеєк дивиться
на дійсність очима комуніста, його
міркування й почуття є міркуваннями й
почуттями комуніста, його точка зору 
ясна і зрозуміла радянській людині.
Читач відчує також глибоку повагу й
щиру любов автора до Радянського
Союзу і радянського народу.

Я переконана, що радянський читач
через цей твір, що постав з нотаток,
зроблених по гарячих слідах, мовби
під час шаленого бігу, відчує пульс
того періоду як щось зрозуміле йому й
близьке. І полюбить автора, який не
пише про своє власне геройство, не
виставляє на передній план свою особу,
але якого читач бачить і добре пізнає,
бо ж пише він про те, що сам думав,
переживав і робив. І кожен відчує, що
цю книгу писав наш друг, близька нам
людина. А з другом завжди приємно
зустрітись.
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Владислав М А X Е Є К Малюнки А. Жуковського

ураган

РОМА Н-ЩОДЕННИК

Вступне слово

1945 року я був секретарем повітового комітету ППР в містечку Нови Тарг. Моя
партійна робота  разом з партизанською діяльністю в період окупації  на віки вічні
відбилися в моїй пам'яті та в моєму серці. У вільні хвилини в 1945 році я записував
на Подгалі свої враження, сподіваючись, що ці записки придадуться мені для
літературної роботи, яку я розпочав ще до війни, дебютувавши в пресі кількома віршами
й оповіданнями.

Виїхавши з Нового Таргу, я працював у партійній пресі, потім поступово
перейшов до літературної роботи.

Видав томик віршів під назвою «Лісові очі», а прозою  «Хлопці з лісу», «Живий
вогонь», «Після війни», а також два збірники нарисів і томик оповідань «Серце».
Новотарзькі записки я включив до книжки «Ескізи боїв» (1951) і дав їм назву: «На
межі». Ці записки були ще неопрацьовані. Певна річ, мої спогади як першого
секретаря партійного комітету в Новому Тарзі значно ширші й багатші ніж те, що я встиг
записати у вільні хвилини, коли шкода було на писання кожної зайвої години. Але
згодом зросло в мені переконання, що історії перших післявоєнних років, періодові
справжньої революційної боротьби потрібні точні документи. І тому я тепер доповнив
свої давні записки з 1945 року, намагаючись у нових фрагментах зберегти суворий,
безпосередній тон тих днів.

Автор

Пстрошиці біля Мєхова,
20 грудня 1944 р.

Отож починаю щоденник наново... Той,
попередній, ще три місяці тому я подер у кишені,
сторінку за сторінкою, скачав у кульки і... з їв
або' розкидав по кущах, коли мене в групі бійців
АЛ 1 вели «богунівці»1 2 на збірний пункт
полонених. Це було біля села Жонбец під Влощовою.
Шкода записок. Зараз у мене багато часу, тобто
я нічого не роблю, не працюю і тому продовжую
далі свої знищені записки про трирічну боротьбу
ППР  продовжую щоденник, початок якого
вже ніколи, мабуть, не зумію відтворити.
Я лежу в кімнатці у своїх родичів П.,

вкрившись пухкою периною, і пригадую, як схопив
запалення легенів та плеврит.
1 АЛ  Армія Людова.
2 Богунівц і один з фашистських польських загонів,

яким командував якийсь Богущ

Я саме прокрадався багнистими стежками
з лісу, щоб до смерку дістатися до своїх родичів
у Пстрошицях і переодягтися. В Гурній Волі
я вскочив в облаву; свого пістолета я саме
залишив нашому зброяреві, щоб той полагодив.
Зрештою мій «ТТ» мало що допоміг би мені
проти цієї купи жандармів і есесівців- Я хутко
шугнув до клуні, де гула й курила молотарка.
Видер граблі з рук якогось літнього дядька з
вусами, схожими на великі колоски, і почав
завзято струшувати солому, що падала з молотарки
на тік. Ледве я встиг скинути з себе піджак, що
виглядав надто вже по-міському, та кинути його
вбік, як у прочинених воротях з явився молодий
есесівець з ручним кулеметом.

 АИе Bauer?1 спитав він, окинувши
поглядом наїжений соломою тік.

і Тут всі селяни? (нім.).
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 Свої... сільські...  швидко промовив
дядько, в якого я вихопив граблі.
Я працював до сьомого поту, щоб устигнути

за темпом роботи, аж поки хтось не повідомив,
що німці вже поїхали... Не пам ятаю, чи хоч
потиснув я руку господареві  така гнітюча
вдячність мене сповнювала. Спітнілий я добрів
до родичів  вони теж були в клуні, молотили.
Очевидно, всі хотіли надолужити час, прогаяний
під час довгих свят. Двоюрідний брат Стефан
витяг з кишені «Газету народову». Із шрифту
й формату я зрозумів, що вона видається в
звичайній друкарні.

 Ти бачив таку газету?
 Ні,  відповів я.
 То почитай тимчасом. Ми зараз скінчимо

молотити.

Я ліг на купу соломи біля подвір я, звідкіля
віяло гнилою вогкістю, і почав переглядати цей
листок гітлерівських пропагандистів,
підроблений під патріотичну газету. Зміст статей той
самий, що й у «Пиіеломі» Сківського і Гетеля ':
німці зробили безліч помилок у своєму ставленні
до поляків, але більшовики будуть набагато
гірші, ось побачите. Єдиний рятунок 
примирення поляків з німцями.

Раптом липке від поту тіло обсипало холодом.
Коли я вже йшов до будинку, мене знов облило
потом; я відчув неймовірну слабість. Вночі
я прокинувся з почуттям болючої спраги в
грудях і горлянці. Я устав, щоб зачерпнути води
з відерця, і впав.
Що було потім, я вже погано пам ятаю. Тітка

обкладала мені груди мішечками з нагрітими
висівками, а мені паморочилася голова і
здавалось, наче я згасаю. Потім я непритомнів. В ті
нечисленні хвилини, коли я приходив до пам яті,
тітка клала мені в рот шматочки курячого м яса;
я жував без смаку і крадькома випльовував їх
за ліжко. Кінець кінцем хтось висловив
припущення: а може, в нього запалення?
Незабаром прийшла вчителька з школи, що

містилася неподалік, і зробила мені укол. Після
цього в мене пішла кров з носа. Тут родичі
вирішили привезти лікаря з Харшніци, хоч була
небезпека викрити мою схованку. Вони були
переконані, що кожен «пан» чатує на пепеерів-
ців, але від мене чули, що лікар 3. лікував
євреїв, які ховалися від гестапо,  можливо, він
виявить співчуття і до комуніста.

Я боявся іншого: лікар міг відмовитись,
посилаючись на небезпеку подорожі через засіки
й дзоти Оствалля, які перетяли землю від
сходу, через Мєхув, Харшніцу і далі на захід аж до
кордону з Пстрошицями.
Та лікар 3. приїхав, його привіз до мене

чоловік моєї добросердої тітки-самаритянки.
Коли влітку 1944 року я втік від гестапівців,

супроводженії й п і стол ет н и м и та р у ш н и ч н и м и
пострілами, гестапівці, щоб помститися,
заарештували моїх батьків і двох братів, а також
кількох родичів у Ходові. Доглядати
господарство моїх батьків став дядько П., бо німці не

іі С к і в с ь к и й і Готель  польські письменники, що
опжробітшічалн з німцями.

знали, що він мій родич. Я просто з-під куль
подався до загону Армії Людової імені Бартоша
Гловацького.

Лікар 3., добра душа, вислухав мене як слід,
розпитав родичів про перебіг хвороби, похитав
головою, мабуть, досить зловісно, бо дядько
відвернувся й витер сльози,  потім довго міркував
над рецептами, виписав їх, здається, аж три.
Ще поміркував, поміркував, ніби щось його тут
тримало, нарешті, попросив собі гарячого
молока ї, сьорбаючи його із склянки, почав розмову:

 Які ваші міркування, пане, щодо політики?..
Я ніяк не міг собі дозволити сперечатися

навіть з таким лібералом, як лікар 3. Не було на
це в мене й сили. Отож я відповів дипломатично:

 Політика побіжить слідом за військами...

 Ага,  буркнув лікар докірливо.  А який
ви, пане, комуніст: національний чи сталінський?

Він усміхався, як завжди, очима і м ясистими
щоками.

Я рознервувався, хоч розум наказував гратися
в дипломата.

 Що ви, пане, хочете цим сказати?
 Є різні комуністи.
 Щодо комуністів, то існують тільки такі,

які чим більше люблять свій народ, тим
енергійніше шукають допомоги для його визволення
чи для зміцнення його незалежності там, де
можуть знайти що допомогу, тобто серед людей,
які борються проти визиску, капіталізму та
імперіалізму. По-друге, комуністи 
інтернаціоналісти: вони прагнуть допомагати іншим
народам.

 Ага,  знову буркнув лікар. Нічого крім
цього на тему політики він не сказав, наказав
купити ліки і поїхав.

22 грудня

Я уперше випив ліки, в грудях і далі
страшенно коле, але, мабуть, обличчя моє стало
подавати якісь надії, бо двоюрідний брат Стах,
нарешті, сказав правду:

 Ти виглядів наче свиня, що здихає від
бешихи... Такий був синій.

26 грудня

За двісті метрів на захід від садиби моїх
родичів біля залізничного полустанка стоїть
солідний мурований будиночок. В будиночку
розташувалась німецька залізнична охорона:
дванадцять солдатів. Вони частенько бувають
у моїх родичів, приходять так собі, поговорити
(наговоряться, як свиня з гускою) чи по молоко.
Часто крізь двері я чую з кухні вкрадливий
голос Ганса. Він був кельнером в якомусь
кабаре. у Франкфурті-на-Майні. Сьогодні, тобто на
другий день свят, Стах почастував Ганса
самогоном, який гонять тут-таки, на місці, а за це
частування почув несподіване признання:
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 Стах... тут хворий комуніст... Я нічого не
знати... Звєж знати.
Звеж  переселенець з Гдині, який живе

в домі Квапня навпроти на пагорку. На різдво,
коли мої родичі, захопившись святковими
приготуваннями, забули, що треба стерегти двері
до моєї кімнати, Звєж заглянув сюди, кинув на
мене погляд і відступив. Він знав мене з
обличчя. Своїм відкриттям він похвалився Гансові,
а той недвозначно застеріг Стаха від
небезпечного балакуна. А може, Звєж не тільки
балакун? Що буде, як він шепне свою таємницю
іншим солдатам з охорони, погляди яких
відрізняються від поглядів Ганса. Або, користаючись
із свого знання німецької мови, зробить донос,
куди треба, щоб забезпечити собі підтримку в
своїх торговельних комбінаціях?

27 грудня

Цілу ніч гавкав собака. Це гавканця
сповнювало тривогою весь дім. Виявилось, що дурний
пес гавкав на горщик за клунею, що
виблискував проти місячного світла.

28 грудня

Пес знову гавкав. Цього разу хтось ходив біля
дому. Двоюрідний брат Стефан, відклавши свої
самогонні справи, побіг на село. Повернувся за
кілька годин і заявив удавано спокійно:

 Вночі стукнемо Звєжа. Годі! Нема кого
шкодувати. Я вже домовився з хлопцями
в БХ і.

Я змовчав. Чекав вечора, наче хотів ще раз
побачити вираз Стефанового обличчя в ту
хвилину, коли він геройськи задирає голову
вгору, дозволяючи своїй заміжній сестрі Марись-
ці «чинити насильство». Перед кожною «акцією»
Мариська одягала йому на шию ладонку,
приказуючи: «Не який тягар  пошкодити не
пошкодить, а допомогти може». Але ввечері
я зупинив Стефека:

 Я піду й пристукну його. Так буде краще...
Бо що ти зробиш з його жінкою? Обох не
застрелиш, бо вона ж не винувата. А в
майбутньому може помститися. Мене вона не знає.
Після всього зберуся й подамся звідси.
Ніхто не запитав мене, як я себе почуваю,

так усіх засліпив мій проект.

2 січня 1945 р.

Наступної ночі після цієї розмови про долю
Звєжа я з гострим болем у грудях та з шумом
11 БХ  Батальйони хлопскє  загони польського Строн-

иіцтва людового (селянської партії),

у голові, хитаючись, рушив у видолинок,
а потім побрів схожою на ущелину дорогою.
Звісно, я обминув дім, де жив Звєж. А що як
смерть його буде незаслужена, несправедлива?
Я хотів добратися до наших пепеерівських
схованок, але обмежився самим наміром. За
півгодини повернувся до родичів з важкою, мов із
свинцю, головою, з червоною млою в очах...

Сьогодні почуваю себе краще. Читаю в «Кра-
кауер цейтунг» урочисту промову Франка. Він
обіцяє наступ за Віслою  такий же
переможний, як в Арденах. Згадує про якусь нову
чудесну зброю. Найкумедніше те, що бойовий дух
англійських, французьких та американських
солдатів, а також радянських бійців він міряє
однією мірою.

З січня

Нарешті, мене відшукав зв язковий з Округу.
Я потрібний в «Глосі Мєхова» зараз же, а якщо
не можу  то не пізніш як за десять днів.
Погодилися на тому, що я з явлюсь 15 січня.
Треба бойовим словом приготувати округ до
радянського наступу, який повинен  на думку
керівництва  розпочатися наприкінці січня.
Саме, коли найбільші сніги.
Я довідався, що бійці АЛ об єдналися з

групою радянського капітана Нєвського. Я
пригадую його ще з околиць Піліци, де вій провадив
широку диверсійну роботу. Гарний блондин,
дуже подобається дівчатам, заспівувач, яких
мало,  і простий, щирий, наче ранкове сонце.

Це було десь на спільній квартирі, яку
нещодавно покинули німці. Вони залишили багато
різних газет і журналів, серед яких була одна
російська книжка, мабуть, трофей з України.
В книжці був портрет Сталіна. Господиня,
шукаючи паперу на підпал, видерла підряд кілька
^сторінок. Коли вона вже пхала їх у піч, Нєв-
ський, наче осяяний раптовим здогадом,
припинив свою лекцію про кулемет «максим»,
підскочив до вогню і навмання вихопив з нього одну
сторінку. Сталін дружньо посміхався.

 Не вшанувала...  поскаржився капітан
з лагідним докором. Жінка похилилася й
обтерла фартухом очі, хоча у них не було сліз.

4 с чня

Уперше, відколи повернулася хвороба, я
одягнув костюм, взувся, став біля вікна і дивився на
побілений снігом простір. Наче самою своєю
появою накликавши лихо, побачив бричку,
напхану есесівцями в мундирах. Ця бричка мчала
вузькою дорогою від Квапня, просто до садиби
моїх родичів.
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«По мене! Звєж виказав!». Перше ніж я встиг
отямитись від заціпеніння, в кімнату вбіг Ма-
рисьчин чоловік з сокирою в руці, якою саме
рубав дрова, потім прибігли інші. Тікати було
нікуди. А тимчасом есесівці їхали на полювання
на край тунельського лісу. На тонесенькій
сніговій плівці відбилися сліди звірів.

8 січня

Спершу я відчиняв кватирку, потім усе вікно
і вбирав у себе холодне повітря, щоб перевірити,
чи не заболять знову легені. Коли дихаю
глибше  вже тільки душить. Я готувався до
подорожі в Лобзов, де міститься підпільна
редакція нашої газети «Глос Мєхова». Учора ввечері
я пройшов дорогою через залізничний міст аж
на пагорок і дивився на захід, намагаючись
в уяві відшукати вільний -прохід крізь колючі
дроти та плетиво ровів біля дзотів. Я спробував
перевірити, як діє невеличка мисливська
рушниця «шістка», подарована мені Стефеком. Ця
«шістка» повинна, в разі потреби, захистити
мене від солдатів вермахту й можливо також і
від аківців ', які за чутками, що надходили
звідусіль, зганяли селян у дзоти й обкладали їх
контрибуцією на придбання зброї. Стефек не
вірив в успіх моєї оборони.

 Як хтось підлізе під самісіньке дуло,
казав він,  тоді ще нічого. Про всяк випадок
візьми з собою кийка.

12 січня

До нашого технічного пункту (редакція,
відділ розповсюдження) в Лобзові вийду завтра
ввечері.

13 січня

Тітка, повернувшись із хліву з відерцем
пінистого молока, сповістила:

 Зі сходу гуде й гуде. Певне, руські рушили,
так?

 Напевне, рушили,  ствердив я, хоч це
здалося мені неможливим. Бо ще ж нема великих
снігів, та й газетки я не видав до цього наступу,
якого ми сподіваємося лише в кінці січня.

1 А к І в ц і  бійці Армії Крайової.

14 січня

Близькість фронту (Бузко, Стопніца, Пінчув)
приковує мене до цього села, і водночас
непевність у тому, коли саме буде прорваний фронт,
та побоювання, що в близькому гітлерівському
тилу посилили терор (вже ходять патрулі вздовж
залізничної колії),  все це жене мене на захід.
Може, мені доведеться видати ще не один номер
газети, поки прийде Червона Армія. Піду завтра.
В неділю, в святковому русі й сум ятті легше
буде заховатися.

15 січня

Я пішов, хоч переді мною з обох боків
цокотіли важкі кулемети, десь біля Кемп я, де була
розташована радянсько-польська партизанська
група під командуванням капітана Нєвського...
Раптом з-за порослого деревами пагорка почали
вибігати люди  в розстебнутих каптанах,
кожушанках, деякі з шапками в руках.

 Куди ви, пане, йдете?  пронизливо
вигукнула якась милосердна душа, пильно
придивившись до моїх стоптаних черевиків.  Без
зброї? Там жандарми й солдати наскочили
з Харшніци, хочуть витиснути партизанів, а ті
не даються.

Оточили мене і незабаром залишили,
струмочками розтікаючись поміж тинами.
Я повернувся заклопотаний. На сході трохи

стишилося, вже не шматувало так землю й
повітря... За дядьковою клунею я натрапив на
Вільгельма Нутшке, коменданта залізничної
охорони. Він знав мене як евакуйованого з
Варшави, бачив мій паспорт. Стояв, повернувшись
брезклим обличчям до південного заходу, в руці
тримав бідон на молоко більший ніж
звичайно. Готує запаси?

 Was neues?1  спитав я чемно й тихо.
 Ніег1 1 2 рух,  Нутшке показав на схід

Більшовикен піф-паф.
 Відрізані.
 Aber hier unerklart3,  він ледве кивнув

пальцем у північно-східному напрямі.
Висловлювався він обережною мовою зведень
німецького головного командування. Але не в тому
річ. Нутшке почував себе, мабуть, страшенно
самотнім.

 Meine kollegen trinken4... Нічого не знати...
trinken. Ein Befehl ist... verteidigen5...  Він
запросив мене до будинку охорони. З солдатами
пив також мій двоюрідний брат Стефан  «гуте
хлопець», як ствердив Нутшке, і «шнапс-капі-
тан», що не мав конкурентів у пияцтві.

1 Що НОВОГО? (НІЛІ.).
2 Тут. (иім.).
3 Але тут неясно, (нім.).
4 Мої товариші п ють, (нім.).
5- Є наказ...- боронитися, (нім.).-
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Я подякував Нутшке, відмовляючись тим, що
в мене болить голова. Я не почував себе
самотнім. Віру в майбутнє виявляє також мій
двоюрідний брат Стах, який саме вчиться грати
на зіпсованій гармоні. Він видирає з неї такі
пронизливі звуки, що, здається, кружляє весь
дім. Збожеволіти можна. Але нехай грає, нехай
грає. Стах неодмінно хоче вивчити «Єще
Польски не згінела...» В хвилини збудження він
сміється і (мріє:

 Якби знав руський марш, я б його теж
вивчив. Може б, він був легший...

16 січня

Засинаючи вчора, я думав: що робити завтра,
післязавтра... Не один я так думав  усі ми,
пепеерівці. Вдивляючись в мету  знищення
ворога  ми відштовхувались від проблем
завтрашнього дня. Так, наче хотіли забути, що нам
доведеться керувати.
Вранці над нашим будинком пролетіли

снаряди в напрямі залізничної колії. Перше ніж
я встиг схопитися з ліжка, один прошив дах,
розірвався, влучивши в горище, і розсипався
осколками посеред кімнати. Незабаром'другий
вибухнув біля вікна, повибивавши всі шибки.
В паніці ми повкидали білизну й постіль до
льоху і, забравши худобу, помандрували полем
до якогось родича на околиці Пстрошиць, біля
скелястих пагорків. Я тягнув за роги корову й
потрапив у коловерть руху на полях і дорозі.
Це добре. Бо от заторохтіли і промчали карети,
які я запам ятав ще з часу свого ув язнення
в бригаді НСЗ 1 Богуна. Тільки жінок було
менше, а канарок і собачок зовсім не було.
Ця елегантна, трохи схвильована процесія
прямувала до проїзду під мостом в західному
напрямі. Молодий чоловік з пістолетом при боці
та чорними вусиками уважно став до мене
придивлятися, коли переполохана корова заступила
дорогу його кареті. Лише згодом я усвідомив
небезпеку. Цей молодик був суддею в Богуна.
Це він мене допитував кілька місяців тому.

Опівдні біля Кемп я струсонув повітря
розливний гуркіт пострілів. Але снаряди зі сходу вже
не летіли.

Ми, чоловіки, повернулися до садиби,
позатикали вибиті вікна соломою. Солтис1 2 приніс
повідомлення, щоб усі були напоготові, бо так
наказали солдати «Зондердінсту». Певне, буде
оголошена евакуація. Не виключена також
можливість, що німці підпалять село. Ми вирішили
чергувати цілу ніч.

І от настала північ. Двоюрідні брати сплять,
зібгавшись клубком на рядняних сінниках.
Я раз у раз виглядаю на подвір я: мороз. Вряди-

1 НСЗ  Народове сили збройне  фашистська військова
організація.
2 Солтис  сільський староста,  * -

годи б ють гармати, мабуть, навмання, десь із
Подмєйської Волі. В Мєхові з являється,
начебто над дахами, величезне полум я, Пожежа.
Повертаюсь до кімнати, беру перо. Мені хочеться
спати. Вогонь виграє в рештках шибок,
розсипається дрібними іскринками.

17 січня

Жінки повернулись від гостинних родичів і
відразу ж запалили в печі. Буде гаряче молоко.
Я скинув черевики, заліз під перину в кухні і
став читати «Історію устрою Польщі» Кутшеби.
Мені перешкодив Франек Ксьонжек, командир
місцевої групи БХ.

 Оті вчорашні постріли біля Кемп я  то
була битва... Богун напав на Невського. Нєв-
ський убитий.

Я не міг уявити собі цього осяйного капітана,
відомого нам з пісень,  не міг уявити собі його
неживим.

 Це неможливо!
Франек розвів руками  вій був пригнічений

поразкою. Нім'ці скористалися з переполоху,
викликаного боєм, і підпалили два вагони
динаміту біля виходу з залізничного тунелю.

 Нєвський убитий,  ще раз повторив він і
знову розвів руками.  Ось так він мені тиснув
тиждень тому руку, коли ми зустрілися...
Командир селянського батальону тримав

нерухомо правицю в повітрі, наче це вона, а не
рука Нєвського захолола навіки.
Ми ще не встигли отямитись від пригнічення,

коли Мариська, вбігши з подвір я, шепнула
одним подихом:

 Німці сюди йдуть, тікай!
Я вскочив лівою ногою в черевик, другий

черевик схопив під пахву і вибіг на засклений
ганок. Поки я встиг узутися, Мариська вже
гукала:

 Це були руські! orКуда германец»? 
питали.

В голосі її та в моєму серці було стільки ж
радості, як і подиву, що так несподівано
прийшло воно, визволення, людським кроком. Черво-
ноармійці один за одним перетинають засніжене
поле, танки із стрімкого горба, звідки видко
всю околицю, стрибають униз, виблискуючи
червоними зорями, мов парашутисти,  на
превеликий захват селян.

 Дивіться, у кожного автомат. Наробили,
наче голок.

Ніхто мене не утішає, що мій рідний Ходув
не буде знищений. Саме туди прямують хвилі
солдатів і радянських машин. Там Вермахт і
Фольксштурм відгородилися дзотами, будуть
захищатися залізом і вогнем, 'від клуні до клуні,
від хати до хати. Не можу відігнати думки,
що мої старі батьки,- мої братй, охоплені
таємним- передчуттям, линуть тужними думками
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з концентраційних таборів, сюди, до рідної оселі,
над якою висить загроза.

Ход у в,
18 січня

Жодна балка не пошкоджена в моєму Ходові!
Отак червоноармійці вміють обходити ворога
з флангів і захищати людей від смерті. Вермах-
тівці, які не встигли відступити, були знищені
в оточених ровах, бо не могли навіть вибратися
ЗБІДТИ.
Мало хто мене вітав. Основну роль відігравав

тут, мабуть, егоцентризм  якщо вже люди були
врятовані, кожен почував себе надто
дорогоцінним, щоб звертати увагу на когось іншого.
Я прочинив хвіртку. З покорою людини, що

вдячна долі за щасливий випадок, гладив
пальцями щербину в хвіртці  саме сюди ввігналася
одна з гестапівських куль, які летіли вслід мені
з ганку півроку тому- Тільки гарячий пил тирси
обсипав тоді моє обличчя.

Мене привітав, обнявши, сивий дядько.
 Я сховав на зустріч із тобою півпляшки.

Ми випили, і я зараз же подався до Харшніци.
Тут рух людей має відтінок якогось вичікування
чи навіть непевності. Не один, мабуть, згадав
окупаційні грішки. Раз у раз зринає якась
безглузда плітка, щоб за годину облетіти місто
і одразу ж поступитися місцем іншій.

Мєхув,
19 січня

І все-таки люди повинні мати свого героя, щоб
він був для них щитом. Коли я сьогодні в Хар-
шніці витяг пістолета, намагаючись таким
чином заборонити розбивати замки на підвалі
фабрики, де перероблялися фрукти,  миттю
нагорі, у вікнах власника фабрики з явилися
гарні жіночі обличчя. Зараз же пухкенька,
кругла Галина збігла по східцях і повела мене
до радянського генерала, який разом із штабом
зупинився в цьому будинку. Вона нагородила
мене повнотою влади від імені тих, що боялися
за своє майно. Я почував себе досить безглуздо.
Радянський генерал слухав мою біографію з уст
Галини, не дивлячись на неї, потім блиснув
очима просто в мої очі і сказав:

 Ми зараз їдемо до Мєхова. Приїжджайте:
там треба організовувати районну владу.

Чого мені чекати? На колектив, з яким я
працював, та який мене обрав на голову підпільної
повітової ради народової? Але ж всі вони теж
приїдуть до Мєхова!

Проте мені хотілося і тут, у Харшніці,
залишити слід нової влади. Я йшов до будинку
волосної управи. Дорогою вигнав з крамниці

людей, що розбивали ящики з яйцями й бабра-
лися в жовтій грязюці. Я знову витяг свій
старенький пістолет і прибрав рішучого виразу.

 Вийдіть звідси! Забирайте з собою, скільки
хто може, але не кидайте на землю ящики!
Невимовна була радість людей від цього

відступу на почесних умовах.
Потім я зайшов до волосної управи.

Чиновники ходили навколо, потираючи руки від
холоду й турбот. Вони не знали, що саме їм слід
робити, взагалі не були впевнені ні в чому.
З допомогою кур єра я викликав командира
гарнізону АЛ, який жив у Вітовіцах, а також
запросив до волості командира групи АК. Його
прізвисько, здається, Крок, якщо не помиляюсь,
він  підхорунжий. Крок настільки довіряв мені,
що не заперечував того факту, що саме він
командує групами АК, але почувши пропозицію
створити з бійців АЛ та АК громадянську
охорону, виявив недовір я, навіть ворожість. (Та
я лише за годину дійшов такого висновку).

 Дамо по шість людей,  пропонував я
Крокові.

 А зброя?  спитав він.
 Ви дасте для своїх, ми  для своїх.
 У нас нема зброї.
 Неможливо. Ви ж одержували не раз.
Крок спершу заявив, що зброю зараз

перевіряють за межами Харшніци, куди її начебто
довелося для цього позвозити всю, а потім заявив
із зневажливим докором:

 Чого ви нас запрошуєте для таких справ?
В цю мить у дверях кімнати з явилося двоє

військових у польських мундирах: невеликий і
кремезний  в чині сержанта, високий і
стрункий  в чині поручика. Високий тихо сміявся,
наче от-от мав встругнути хитру штуку.
Невисокий пильно роздивлявся навколо. Один
погляд  і ми кинулись одне одному в обійми.

 Зенеку! Дзідеку!
 Ми їхали без перепочинку від Піньчова,

низьким голосом поінформував Дзідек.
Крок боком висунувся з кімнати. Зенек

продовжував:

 У Піиьчові ми чули, що після бою у Вло-
щовських лісах Богун повісив тебе. Ми
заприсягнися схопити десяток ензеесівців 1 і
розстріляти. Гади! Стільки людей знищили! Але в Мє-

хові з ясувалося, що ти живий. До-обре! Сідай
з нами. Нас надіслали, щоб ми допомогли
організувати в Мєхові нашу владу.
Дзідек уточнив:
 І насамперед зібрати для Ясного

інформацію, яка тут зараз політична ситуація та яке
становище з кадрами. Ясний тепер разом із
воєводським комітетом партії переїжджає з Жешо-
ва до Кракова. Був тут секретарем півроку тому,
за окупації, буде й тепер.
Дзідек із Ходова, Зенек  з Харшніци, обидва

півроку тому десь біля Баранова перейшли
лінію фронту разом з бригадою АЛ краковської
землі і працювали в апараті народної влади

1 Ензеесівці  члени організації НСЗЬ
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в «малій люблінській Польщі»1. Коли я
поінформував про підозрілу поведінку Крока, вони
зараз же почали мені пояснювати:

 Наївна ти людино, ситуація тут зовсім
інша, ніж ти уявляєш. Вони просто гидують
співробітництвом з нами, прагнуть, щоб люди
вважали нас за божевільних, якщо не гірше 
запроданців. А інші нізащо не хочуть визнати,
що їх стратегія збанкротувала, отже ми здобули
перевагу. Ми  «повсталі хами»! Допомагати
нам? Ні! У Жешовському воєводстві реакціонери
стріляють у нас і вдень і вночі.

 А ми?

 Захищаємося і собі енергійно атакуємо.
 Я вже знаю... мобілізую до охорони...
 До громадянської міліції...
 Мобілізую (через волосну управу) до

громадянської міліції, крім бійців АЛ, ще кількох
молодих чесних хлопців...

 Ось бачиш! «Кроки» перестануть думати,
що їх ніким замінити.
В Харшніці ми забарилися ще з годину. В Мє-

хові ми відразу ж пішли до радянського
генерала, того самого, який уранці виїхав з Харшніци.
Розмова відразу ж набрала дружнього
характеру. Генерал не мав ніяких повноважень
затверджувати польську владу і зовсім не хотів
втручатися до наших справ. Він підказав лише
кілька проектів, обіцяв свою допомогу і
почастував нас вином.

Вже нема сумніву, що я повинен відразу ж
почати організовувати тут повітову владу.
Функції голови повітової ради народової мені
доручили в червні минулого року. Я надіслав гінця
до Єндрека Т. (в Кемп ї), щоб він приїхав сюди
з товаришами. Єндрек  це старий приятель
ще з КПП1 2, з часів партизанської боротьби.
Ночувати я попросився разом із Дзідеком до

Тадзя Б., товариша, з яким я разом був у
гімназії в осередку комуністичної спілки польської
молоді. Всі вже сплять, а я думаю... Голова
розколюється од вихоря думок, турбот. Відчуваю,
як уперше в житті мене охоплює непевність.
Партія взяла владу, партія довірила мені
керувати цією владою в межах повіту, а я не знаю,
і ніхто з товаришів мені не скаже, що таке
влада  інша ніж та, яку ми відчули на власній
шкурі. Бо ж досі товариші жили для боротьби,
що її розуміли, як бунт і руйнування. Вони
палали самі, розпалювали полум я, кидалися
в нього, освітлюючи дорогу в майбутнє... Зараз,
зараз, може, я збагнув практичний зміст нашої
влади! Адже вона буде зовсім далека від
намагання запопасти теплу посаду. Це влада
народу. Завдяки їй, цій владі, народ повинен
здобути далекосяжну мету.

Все тепер залежить від того, як закрутяться
коліщатка механізму нашої влади. Хто
персонально має здійснити владу в повіті? Скільки
повинно бути партійних і скільки безпартійних?

1 Тимчасовий польський уряд був сформований у
Любліні після його визволення в 1944 році.
2 КПП  Комуністична партія Польщі. . .

Кожен відділ здається мені таким важливим,
що я залюбки доручив би керувати ним партій-
цеві. А Кульгавий радить сміливіше розгортати
політичний обсяг виконавчої влади,
забезпечивши для партії тільки загальне керівництво.
Не слід, каже він, боятися призначити ендека 1
на посаду керівника постачання. У нього, каже,
є навіть такий напохваті.

 Чому саме ендека?
 А тому,  відповідає Кульгавий з

ваганням,  що за постачання люди нарікатимуть на
ендека. Постачання буде погане, і тут ми нічого
не вдіємо; з порожнього і Соломон не наллє.
Це так, але ж на штучки з ендеками ми не

підемо. Беремо на себе владу з цілковитою
відповідальністю і всупереч труднощам.

20 січня

Органи повітової влади я укомплектував.
В них багато безпартійних  більшість.
Єндрек Т. узяв на себе загальний нагляд за
земельною реформою, яка от-от має розпочатися. Ну,
й крім того він виконує функції секретаря
повітового комітету партії.

22 січня

Друкуємо з Ясем К. (товаришем з
гімназичного осередку комуністичної спілки молоді)
листівку, що закликає населення братися до
роботи та не слухати ворожі плітки. Ясь К.
сухорлявий, блідий; якби ще трохи підсушити його 
можна було б умістити в музей: хай нащадки
мають наочний доказ бідування людей за
капіталізму. Ясь каже меланхолічно:

 Як не дамо людям хрч по шматку якогось
хліба, нас із нашою демократією вирядять туди,
де козам роги правлять.
Деяку кількість листівок я розклеюю в місті

власноручно. Під листівкою мій підпис.
Немолодий пан (я його впізнав  це був директор
школи-у Пстрошицях) вклонився мені і відійшов
від стовпа, заклопотано потираючи лоба. Я чув,
як він шепотів до свого знайомого:

 Ах, і як це я прогавив можливість з ним
познайомитись! Адже він ховався в Пстрошицях
у родичів. Тепер це головна особа в повіті.
Порадувала мене така наївність.

23 січня

Вже існує у нас відділ безпеки. Начальник і
слідчий приїхали з Любліна, апарат ми сяк-так
укомплектували бійцями АЛ. Роботи у них поки
що мало, бо люди самі приводять за карк тих,

і Ендек член реакційної партії Народова демократія.
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що співробітничали з гітлерівцями, фольксдой-
чів і братовбивців.
Сьогодні біля будинку відділу безпеки мене

спіймала така собі М., струнка але дуже
негарна дочка переселенця з Познані, котрий живе
в Ходові вже три роки.
Смеркало... Панночка натискала на мене,

цілком приголомшеного цією несподіванкою,
горнулася, благала, посилаючись на... давнє, невис-
ловлене досі кохання до мене (!!!), благаючи,
щоб я врятував її батька з тюрми, його обвину-,
вачують у тому, що він з допомогою різних
німецьких прихвоснів скуповував на ярмарках
птицю й молочні продукти по державних цінах.
Дедалі гостріш відчуваю, що навколишній

світ треться об мене, ніби кицька, яка хоче, шоб
її погладили.
Панні М. я сказав адресу, на яку вона повинна

звернутися із своїм проханням: відділ безпеки.

24 січня

Кілька днів можна було живитись однією
радістю, але тепер шлунок пред являє свої
права. Нікому не видають жодних пайків.
Сюди приїхав товариш Артур з Краківського

воєводського комітету партії, щоб дізнатися,
які запаси має наш багатий повіт. Доведеться,
мабуть, використати частину податків, що їх не
встигла стягти окупаційна влада. Зробимо це
з тим легшим серцем, що волосні управи,
стягаючи податки, ставились ліберально тільки до
багатіїв.

25 січня

Весь час відчуваю біль у легенях. Лікар
впорскує мені кальцій.

26 січня

Сьогодні перукар чомусь надто довго голив
мене. Прициняв роботу, гострив бритву,
пробував її на ремені і, нарешті, спитав, стримуючи
хвилювання:

 То ви, пане, вже не будете отим головою
чи старостою?

 Це ж чому?
 Я був сьогодні в партії, хотів записатися

членом; товариш секретар в районі, а там
командує якийсь новий... Ставний, високий. Каже,
що керуватиме старостатом, партією і відділом
безпеки. Він ще довоєнний комуніст і дуже
добре знає, що робити.

Я ухилився від бритви, стер мило рукавом...
 Де він зараз?
 В партії, допитує заарештованих.
 В партії... допитує заарештованих?!!
За дві хвилини я вже був у передпокої

комітету. Я весь час дожидаю людей з
повноваженнями, з Кракова чи з Кєльців (ще не з ясовано,
до якого воєводства належатиме наш повіт, хоча
товариші з Піньчова повідомили нас, щоб ЗО
січня ми приїхали на перше після визволення
засідання воєводської ради народової в Кєльцях).
Але в цій появі самодержця я відчув якийсь
скандал. Я був впевнений у собі і все-таки
зупинився біля дверей кімнати, звідки долинали то
ридання якоїсь жінки, то стогін. Нарешті я
зайшов не постукавши.

Невідомий, що сидів, розкинувшись у кріслі,
грізно повернув до мене голову. Я побачив
риб ячий рот. Жінка із змученим обличчям, що
плакала в кутку, зробила крок до дверей.

 Стій!  вигукнув незнайомий і поклав
руку на праву кишеню кожушанки.  Вцілю
в лоба  і не зчуєшся!
Я теж поклав праву руку в кишеню.
 Хто ви такий, пане? По якому праву тут

командуєте?
 А ви ж з якого права мене перевіряєте?
 Я голова повітової ради.
 Голова? Що це таке?
 Це щось таке, як староста.

Незнайомий остовпів. Риб ячий рот розкрився,
вбираючи повітря.

 А я думав, що старости нема.
 Є.

 Тоді я буду секретарем партії.
 Єй секретар партії.
 Тоді буду начальником відділу безпеки.
 Начальник відділу безпеки приїхав з

Любліна.

 Ох, Єзус, яка шкода! Я б тут навів
порядок... Люди в мене навшпинячки ходили б. Я
саме почав роботу...  показав він на жінку.
Прибулий виявився напівдиваком, напівсади-

стом, котрий, начитавшись у реакційних
газетках про «звірства» комуністичних урядів, вирішив
і собі здійснити їх на людях. Останнім часом
він звертався до багатьох людей у повіті, щоб
довідатися, як налагодити контакт з ППР, але...
ніхто не міг дати йому цієї інформації. Звідти
народилося в ньому переконання, що «влада
лежить на вулиці».

29 січня

Дорогою до Кракова в Мєхові затрималися
товариші: Август (останнім часом секретар
Мєховського округу) і майор Бяли (останнім
часом командир загону Армії Людової імені
Бартоша Гловацького, того самого, що його розбив
Богун у Влощовських лісах). Бяли в жовтні
прорвався разом з Тадеком Руським через лінію
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фронту біля Варки. Август, поранений в руку,
переховувався в якогось селянина біля Кєльців.

Кельці,
ЗО січня

Засідання воєводської ради народової, в
якому я беру участь разом з Єндреком. Доповідь
зробив голова Ради, в -підпіллі  Юзеф. Була
оголошена земельна реформа.
Мороз і завірюха.
Тітка, в якої я заночував, годує мене пісним

капусняком. Ні хліба, ні м яса немає. Хіба що
за горілку.

лютого.

Вночі хтось кілька разів постукав у вікно.
 Не обзивайся!  сичить тітка.  Це,

мабуть, німці. Вони залишилися в тилу, у Свєн-
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їокшижських горах. Росіяни оточили їх танками
й гарматами і пішли вперед. Німці вже зо два
тижні сидять там у лісах, на морозі.
Позамерзають або повмирають з голоду, як не здадуться.
Сьогодні здалися. Ішли колонами через

Кельні  змерзлі, сині. Було їх щось із п ятнадцять
тисяч. Хворі їхали на фургонах. Хтось із людей,
що стояли в цей час на вулиці сказав:

 У росіян аж занадто добрі серця. Німці
вбивали хворих на місці. І не тільки хворих.

Меху в,
4 лютого

Ми повністю забезпечили економічно міцний
земельно-торговельний кооператив, який,
незважаючи на гітлерівський контроль під час
окупації, до останньої хвилини був однією з твердинь
поміщицько-куркульського панування, бо його
захопила АК. Скільки молодих хлопців
признавалося мені навесні минулого року, що на
прохання продати посівне зерно, парникові рами
або жниварку з-за столика долинав шепіт:

 Ви, пане, належите до АК?
 Ні.
 Я запитую тільки з цікавості. Залиште

заяву, на жаль, товару поки що немає. Те, що
є на складі, вже розподілене.
І от цей форпост антинародного шантажу

переходить під контроль членів партії, щоб
у майбутньому служити селянам. У нашому
проекті є пункт передати кооператив спілці
селянської самодопомоги. ~Я чув, що в інших
повітах товариші не можуть зломити опору
«Кооперативної Жечі Посполітої», за якою
сьогодні так часто ховаються спритні реакціонери
і звичайні гешефтмахери. Вони хочуть самі
керувати і самі себе «контролювати».

7 лютого

Приїхав товариш Смульський, тільки-но
призначений на старосту нововизволених земель.
Я відчув себе якось безглуздо, бо досі мені
здавалося, що я голова повіту, але нічого
не вдієш, доведеться поділитися клопотом із
Смульським. Гірше з товаришем Єидреком, бо
з Кєльців так само надіслано секретаря
повітового комітету партії.
Очевидно, в Кєльцях не знають, що Мєхув

мав сильні партійні кадри і вже давно
забезпечив працівниками усі ці посади.

8 лютого

Влада напевне не «лежить на вулиці», але,
на жаль, деякі товариші поводяться так, наче
кожен з них  удільна влада... Виникає це
найчастіше від незадоволення: мовляв, доручене

мені поле діяльності надто обмежене, багато хто
вважає себе розумнішим від завдання, яке йому
доручили. Такий, без сумніву, Піотровський з-під
Прошовіц, псевдонім його Коцьол. Ставний,
високий, з брезклим похмурим обличчям. Сам він
селюк, має десять гектарів землі. Коцьол привів до
Мєхова ватагу з 20 чоловік, переважно молодих
хлопців, і переконує їх, що за окупації вони
робили незвичайні подвиги, яких не зуміли зараз
оцінити. Сам Коцьол іменує себе майором
(хоча запевняє, що цей чин одержав від якогось
радянського офіцера-парашутиста). Учора пізно
ввечері, коли ми з Єидреком і секретарем
повітового комітету вже якось улаштувалися на ніч
у головній кімнаті комітету, Коцьол з галасом
привів до першої, великої кімнати свою ватагу
і при світлі принесених з собою свічок
вишикував своїх підвладних у шеренгу. Всі були п яні,
як ніч, але басистий голос командира,
перериваний гикавкою, підтримував у них піднесений
настрій. Відбулося урочисте підвищення в чинах...
Коцьол клав на плече кожному свою величезну
лапу і казав:

 Я, майор Коцьол, дякую тобі за вірну
службу під час окупації і даю тобі чин...
найнижчим рангом, яким він обдаровував своїх
підвладних, був чин сержанта. Своєму
заступникові в політичних справах він дав чин капітана.

Ми задихались від сміху й люті, бо добре ро
зуміли, яке спустошення сіє «майор Коцьол»
у серцях молоді. Після «урочистої частини»
похмурий командир забрав з собою штаб і знов
десь повіявся.
«Шукати горілки», подумав я. Решта

хлопців полягала спати в кімнаті. Хтось із них, неза-
доволений з того, що Коцьол не взяв його
з собою, зауважив ущипливо:

 Пішов жеребець до баб... Прийде на
світанку і буде тут товктися, всіх побудить.

Але Коцьол повернувся за півгодини. Приніс
хліба. Горілки не приніс, але був ще більш
напідпитку, ніж досі, йому, мабуть, хотілося
чогось гострого, бо угледівши на столику банку
з мастю проти корости, він подумав, що це
гірчиця, намастив нею скибку хліба і жадібно
з їв.

Цілісіньку ніч вірні солдати бігали по воду,
командир пив її кухлями і не міг залляти
внутрішньої пожежі.

Краків,
12 лютого

Учора до будинку ППР в Мєхові, де я був,
під їхав забризканий грязюкою вілліс. «Щось
нове з Кракова», подумав я. Шофер у високій
смушевій шапці та в німецьких валянцях рушив
просто до мене.

 Ось вам лист від секретаря воєводського
комітету ППР Ясного. Збирайте манатки,
поїдете.

Я розірвав конверт. «Негайно приїжджай до
хмене».

ЗО



Приїхавши до Кракова, я зразу ж пішов до
Ясного. Ми звемо його також Юреком.
Воєводський комітет партії міститься на Ринку, номер
25. Я був страшенно роздратований.

 Чого ти хочеш?  спитав я у Ясного.
За кілька днів ми повинні розпочати в одному
маєтку зразкову парцеляцію. Готуємося повним
ходом...

 Заспокойся,  Юрек вміє робити
зауваження самим тоном і тому відразу здобуває
перевагу.  Ти забуваєш, що жоден район
південної Польщі не виховав такого загону
бойовиків, як Мєховський. Звичайно ти там
потрібний, але ми забираємо тебе в новий район. До
речі, забираємо не тебе одного.
Я рішуче опустився в крісло і почав

безцеремонно чухати під пахвами. Це перебило Юре-
кову промову...

 Короста?  спитав він.
 Короста.
 З лісу,  коротко визначив він.  Ми в Же-

шові вже вилікувались, але тут до нас прибуло
кільканадцять партизанів з коростою, і всі ми,
скільки нас тут є, знову чухаємось. Найгірше на
зборах... Якось не викликає в слухачів довір я
це чухання. Ну, нічого... Купи собі ліки і
мастися. Ліки пахнуть приємно... Сушеними сливками.
Він з-нов повернувся до своєї теми.
 Підеш на секретаря повітового комітету

до...  глянув він у список,  Ліманової.  Він
замислився, наче звучання цієї назви чимось
вразило його.
Я вперто повторював, що не поїду.
 В мене щось із легенями негаразд, завжди

підвищена температура. В лісі схопив
запалення: я й не знав, що це таке. Тітка клала мені на
груди гарячі мішечки з висівками; лікар
прийшов лише на сьомий день  я вже лежав синій
і непритомний. Треба мені лікуватися, а не
тягатися по чужих містах. Мєхув щойно
визволений, а я відразу, не вилікувавшись, взявся до
праці...

 От-от... Треба тобі якось допомогти. Я
думаю, що на тебе добре вплине новотарзьке
повітря,  змінив він раптом рішення.  Звідти
близько Закопане. Якщо добре організуєш
роботу, зможеш півдня лежати на веранді. Так,
гори для тебе  найкраще. По-друге, у
Закопане потрібний сильний товариш, реакція звила
собі там кубельце. Думаю, що з приводу доріг,
якими дещо перекидають за кордон...
Він не докінчив своєї думки, наче збагнувши,

то заперечує можливість для мене півдня
лежати на веранді.
Я висунув новий аргумент.

#  Я ж хотів закінчити університет. В Мєхо-
ві  під носом Краків, можна було б...

 Мені соромно за тебе. Боротьба тобі дасть
більше, ніж університет. Скиглиш, як баба.
Проте він поблажливо посміхнувся і нарешті

Додав:

 Тільки аргумент із здоров ям здається мені
переконливим. Подумай сам.

Мені стало соромно за себе і шкода пропоно¬

ваної мені роботи. Юрек наказав Надрукувати
мені призначення. А сам тимчасом повчав:

 Вербуй до партії передові елементи, не
роби з неї професійної спілки. Ось тут у нас
один директор з «Окоцімського пива» наказав
усьому колективу записатися до ППР або до
ППС К Капустяна голова! Каже, що таким
способом хоче поєднати партію з народом. Не
поєдналася б партія з народом, а розтворилася б
у масі. Адже до ВКП(б) належить кожен
п ятдесятий громадянин СРСР, а чи ж радянський
народ не вважає її за свою партію?! Наша
партія  це партія робітничого класу, але ж до неї
аж ніяк не повинен належати весь робітничий
клас. Приймати треба лише передових людей.
І це зовсім не означає, що в партії повинні бути
самі тільки робітники. Робітничий клас, як
показав радянський досвід, може перемогти лише
в спілці з трудящим селянством. Не забувай про
це. Не забувай чесних бойових людей, але не
борися й за саму кількість  важлива якість.
Вона дає згуртованість, пружність,
дисциплінованість. Можливо, інші партії схочуть козиряти
своєю кількістю... Не дозволяй обертати народну
владу на ясла. Напевне, трапляться й такі, що
труситимуть тобі перед очима партійним
квитком, але ти вимагай від них посвідку про
боротьбу й відданість. Краще керувати самому,
ніж ділити владу з кон юнктурниками.
Друкарка вже приготувала документи. Юрек

підписав.
 Бажаю успіху. На твого заступника, тобто

на другого секретаря, ми призначили Дзідека.
Це твій земляк, здається...

 Чоботи... Може б ти влаштував мені якісь
чоботи. В мене ж зовсім розлазяться черевики,
ось бачиш...

 Це правда, але у нас є тільки дамське
взуття,  стурбувався Юрек і поліз до кишені.
Ось тут дві тисячі злотих. Дай розписку. Може,
на місці щось скомбінуєш... Тепер шукай
Дзідека.

Незабаром ми з Дзідеком пішли до
найближчої аптеки по ліки від корости. Дзідек 
невисокий, плечистий хлопець у військовій
гімнастерці та черевиках. Ще недавно він батракував на
селі. Любить пригадувати вже добре відомі,
десять разів чуті історії, основна цінність яких 
що деяку роль відіграв в них він сам. Цю
невеличку слабість цілком надолужує його відвага,
енергійність, відданість справі. Крім того, він
дуже багато читав.
Виявилось, що Дзідекові не бракує також і

винахідливості. В аптеці ми застали велику
юрбу людей. Всі несподівано почали хворіти,
наче протягом останніх місяців їх підтримувало
саме лише бажання дочекатися визволення.
Щільна юрба не давала підійти до прилавка;
купити ліки здавалося неможливим.
Дзідек тупцював, тупцював, нарешті,

підморгнув мені і вигукнув, завзято чухаючись:
 Прошу дати мені ліки від корости... на

двох...

і П П С  Польська партія соціалістична.
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Короста! Чистенькі городяни миттю
розступилися, наче в них вдарило громом. А Дзідек
рушив до прилавка. Купив. Тепер можемо
лікуватись.

13 лютого

Крім кількох кімнат, де розташувався апарат
воєводського комітету, весь будинок скидається
на табір евакуйованих, які тут зупинилися
проїздом. І тому нас мало хвилює відсутність
харчів. Це здається явищем тимчасовим... Вдосталь
у нас тільки вина й цукру, та ще карабінів; ці
німецькі запаси ми знайшли в підвалах. Увечері
Дзідек приніс відерце вина, ми скип ятили його
з цукром і пили склянками. Під час нашої
розмови до кімнати на хвилинку забіг Август,
останній підпільний секретар окружного комітету ППР
у Мєхові. Каже, що голова в нього тріщить від
роботи. Він призначений на секретаря міського
комітету партії, організував уже шість районних
комітетів.

Сьогодні товариш Артур повідомив на
засіданні, що в руки краківських селян потрапить
щось близько 40 тисяч га землі (буде
розподілено 814 поміщицьких маєтків). Всі плескали,
я теж. Голос Артура чарує. Та коли він скінчив,
і я звільнився від чар, то усвідомив раптом, що
земля, яку ми дамо селянам  це краплина

в морі. У Краківському воєводстві, де
переважають селянські господарства, що мають до
двох гектарів землі, де є 600 700 тисяч «зайвих
рук», сама земельна реформа не залагодить
справи. Земельна реформа тут  це насамперед
акт історичної справедливості.
Але ці проблеми доведеться розв язувати

згодом. Найближча проблема, яка насамперед
звалиться на мої плечі, це проблема загадкових
горян  гуралів *. Проблема не розгадана, що
сповнює мене побоюванням. Наче заходжу
в якийсь похмурий ліс. Гуралів я знаю лише
з їх подорожей по борошно до Мєховського
повіту, бачив їх паспорти з літерою «Г», що якось
відрізняли їх від усього польського народу,
а також з підпільних зведень про «гуральський
легіон СС», що його створили 1942 року в Тра-
венніках на Любліищині разом з дівізією СС
«Галичина». Знаю, нарешті, з обличчя кількох
гуралів-підлітків, що виконували обов язки
кур єрів і швейцарів в 1940 року в палаці «Під
Баранами». Ага, вперше я бачив гуральських
жінок і чоловіків на фото в німецькій газеті, де
вони були сфотографовані перед образом матері
божої в Ченстохові. їх повезли туди, щоб вони
переконали народ: загарбники, мовляв, не
чіпають святих ікон. Таким способом хотіли їх
заохотити до співробітництва з гітлерівцями.

Аж голова гуде від думок, у серці сум яття:
Бронек, командир батальйону АЛ, розповідав
мені чудеса про підпільну боротьбу в горах,
про вогні на верховинах.

11 Г у р а л ь  гірський житель (польськ.).
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Нови Тарг,
14 лютого

Перше ніж сісти в грузовик, я пішов
попрощатися з товаришем Артуром. Він дав мені
пістолет «ТТ» і чимало патронів. В його кімнаті
сидів Коцьол, який саме подавав Артурові
гарненько переписаний в кількох зошитах список
осіб, що начебто належали до Армії Людової
під час окупації. На око я підрахував, що в спи
ску близько двох тисяч прізвищ, а тимчасом
в околиці Прошовіц, де діяв Коцьол, ми взагалі
не мали жодного гарнізону.

 Брехня, вигадка!  заявив я.
Коцьол почав грізно наступати на мене.

Ніколи було сперечатися, бо машина вже чекала
в дворі. Все одно, правда швидко вийде на світ.
Дорогою, куди не глянь,  десятки розбитих

танків у ровах і кінські трупи з вищиреними
зубами. Чим ближче до Нового Тарту, тим більше
зруйнованих мостів. Ми об їжджаємо манівцями.
Вилізли з машини на брудному величезному

мовотарзькому Ринку. Грузовик поїхав далі.
Ми залишилися самі в чужому місті.

 Наче в лісі, зовсім наче в лісі,  нервував
Дзідек, підскакуючи, щоб зігріти ноги.

Я смикнув його:
 І це кажеш ти. У тебе ж є досвід ще з Же-

шова...

 Не рівняй око до гудзика,  відбив Дзідек
докір.  Там, звичаш-ю, було важко, але там все-
таки владу організували ми з участю десятків
комуністів, що повернулися з СРСР, та
партизанів АЛ. Подумай, скільки людей було в самій
тільки бригаді Краківської землі. Сімсот
чоловік пішли на адміністративні посади, на
політичну роботу. А тут пустеля.
Ми роздивлялися навколо, не знаючи, що

робити. В який бік рушити, з чого почати?!
Несподівано Ринком промчали санки, в яких було
повно молодих людей в польських солдатських
мундирах, з біло-червоними пов язками на
рукавах. Міліція? Ми аж здригнулися від радості,
що так раптово натрапили на майже знайомих,
які, звичайно, допоможуть нам улаштуватися.
Зненацька коні й санки зупинилися біля виходу
з ринку в напрямі на Щавніци, руки з
біло-червоними пов язками п яно заплескотіли, й хлопці
з верескливою гуральською пісенькою на устах
оточили дівчину, одягнену в просторий плащ.

Ой, смутний той бескид, що без деревини.
Ще смутніша дівка, як нема хлопчини.

Дівчина опинилася в колі, але хутко збагнула
ситуацію й підійшла до чоловіка в гарному
військовому плащі, що вирізнявся в цій веселій
компанії своїм високим ростом. Офіцер?
Щасливець повернувся обличчям до ринку і знову
залунала якась тріумфальна пісенька про те, що
«він буде пити» та що йому «не шкода
пригорнутись до тебе». У переможця було орлине
обличчя, засмагле й блискуче, як бронза.



__ Бабії це, а не міліція,  глухо зауважив
Дзідек.
$ мовчав, відчуваючи дедалі більшу тривогу.

На щастя, з-за рогу цегляного двоповерхового
будинку біля шосе, шо вело до Кракова,
з явилося двоє солдатів у шапках-вушанках, з
автоматами на грудях. П яні міліціонери зникли
в сусідній вуличці. Червоноармійці повернули
назад.

 Ходім за ними.

В цегляному будинку міститься радянська
комендатура. Комендант, майор Маслов, з
підстриженою короткою чуприною, в широкому
галіфе, відпустив офіцерів, що саме були в
нього, щиро обняв нас, посадовив на стільці й
почав розпитувати, що нам потрібно. Він ходив
коло нас, наче навколо дорогоцінного скарбу.
Обличчя його оздоблював шрам.

 Тут потрібна політична робота,  одразу ж
без вступу, став він пояснювати.  Чим швидше
ви організуєте повіт, тим краще. Ми повинні
перемогти Гітлера  і край. Повернемося
додому, а ви собі тут господарюйте й керуйте самі.
Я вже почав дещо робити. Та куди вона
годиться, така робота!  він аж сплюнув.
Скликав громадський актив міста, ось тут,  Маслов
показав пальцем на Ринок,  у цій ратуші.
Позавчора. Прийшло щось із вісімдесят людей.
Кажу: організуйте владу. Оберіть голову. Ну,
тут вони почали дискутувати і, нарешті,
оголосили старостою пана Сівінського. Але він не
схотів. Такий собі пан  адвокат... І що ви
скажете  втік. Чому? Дурний я. Та це ж, мабуть,
реакціонер. Отож тут потрібна політична
робота, товариші...

 А де буде комітет партії?  спитав Дзідек.
Майор похитав головою.
 Ой, важко, важко... Тут розміщено щось із

десять тисяч солдатів, фронт близько, біля
Живця. Став і стоїть, клином врізається в
Мораву... Несподівано він вигукнув:  Є! В Ринку!
Дві кімнати.
Ми ще затрималися на хвилину, запитали про

хлопців з пов язками міліції, що гуляли на
ринку. Комендант вже тут з тиждень, напевне
встиг помітити. Ну, звичайно, він їх знає.
Це справді липова міліція. На чолі її стоїть
якийсь «Огєнь», офіцер з двома зірочками.
Вони зійшли з гір, називають себе Армією
Людовою, деякі радянські офіцери, що
партизанили тут, знають цю групу. Але чи справді
вони належали до АЛ, чорт їх знає! Невідомо,
Що з ними робити, нехай хтось із поляків це
вирішить.
Вони тут пиячать, заарештовують людей,

невідомо, навіть, справедливо, чи ні, бо хапають
під чаркою.
Клопіт! Огєнь розіслав своїх товаришів у

волості, щоб вони там організували міліцію.
V Спіш теж вирядив своїх. А там багато
словаків. Мабуть, ті схопили його посланця і
відіслали до Старого Спішського  села по той бік
гір. Огєнь щодня скандалить, вимагає дозволу
відбити свого дружка. Хай їх чорт забере, такі

справи. Прикордонна політика  делікатна річ.
Зморшка на чолі Маслова виявляла глибокий

сумнів.
Ми вийшли з комендатури. Нас знов охопила

тривога.
Надворі вже смеркло. Ми були страшенно

голодні. Якийсь добрий чоловік дав нам адресу
жінки, яка може продати «щось гаряче». Ця
жінка жила на Шафлярській вулиці. Товста,
кругловида, добродушна.

 За горілку можу продати гарячого м яса
з картоплею.

 У нас нема горілки.
 У нас тут дають тільки товар за товар...

Отими грішми палять у печах...
 У нас є нові гроші.
 Ну, хіба що так.
Коли ми виклали на стіл нову п ятдесятку,

наперед оплативши завтрашній сніданок і обід,
жінка відчула до нас певне довір я і виявилось,
що на справу постачання вона дивиться цілком
оптимістично.

Огєнь, виряджаючи у Спіш одного з
найкращих своїх друзів, доручив йому не тільки
завербувати там хлопців до міліції та
організувати пост у Лапшах Ніжних, а також і провести
широку реквізицію худоби, свиней та овець,
якими .він збирається нагодувати збіднілий
Новий Тарг. Жінка цілком схвалює дії Огєня.
Легкодушне мислення, нескладне. Що цій

господині прикордонні справи!

15 лютого

Ми спали одягнені на столах, бо в кімнаті
ходив мороз. Під голови підмостили книжки.
Я досі не вірив, що в Новому Тарзі, який лежить
на рівнині, клімат суворіший, ніж у Закопаному,
де навколо гори. Але тепер повірив. Докази
були зайві: ми зовсім задубіли. Ранком Дзідек
дивився на все ще похмуріше, ніж учора.
Я потішав його.

 Побачиш, все обернеться на краще. Ще
сьогодні надрукуємо листівки, порозклеюємо
в місті. Замовимо плакат, і завтра повісимо на
фронтоні нашого будинку. Почнуть нас
відвідувати люди, щоб подискутувати, розпитатися про
нову Польщу. Залучимо їх до роботи.
Ми з Дзідеком дістали пачку перших номерів

краківської газети «Глос праци». Мов горобці
на зерно, вмить збіглися люди, зголоднілі за
польським словом, розхапали газети. Юрба
розходилась, читаючи. Назва передової  гасло
народної Польщі: «ППР  партія польського
народу».

«В перших лавах святої визвольної боротьби
поляків стала Польська робітнича партія. Наша
партія виникла за часів гітлерівської окупації 
в мороці, коли ніхто інший в Польщі не
зважувався на збройну боротьбу з ворогом. Ми зла-
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мали зрадницький наказ реакції «чекати гз
зброєю напоготові». З наших лав вийшли перші
збройні загони патріотів Народної Гвардії, які
оголосили окупантові боротьбу не на життя, а на
смерть. Ми зросли з болю і страждань, з крові
й боротьби, з найпрогресивніших прагнень
народу».

І далі:
«...І сьогодні, в ці дні, коли Червона Армія

блискавично руйнує лінію німецького фронту і
визволяє тисячі польських міст і сіл, коли вона

зриває кайдани з рук мільйонів наших земляків,
саме життя мовою фактів стверджує
правильність лінії нашої партії  лінії
польсько-радянського союзу».

Ми йшли слідом за двома панами, одягненими

в пальта з величезними комірами. Ці пани 
можу заприсягтися  щодня зустрічалися
на Ринку, щоб погуляти й обговорити
останні події місцевого й світового значення.
Вони завзято стукали пальцями по газеті. Я,
мабуть, не помилюся, коли скажу, що ця розмова
точилася навколо «підлабузників Москви» та
передбачень щодо «третьої війни». Але собака
гавка  вітер носить. Ми намагалися не
звертати уваги ні па «гавкання», ні на наші власні
настрої. Ми прагнули лише знайти в собі нові
сили й почали огляд міста.

Ворота будинків  широкі, щоб могла заїхати
підвода; в глибині двору, за будинками  клуні...
Ох, який він важкий, цей напівгородяиин-иа-
півселянин. Це тип природженого гендляра,
тільки без крамниці.

Ринок біля вулиці Колейової обсмалений
вогнем останньої битви. Похмуро дивляться зіниці
вікон без рам. Треба відбудовувати, треба
мобілізувати. А тут, у завулках, рояться якісь групки
людей, шепочуться, енергійно жестикулюють.
До цього тла чудово пасує п яний Огєиь. Ворота
біля будинку німецької господарської
організації оточили спекулянти й різноманітні
грабіжники. П ють горілку. Міркують, що ще можна
винести із складів. Раптом перед їх сльозавими
від горілки очима з явився якийсь чоловік, що на
ходу читав «Глос праци». Зовні цей чоловік
скидався на робітника  в кошлатій куртці,
в штанях, заправлених у гумові чоботи, в
зім ятій лижній шапочці. Час від часу він зупинявся,
і лікті його ворушились, певне, пересував палець
з рядка на рядок.

 Чуєш! Що ти знайшов там таке розумне? 
зачепили його.

 Прочитайте самі,  буркнув він.
 Ти бач, як воно запаніло!  півголосом

поскаржилася товста баба, одягнена, мабуть, аж
у десять спідниць і схожа на бочку.
Поскаржилась вона такій самій червонощокій жінці.
Та тримала руки за спиною  мабуть, запопала
якийсь трофей.
Робітник почув ущипливе слівце і нахилився,

паче збираючись висадити ворота. Враз
закипіло:

 Та ми жартома! Ми жартома! 
заскиглили баби,

34

Робітник випростався. Він аж' трусйвся від
сміху.

 Ну, то і я жартома,  заявив він і пішов
далі, заглибившись у читання.

Я штурхнув Дзідека.
 Бачив? Цей, напевне, порозганяв би ту

наволоч під чотири вітри.
Ми поверталися з прикрою думкою про

ночівлю в холодній кімнаті партійного комітету.
Сонце заходило, кидаючи смуги вогню на пасмо
Горців. Десь там за полум ям і млою 
найвища і найдикіша гора Турбач. На ній стояли
табором наші й радянські партизани. Але їм, у
землянках, біля пічок, де тріскотіли дрова, було,
напевне, тепліше ніж нам.

16 лютого ІЗа годину після того, як ми повісили плакат,
на стрімких східцях залунали важкі кроки.
Хтось ішов нагору. Ми замовкли,
прислухаючись, чи не підуть вони вище, на третій поверх -
і заплескали в долоні, коли кроки зупинилися
біля наших дверей. З явився рудуватий
кучерявий хлопець Юліан Бужинський, який був у
контакті з партизанським загоном Огєня, що
належав до БХ. Він почав застерігати нас від
підступності Огєня.

 Наприкінці окупації він мав у себе в
загоні політичного офіцера, віце-делегата
лондонського «уряду» в Новотарзькому повіті. Коли
мала прийти Червона Армія, делегат зібрав нас
і пояснив, що ми за допомогою американців
повинні прогнати росіян, бо росіяни несуть з собою
комуністичну заразу. Цей офіцер кудись утік,
а Огєиь і досі із своїми ад ютантами ходить по
місту, як герой. Ось побачите: буде нещастя,
схвильовано гукав Бужинський.  Він нібито
тільки п є й гуляє, а насправді скрізь пхає своїх
людей. Поки він тут, ви наче миші в пастці...
І ви й ми!  за хвилину додав він замислено,
зморщивши брови.

Він, мабуть, щось пригадав, але тільки махнув
рукою. Видно було, що Бужинський поспішає.
Вже два дні він працював у відділі безпеки,
точніше в його відділенні, бо повітовий відділ
громадської безпеки міститься в Закопаному.

 Це все?  спитав я.
 Цей політичний офіцер ще казав, що нам,

можливо, доведеться піти на співробітництво
з комуністами, та все одно воно  скоро
розлетиться, як розбита шкаралупа.
Шкода, що Бужинський поспішав: я б охоче

ще порозмовляв з ним про Огєня. Отож я встиг,
тільки спитати про його політичного офіцера...

 Це адвокат Сівінський.
 Так. Стверджується думка Маслова про

цього адвоката.

 Сівінський жив з Огєнєм в одній землянці,
читав йому реакційні газети.



Тепер майже без перерви почали заявлятися
поодинці робітники з тартака. Потім прийшов
інженер, який квапив, щоб ми швидше пустили
тартак. Згодом почали приходити робітники
з електростанції. Робітники, ознайомившись і-з
статутом ППР, просили анкету. Дзідек
допомагав її заповнити. Вони бажали нам плідної
праці і йшли.
У перервах Дзідек підходив до вікна і оглядав

вулицю. Вже з годину біля входу стовбичив
якийсь чоловік у чорному пальті. Чого він
стоїть там? На Ринку нема нічого особливо
цікавого. Морозний спокій.
Нарешті, згорбившись і важко ступаючи по

сходах, прийшов і цей чоловік. Вишкірені
в усміху великі зуби, волосся начебто
забризкане вапном, посивіле купками.

 Вас тільки двоє?  почав він глумливо.

 А хіба недосить?  відповів Дзідек, якогб
вразив неприємний тон чоловіка.
Прибулий іронічно всміхнувся, сплів руки на

животі.
 Нечувано!
Я засміявся, теж прикро вражений.
 Товариш Дзідек жартує. Нас сотні, тисячі,

інакше й бути не може...
Невідомо, чи він злякався більше чи

здивувався. Нижня губа обвисла, очі під кущуватими
бровами витріщилися,

 Ну, то де ж вони?
Я підвів його до вікна й стукнув пальцем

у шибку  мимо будинку саме проходив бідно
вдягнений чоловік.

 Ось бачите! Наша армія. A-а... пробачте,
навіщо це ви розпитуєте?  Тільки тепер я
згадав, що не знаю, хто мій співбесідник.

З S



 Яз пепеес... Польська партія
соціалістична. Моє прізвище  Древняк.
Ми зраділи. Дзідек кивав головою, як робив

завжди, коли все збігалося з його досвідом,
набутим ще в Жешові.

 Братня партія! Сідайте... Дуже приємно.
Гадаємо, що з сьогоднішнього дня ми почнемо
співробітництво. Треба організувати повіт.
Роботи повно. Єдиний фронт... Знаєте, цілковите
співробітництво.

 Співробітництво?  Древняк рубонув
долонею повітря.  Я мовчу, але що ж ви зробите'
вдвох? Нехай вже не тисячі, як ви показуєте
крізь шибку, не треба стільки, досить і десятка...
ну, двох десятків людей. Нас, пепеесівців, було
до війни в Гдині, думаєте, багато? Помиляєтесь!
А на останніх виборах ми здобули більшість
у Гдинській міській раді. Але, повторюю, яке ж
може бути співробітництво лише з вами двома?

 Це що, прилюдні торги?
 Ні,  заперечив він ніяково.  Але ж

потрібні люди, щоб зайняти керівні посади.
Настільки я в цьому орієнтуюсь і знаю, що
керують політичні партії.

 Ручуся вам,  засміявся я щиро («Так от
що тобі потрібно»),  ми не будемо боротися
за посади. Якщо у вас є випробувані з
політичного боку люди, прошу, ми ще сьогодні дамо їм
призначення. Конкретно,  заявив я з
притиском,  до повітової ради народової... Все треба
будувати, починаючи з основи. У вас є люди,
щоб вирядити їх на район для організації
волосних рад?

 Навіщо стільки клопоту?  здивувався
Древняк.  Адже пошта вже працює, надіслати
листа  і годі...

 На яку адресу?  заперечив я.  Це по-
перше, а по-друге, хто захопить ці ради, якщо
нас там не буде? Може, війти, які були за
окупації, утворять для нас ради й самі прийдуть до
повіту як їх делегати?

 Вони слухняні й дурні, зроблять те, що ми
накажемо. У них є та позитивна риса, що вони
вже вміють тримати район в руках.

 Дивуюся вам, товаришу... таке ви кажете...
Хіба без допомоги робітників і селян ми
зможемо скинути владу буржуазії? Декретним
порядком? Адже це означало б, що ми погоджуємось
залишити старі відносини і буржуазні,
фашистські порядки. Ми повинні руйнувати й будувати
нове.

 Руйнувати й будувати! А де ж
революціонери?

 Ходім, я вам ще раз покажу  у вікно.
Секретар нашої партії в Кракові і наша партія
доручили.нам знайти їх в масах передових
людей і з єднати в організацію.

Древняк устав знервований.
 Не показуйте мені, як дитині, цукерки

крізь.шибку. Якщо я лизатиму шибку ніякої
приємності не буде. А з вашими керівниками,
секретарями дайте мені спокій. Я з нашим
сьогоднішнім головним пепеесівцем під час окупації
в Закопаному спав в одному ліжку. Він наново

товкмачив мені «отче наш». Ми сперечалися. Мой
голова не для параду. Не говоритиму слідом
за кимось «отче наш» наче за паніматкою.

Він вийшов з виразом ображеної гідності.

17 лютого

 Командиром нашого загону імені Варин-
ського,  поспіхом оповідав товариш Бужа, який
приїхав з Кракова до повітового відділу
громадської безпеки,  був Тадек. Як ми прийшли
1943 року з Вадовіцького повіту під Турбач,
Огєнь не схотів з нами говорити. «Комуністи».
Лише після того, як скинули радянські десанти,
він почав лащитись, а коли приземлився літак
на Конінках і забрав з собою до Любліна
кількох членів крайової ради народової, то Огєнь...
навіть стукнув тих своїх солдатів, які грабували
селян, залишаючи їм квитанції з підписом
«ППР». Стукнув, хоча ці нещасливці
виконували тільки його доручення. Але він хотів дати
нам доказ своєї лояльності. А коли довідався,
що в нашому загоні є син Берута Янек, то навіть
запропонував капітану Калініну, який із своїми
радянськими партизанами стояв табором на
Турбачі, допомогти йому в постачанні. Кінець
кінцем, коли в нас перебував Бронек 
комендант області,  Огєнь виявив бажання вступити
до Армії Людової. Це було 11 листопада. Але
найбільше тоді говорив з Огєнєм капітан з
чорного борідкою, на ім я Зігмунд, який прийшов
у ці краї з диверсійною групою з-над Сяну.

Бужа махнув рукою, його кістляве обличчя
вкрилося рум янцем. Він обірвав розповідь, ніби
якісь деталі викликали у нього ніяковість.

 Ну, а ви що ж на його пропозицію?
 Загін не схотів мати Огєня в себе.
 Чому? Адже лише тоді партія

вкоренилася б тут по-справжньому. Партизанська група
Огєня була майже з самих гуралів.

 Але він хотів командувати об єднаними
загонами. І тому спалахнув любов ю до нашої
програми. Та ми поклали на це вето. Нас було
понад шістдесят, а людей Огєня 
вісімнадцять. На кожного з нас припадав один розбитий
поїзд або висаджений у повітря міст, а на
кожного з них... одна вкрадена вівця або курка.
Бужа, бажаючи ще більше затаврувати людей
Огєня, шукав відповідного слова, і можливо
тому я зіпхнув йому це слівце з язика,
докинувши зауваження:

 А якби хтось тоді у вас був сам-один, як
палець, а вдачею і знаннями якраз пасував би
на командира?

 Тільки не Огєнь! Може, якби тут
відігравала роль його освіта...  відповів Бужа
ущипливо і миттю заперечив, ніби він має щось
проти освічених людей. Ні. Тільки Огєнь  це
насильник, егоїст, бабій. Він часто вбивав лише
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для власного задоволення і, здається мені,
потурав найгіршим свинствам з боку відданих
йому людей. Такий не міг бути командиром АЛ.

 Здається тепер він подає докази, що був
командиром АЛ?

 Правда. А про що це свідчить? Що Огєнь
хоче мати вивіску для своїх неподобств.
Зрештою...  Не договоривши, Бужа почав настійливо
умовляти мене, щоб я пішов з ним до відділу
безпеки, бо там я з цілком вірогідних джерел
довідаюсь про цього негідника.
Просто неможливо було відмовити. Бужа

поніс би мене разом із стільцем. Худорлявий,
непоказний на вигляд, у цю хвилину він став
силачем від хвилювання і враженого
самолюбства. йому не вірять?! Секретар повірить, коли
почує дещо серйозніше з уст однієї жінки. Вона
прийшла годину тому з Ваксмунда (це перше
село за Новим Таргом в напрямі Чорштина і
Щавніци)  з плачем, схвильована, і весь час
допитується, чи Огєнь буде королем Подгаля. Бо
якщо так, їй нема чого повертатися до
Ваксмунда. У неї вже нема грошей на горілку для Огє-
ня; скільки б він не випив, зараз же тверезіє і
обвинувачує її у несосвітенних гріхах, хоче бити
її або й убити. Влада! Король!
Новотарзьке повітове відділення безпеки

міститься в Ринку, в кількох кімнатах колишнього
старостату, на першому поверсі. У першій
кімнаті ліворуч сиділа жінка років близько сорока,
у шерстяній хустці, зав язаній під підборіддям.
Обличчя жінки вже атакували зморшки і
борозни, вже полонило його якесь горе. Але неважко
було догадатися, що зовсім недавно це обличчя
було гарне й приваблювало пристрастю.

 Оце і є Сегутка з Ваксмунда,
поінформував Бужа.

 Та нащо ви кажете?  почала Сегутка,
трохи засоромлено, наче перед кимось
непроханим зрадили її інтимну таємницю. Вона втупила
сірі очі в обличчя Бужі.  Ну що, піду я додому?
Жінка весь час хвилювалась, чи не загрожує

їй небезпека в рідному селі та які права має
Огєнь.
Бужа заспокоїв Сегутку. Він говорив по-гу-

ральськи  мабуть, навчився, коли партизанив.
 Підеш додому.  І кивнув на мене.

Тут буде керувати ось цей товариш, а не Огєнь.
 Розкажіть,  попросив я,  що таке

виробляє Огєнь? Чому переслідує вас? Інших теж?
Сегутка тривожно простягла руки.
 Навіщо питаєте? Огєнь довідається, і

заб є на смерть.
 Не довідається,  запевнив я рішуче.
Вона довго міркувала. Нарешті зітхнула і

заявила:

 Треба сказати про все.
І розповіла, намагаючись не вживати гураль-

ських слів, історію, повну сугубо інтимних
деталей, яка дозволила мені накреслити правдиву
характеристику не тільки Огєня, але й Сегутки,
як представників певного типу гуральських
чоловіків і жінок. Ось що розповіла Сегутка:

 Огєнь, тобто Юзек Курась, пас разом зі
мною корови. Верховодила я, бо він був молод¬

ший від мене років на п ять або ще й більше.
А згодом він пішов до гімназії. Курась був
багатий. Мав чотири корови, двох бугаїв, двоє коней.
Але Юзекові не хотілося вчитись. Батько його
гнав до гімназії, а він тікав на річку із скибкою
хліба в кишені і там сидів до полудня. У нього
тільки й думки було, де б щось поцупити та з
панною погуляти. Ще як ходив до гімназії, то
вже була в нього ота красуня Зоська. Раз витяг
у неї з кімнати крізь вікно шкатулку, в тій
шкатулці був годинник. То він годинника забрав, а
шкатулку повернув та ще й набрехав, наче
спіймав у сінях якогось хлопця, котрий украв цю
шкатулку, а він, Юзек, мовляв, у нього відібрав.
Ох, Юзеку, Юзеку, хитрий ти був, як сатана.
Мало йому було красуні Зоськи, то він
залицявся до іншої... А як я про це довідалась.
Раз прийшов до мене і каже: «Позич мені, Яд-
віго, злотий. Ліки хочу купити, бо щось шлунок
болить». Позичила йому на вічне віддання...
А злотий це ж гроші! Скільки на нього треба
було назбирати ягід...

 Чому ж він саме до вас прийшов по
гроші?  перебив я, зміркувавши, яку велику
втрату становили для Сегутки оті сто грошів.

 Бо ми кохалися, то він і прийшов!
 Кохалися?  здивувався я.  Що ж це

за жінка, яка знає про любовні пригоди коханця
і все-таки може його любити і бути щасливою,
що він зверта на неї увагу!

 Гарний він, Юзек, високий, блондин... Ну,
такий, яких жінки кохають,  відповіла вона
просто, без сорому.

 А ваш чоловік?
 Чоловік теж стрибав у гречку,  буркнула

вона і продовжувала далі історію про злотий.
А він ці гроші витратив не на ліки, а купив
цукерок і заніс одній там дівчині в лікарню.
Вона лежала хвора. Я довідалася про це згодом
від неї самої, бо це була моя племінниця. Ну,
як ти такий баламут, то я ж тобі помщуся!
Сказала я про ту дівчину красуні Зосьці. Зоська
в плач, але в язнути до Юзека не перестала.
Вона навіть бігала за ним, коли Юзек почав
моститися до однієї дачниці, що жила в моєї
сусідки. Раз я так скомбінувала, що разом
з дачницею і моєю сусідкою пішла ввечері по
ягоди. На Дрожджову поляну. Дорогою
приєдналась до нас красуня Зоська. Чуємо  від села
хтось іде й співає:

Для розбійника в житті -є
Крапля втіхи, добра мить:
Повна чарка розігріє,
Гострий ніж розвеселить.

Це Юзекова улюблена пісенька.
Ага, Юзек іде із своїм товаришем, таким собі

Посвистом (так його згодом звали партизани).
Посвист ще вищий від Юзека. Ішли вони до нас.
Дорогою вкрали вівцю, зарізали й принесли до
красивої Бацувки, де ми мали ночувати,
Дачниця і красуня Зоська не хотіли їсти

краденого, тоді Юзек мені шепнув: «Скажи, що ми
застрелили козулю і це її м ясо».
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Засмажили те м ясо, і панни їли, не
кривлячись. Пішли спати. Я пішла раніше, а вони ще
гомоніли. Ранком прокидаюсь, аж Юзек,
Посвист, дачниця, моя сусідка і красуня Зоська
сплять разом на сіні.
Як вони там помирили, не знаю. Ох, ви ж

паскудниці! Ох, ти ж баламуте чортячий. Тільки
й того, що красуню Зоську він теж дурив. Але
з нею все обірвалося, як він пішов до армії.
Вона тоді заручилася з Чуб яком з Лєшніци.
Мав відбутися шлюб. Юзек саме служив
у Вільні. Тоді він пише до мене: «Ядвіго, при.-
шли мені сім злотих. На ласку божу, зрозумій
моє становище. Поручик ганяв солдатів кілька
разів до річки туди й назад, ми промокли до
рубця, я розсердився і затопив йому в пику.
Дев ять зубів вилетіло в офіцера. Як не вставлю
цих дев ять зубів, то мене чекає дев ять місяців
тюрми».
Сім злотих, думаю собі, ой Єзус! Чи ж я коли

мала стільки грошей. Але біжу до красуні
Зоськи, нехай йому вишле, бо він з нею, а не зі
мною кохався вперше. Зоська прочитала листа
й зомліла. Але гроші слати не хоче. В мене
аж серце крається: шо робити. Позичити десь
гроші? Посвист мене відраджує: «Дурна, він
за ці гроші хоче квиток купити, щоб приїхати
і розбити Зосьчине весілля з Чуб яком».
Мабуть, так воно й було. Юзек приїхав лише

після весілля, скандалити не став і поїхав собі...
Колотнеча почалася, лише як він повернувся
з армії. Раз, наприклад, Юзек з товаришами
хотіли Чуб яка втопити в річці. Чуб як саме
повертався вночі від батька.
З того часу Чуб як почав стерегтися. Юзек

його переслідував, а Чуб як теж мав свою
амбіцію, був мстивий. Він знав дещо про роботу
Юзека проти німців і заявив на нього в гестапо,
що Юзек, мовляв, бігає кудись ночами. З того
часу Чуб як став агентом гестапо. П ятеро
таких було у Ваксмунді.

Як уже дійшло до німців, треба сказати, що
мого чоловіка за віщось забрали до Освєнціма,
а що будинок у мене чималий  стали в ньому
на постій німецькі солдати й офіцери. Хіба ж я
того хотіла? Різне почали про мене плескати:
нібито я співробітничаю з німцями.
Дійшло це до Огєня, який вже втік до лісу.

Раз я було пішла по ягоди, а він не вийшов до
мене, утік з хлопцями.
Скільки разів я плакала... Юзеку, чому ти не

зробиш розслідування, чому віриш пліткам?
Чи ж ти не знаєш, що я мушу дітям, сиротам
без батька, дати шматок хліба і чоловікові до
Освєнціма вислати хоч раз на місяць посилку?
Хіба ж я співробітничала з німцями з розпусти?
Що я мусила їм прати смердючі штани і
нюхати швабський сморід, то це розпуста? Але Огєнь
не зробив розслідування, а одного вечора, коли
німці поїхали до Кракова, прислав своїх
хлопців до мене  обстригти! Четверо їх зайшло до
хати, незнайомих. Так і так, питають, хто тут
живе? Ядвіга Сегутка, відповідаю. «Сідайте,
пані, в крісло». Сіла. А ті ножицями, а потім
машинкою почали стригти мене до шкіри. З-за

вікна чую сміх Огєня... Отакий він, підступний...
Коли мене обстригли, один каже до «перукаря»:

«А тепер побризкай одеколоном».
Я на це обурилась, встала й кажу:

«Це вже забагато. Два гриби в одну юшку
забагато. Якась справедливість мусить бути.
Свій гонор я теж маю. Як я співробітничала
з німцями, то ніколи не з двома відразу, а тільки
з одним».

За вікнами знову сміх. Тоді один з
«перукарів» каже:

«Тепер, пані, заплатіть за те, що ми вас
обстригли, двадцять злотих».
«Не заплачу, бо не маю. Дітям на хліб нема».

«Тоді ви, пані, дістанете двадцять «загибок»,
це така букова палиця.

«Бийте».

Дістала я двадцять палок... А за вікном знов

сміх Огєня. Не згадав навіть, що я його під час

облави, якось узимку, переховувала в себе за
шафою. В дітей від рота одривала, а йому
давала.

 З жалю чи з любові?  мимоволі
вихопилося в мене.

 І з жалю, і з любові,  відповіла Сегутка
без сорому, так само як без сорому, хоча і в
замаскованій формі, признавалася в досить
своєрідному «співробітництві» з німцями.  На ніч
Огєнь виходив з-за шафи до мене.

Дальшу розповідь Сегутка почала зітханням,
повним воскреслого жалю.

 А чому він не був такий жорстокий з
іншими?! З іншими жінками. Наприклад з
Зоською з Зарембека (Зарембек  це околиця Вакс-
мунда, по той бік Дунайця. А Зоська з
Зарембека  це інша, не красуня Зоська. Та  Чуб я-
кова ). Чому не був такий жорстокий із сестрою
свого друга з партизанського загону Тшаски?!
Або із своєю двоюрідною сестрою? Раз,
пам ятаю, німці аж три дні розважалися з цими
трьома у мене в кімнаті. Одні німці йшли, а .другі
приходили. Я заслоняла двері з кухні, аби діти
не дивилися, що ті виробляють...
Як усе скінчилося і я почала прибирати, то

налічила аж двадцять п ять порожніх пляшок
з-під горілки. А їм за це нічого не було від
Огєня, тільки мені одній перепало. Незабаром
німці влаштували бал. Там один, головний з них,
офіцер, ходив до Зоськи із Зарембека, яка
прибігала ночувати до своїх родичів у Ваксмунді.
На вечірці німці напилися, а один з них вийшов
і попрямував до того дому, куди приходила в
гості Зоська із Зарембека. Йому відчинили,
він- і ліг у ліжку між тією Зоською та її
двоюрідною сестрою Ганкою, з котрою він там щось
мав  я вже не знаю... Минула година, аж тут
стукає той головний офіцер, який жив із
Зоською. Перший німець  шусть під ліжко.
Головний офіцер ліг у ліжко, але Зоська
засоромилася, що один- німець дивитиметься, що робитиме
другий, видерлася і втекла на подвір я. Було
темно, і вона стукнулася носом об дишель
фургона. Геть чисто шкіру з носа здерла. Соромно
їй було повертатися з таким носом до коханця,
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отож во.на побігла через Дунаєць на Зарембек,
де зустріла Огеня з хлопцями.
«Що з тобою, Зосько?»  питають.
«Ядвіга Сегутка привела німців до наших

родичів, сказала, що це партизанський дім.
«Смерть їй!»
Я нічого про це не знала, тільки із сміху

.німців догадалася, що в них уночі щось там
трапилося з дівчатами... Німці мало не повбивали
один одного. Так минуло кілька днів. Наступної
неділі іду я до костьолу з сусідкою, а вона мені
й каже: «Ядвіго, ти не ночуй удома, на тебе
є смертний вирок  Огєнь виніс».
Єзус, за що? Нерви у мене й досі тремтять,

як згадаю. Не пішла вже додому, пішла до
сусідів і наказала привести туди дітей, щоб хоч
подивитися на них. (Німці знов кудись виїхали).
А нерви так і тремтять у мене. Я ж знаю, що ні
в чому не винна. Мушу якось зустрітися з
Юзеком, нехай мене допитає. Договорилася я з
одним там старим чоловіком, який суддею був
в Огєня. Куртку йому пошила, аби він якось
поговорив з Огенєм.
«Не бійся,  каже суддя.  Огєнь тебе спершу

допитає».

І допитав. Прийшов з хлопцями туди, де
я ховалася, і відразу до мене:
«Ядвіго, чого ти так зблідла?»
«Бо знаю, що ти мені несеш: кульку!»
«Не бійся, ходімо з нами».
Повели мене в садибу Тшаски туди, де

трапилося оте нічне непорозуміння... Посвист
мене таки добре штурхонув біля дверей... Огєнь
витяг револьвера, Посвист витяг револьвера,
Тшаска витяг револьвера.
«Суд! Банко,  каже Огєнь до сестри Тшаски,

своєї сестри в других.  Кажи, як було».
Танка почала тихенько пищати, ні те, ні се...

Бог їй надав, вона не збрехала. Небагато від
неї довідались. Тоді я:
«Можна мені говорити?»
«Говори!»
Розказала все. І про свій жаль сказала, що

мене постригли, а не зачепили тих дівчат, які
випили двадцять п ять пляшок з німцями.
«А, ти он яка!!  крикнув Огєнь до Ганки.

Кажи правду, як було?»
Вона засвідчила:
«Так було, як Ядвіга каже, але ми з

німцями  вдень, а Ядвіга вночі...»
«Добре,  кажу,  хай я вночі, але вдень

можна більше наоповідати німцям різних речей.
Дещо я теж чула. Юзеку, я ще не гірша, а
може й краща від них... Дітям мушу шматок хліба
дати; карай, але карай справедливо».

Вийшли на подвір я на нараду, незабаром
повернулися. Огєнь гукнув хлопцеві, що там
у них за ката був:
«Миколаю, іди-но сюди з «загибкою»!»
Мені дали п ять «загибок» і Ганці п ять. Після

трьох Ганка почала скиглити (не загартована
була) і впала з лави на підлогу. Там їй додали
ще дві. А Зосьці з Зарембека заліпили аж
двадцять п ять.

Потім, як уже дали мені п ять «загибок»,
Огєнь узяв мене за руку. «Ядвіго... Ядвіго...»
«Іди геть із своїми ніжностями. Пийте вже

горілку. Дам вам два літри, бо могло
скінчитися гірше».

Але Огєнь вивів мене на подвір я. Всі аж
сторопіли, бо як Огєнь виявляє до кого ніжність,
то зараз стрелить в голову. Підступний диявол.

На подвір ї знов лащиться до мене.
«Не лащись. За віщо наказав мене бити?»
«Так мусив зробити. Помщуся за тебе».
На тому з Огєнєм тоді й скінчилося. Я

врятувалась. А красуня Зоська, та його перша
наречена, що вийшла за Чуб яка, не врятувалася.
Чуб яка вбили партизани, не знаю вже котрий
саме, бо він таки бігав до гестапо. Тоді Огєнь
у грудні, три місяці тому, надіслав листа до
красуні Зоськи: «Нарешті зможемо жити вкупі.
Приходь до землянки в лісі».
Зоська покинула дитину й пішла. А в

землянці в Огєня вже була одна там, Аліна. Але обидві
якось помирили між собою. Тільки це тривало
недовго, бо Огєнь привів до землянки ще Гель-
ку, вдову з Кованьца. Вона побачила красуню
Зоську і зараз каже:
«Я тут із Зоською жити н.е буду».
Здається, Огєнь її просив, щоб не суперечила.

Не хоче. Зоська сидить біля гарячої грубки,
а сама труситься. Огєнь її вивів і стукнув у лісі.
Нібито за зраду. Хто йому доведе, що було
інакше?

Сегутка на хвилину замовкла. Серце в мене
стукотіло від хвилювання. Товариш Бужа
переможно дивився на мене. Справді, легковажно
було б вважати бешкетування Огєня після
визволення за прояв радості. Сьогоднішні вчинки 
це продовження його тигрячого життя.
Сегутка закінчила запитанням, з яким вона

потай прийшла до відділу безпеки:
 Чи Огєнь король, чи ні? Кажіть. Чи за

комуністів буде так само, як і за німців? Коли
так, не піду додому. Він уже вимантачив у мене
чотири літри горілки і ще хоче. А звідки взяти?!!
Застрелити хоче мене, що я, мовляв, з німцями
співробітничала. А хіба ж не відомо, як я
співробітничала...
Думки мої ше й досі, коли я пишу про цю

розмову з Сегуткою, кружляють навколо справи,
значно глибшої, ніж поведінка Огєня. Тут усе
ясно. Мене бере сумнів: яка ж вона, ця гураль-
ська душа. Дволична? Зіпсована? Яке потрібне
грунтовне лікування, щоб вилікувати цю душу?!
До рівноваги мене повернула тиша, яка

запанувала в кімнаті. Я швидко отямився.
 Огєнь не буде королем Подгаля.
 Піду додому,  відповіла Сегутка.

18 лютого

До комітету приходять чимраз нові люди.
Прийшов і той робітник, якого я випадково
бачив на вулиці, коли він мав сутичку із спекулян¬
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тами. Так само як і тоді, він був у розстебнутій
куртці. На його широкому обличчі був вираз
рішучості. Він почекав, поки ми залишилися
самі, і відразу запитав:

 Скажіть мені, як буде з ППС... Я сам
перебуваю в ППС. Був ще до війни і зараз теж.
Старий пепеесівець. Моє прізвище Шульц. Древ-
няк каже, що ППС все одно, що ППР, а іншим
моргає, що це, мовляв, зовсім інакша річ. І
каже, що треба намовляти якнайбільше
службовців та інтелігенції, щоб вони вступали до
ППС, бо кожна така людина щось та важить.
Вони керуватимуть завжди. А як не приймуть
до партії робітника, то що з цього? Адже
робітники не керуватимуть, бо не сидять на таких
посадах. Отож, чим більше в ППС службовців,
тим вона дужча.

 Куди він прямує?  шепотів я, вражений
явним опортунізмом Древняка.  Ми нічого не
маємо проти .інтелігенції; звичайно, інтелігенція
потрібна партії, але ядром і головною силою
повинні бути робітники, селянська біднота.

 Древняк лякає, що як хто не запишеться
до ППС, мусить іти до ППР, а як ні  злетить
з посади. За один день наробив стільки галасу,
що страх... Хитрун. Увечері зійшлося багато
народу на його збори. Я довідався, що
обиратимуть на керівні посади, і привів трохи
робітників. Тому пощастило на віце-голову ППС обрати
робітника. Голова Древняк. Можна йому
позаздрити: говіркий. І як говорить, то ніби чотки
пересуває між пальцями, так гладенько.

 А хто ж цей віце-голова?
Шульц зніяковів.
 Я. Але я справді піду з вами пліч-о-пліч,

хоч мені й здається, що ви мало радикальні.
Тут виграє Древняк.

Я подякував Шульцеві за довір я. Ми
розмовляли години зо дві. У мене враження, що Шульц
зрозумів гру правиці ППС. Вони патякають
направо й наліво про те, що пепеерівці  «ніякі»,
про те, що ми, мовляв, не забираємо землі
в духівництва, що ми зраджуємо марксизм,
а самі цілими групами приймають крамарів.
Найбільш лівацькі промови виголошують

фальшиві люди.

19 лютого

Приїхав з Кракова уповноважений для
проведення земельної реформи, товариш Сюдак,
пепеесівець. Немолодий, сивий, у каптані із
заячих шкурок та в теплих жіночих черевиках.
Він також привіз мені по-свідку, в якій сказано,
що мене призначають на його заступника. У
розмові я спитав його, чи давно він належить до
ППС.

 З п ятнадцятого лютого.
 Цього року?  перепитав я.
 Ну, а як же інакше?  здивувався він.
 До війни теж була ППС.

 Вірно,  згодився він,  але я був писарем
у волосному правлінні під Краковом і, звичайно,
не міг би стати секретарем, коли б вступив до
якоїсь партії. Тепер інакше.
Ні, я не буду цілком спокійний за перебіг

земельної реформи в Новотарзькому повіті.

20 лютого

Учора приїхав грузовиком призначений на
повітового коменданта міліції підпоручик Карась.
(Боже милий, тут поручик  Огєнь-Курась, а тут
знов Карась). Про те, що Карась приїхав, ми
довідалися лише сьогодні, коли до партійного
комітету прибіг з великим галасом товариш
Бужинський:

 Товаришу, йдіть до міліції, розміркуйте,
хто повинен бути комендантом, бо вони
повбивають одне одного. Чуєте крики? Все місто
сміється.

Ми пішли з Дзідеком. Підпоручик Карась
якось уже встиг вижебрати кілька кімнат у
Ринку для повітової міліції, щоб одрізати міліцію
від квартири Огєня на Ваксмундській вулиці
над ресторанчиком. Він не хотів іти до Огєня,
отож Огєнь сам зробив йому візит. Коли ми
зайшли, вони стояли посеред кімнати, вп явшись
одне в одного очима, мов два півні. Огєнь вищий
від Карася на якихось десять сантиметрів.
Високий, блондин, орлине засмагле обличчя,
стрункий. «Такий, що подобається жінкам»,
пригадались слова Сегутки. Гарний. Нехай це
вже оцінюють жінки. Я з місця взяв
принциповий тон:

 Що тут за галас, громадяни поручики?
Ринок з вас сміється.

Підпоручик Карась зблід і почав:
 Товариші...

Зарозумілий поручик відсторонив його жестом
і спитав ущипливо:

 З якого права? Він втупив у мене гнівні
очі, наче в думках вже призначав мені кілька
днів штрафного.

 Скажу згодом «з якого права»,  відповів
я, не розгубившись.  Котрий з вас повітовий
комендант міліції?  Водночас я витяг свій
службовий документ, виданий мені воєводським
комітетом ППР.

 Я комендант,  заявив підпоручик
Карась.  Маю призначення з Кракова.

 Май собі хоч два призначення, у мене
призначення своє.  Огєнь схопив мій документ.
В міру того як він читав, обличчя його лагідні-
шало, голова схилялась.

Якби я навіть не знав, що він терся біля
АЛ,  переконався б у цьому зараз.

 Розумію, товаришу, ви тутешня влада.
Віддаю себе у ваше розпорядження.

 А звідки ж ви знаєте такі речі?  вдавано
здивувався я.
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 Коли я командував партизанською групою,
у мене був політичний офіцер. Отож знаю, що
це таке.

Підпоручик Карась цокнув каблуками.
 Доповідаю, що політичним офіцером у

нього... був магістр...
 Знаю...

Огєнь кинувся вперед, ніздрі в нього
затремтіли. Просто в обличчя мені війнув подих
горілки. Дзідек зупинив його і заспокоїв
лагідним рухом руки. Огєнь почав пояснювати:

 Пробачте, товаришу, я мав загін БХ,
зійшов з гір після того, як сюди прийшла
Червона Армія. Я мав шістдесят хлопців, утворив
тут вісім постів міліції. А тут приїжджає оцей
хлопчисько,  визивно ткнув він пальцем під
ніс підпоручикові,  і забирає в мене владу
й заслуги. Я ходив оце, міркував, а тепер кажу
ясно: їдь собі, звідкіль приїхав.

 Призначення підпоручик Карась має? 
втрутився Дзідек.

 Має.

 Ну, а... якийсь порядок є, чи ні? 
звернувся він до Огєня.

 Оце ще, з таким порядком... Перекинути
все догори ногами  хіба це порядок? Поїду,
куди треба, знайду справедливість. Знайду
ходи. Я ще тобі покажу,  погрозив він
Карасеві,  ти, зайдо, не будеш керувати гуралями,
він провів пальцем по світлих вусиках і вийшов.
Біля брами на нього чекав на коні хлопець

у гуральському кожушку. Підвівшись у
стременах, жестикулюючи, він щось питав в Огєня.
Той зрідка відповідав, поглядаючи на вікна
другого поверху, і зневажливо посміхався.
Рука у нього була в кишені, напевне стискав
руків я пістолета.

Карась неспокійно тупцяв. Дзідек плескав
його по плечі й сміявся своїм характерним
сміхом. Його вже залишила злість, минула
ніяковість.

 Товаришу,  довірливо звернувся до нього
Карась,  хіба ж я винен, що молодий? Я був
у партизанській групі Гвардії Людової в
Люблінському воєводстві, потім рік сидів у Май-
данеку...

Він боязко дивився на нас, ніби запитуючи,
чи будемо ми його підтримувати далі. Напевне
відчув би себе скривдженим, ображеним на
смерть, якби йому наказали відмовитися від
призначення. Люди миттю звикають до нової
ролі, не міркуючи над тим, чи вистачить їм для
цього сил.

Дзідек підкрався до таємних думок
підпоручика, наче лис до охопленого тривогою пташиного
кубельця.

 Допоможете нам трохи опорядити наше
приміщення?

 Звичайно!

Супутник Огєня раптом щось гукнув на
вулиці.

 А не діждете ви, не діждете!  погрозив
він, простягти руку до нашого вікна. Кінь
переполохався й почав танцювати.

 Заспокойся,  мітингував Огєнь.  Ти мій
ад ютант, отож повинен тільки слухати і  ні
пари з уст.
Комендант міліції тихо пояснив нам:
 Цей ад ютант зветься Гонсєніца. Син най-

багатшого газди й спекулянта в усьому
Скальному Подгалі.
Поруч проходила циганка. Вона простягла

руку до Огєня, пропонуючи поворожити. Огєнь
придивився до неї: хвилясте, довге волосся,
чорні очища на півобличчя, принадні уста!

 Ходім побавимося  я Огєнь.
 Огєнь1, вода й любов,  легковажно

засміялась циганка і зашарілася, силкуючись
видертись.  Дай, поворожу. Тобі слава судилася.

 Ні, я тільки на бобах ворожу. Тут такий
звичай. Умієш?

 Чом не вмію? Од вівчарів навчилась. Дай
цигарку, тобі слава судилася.
Повертаючись із Закопаного, до повітового

комітету зайшов товариш Бронек. Худий, чорний
з обличчя, як за партизанщини. Мабуть,
палахкотять у ньому інколи такі думки, що аж
обличчя темніє. Він тепер другий секретар
воєводського комітету партії. Як працівник округу
довгий час перебував в Армії Людовій в Мєхов-
ському та Олькуському повітах й на Подгалі.
Скориставшись з нагоди, я запитав у нього про
Огєня:

 Здається, ти хотів зробити його
командиром групи АЛ?..

 Хотів?  перепитав він смутно.  Еге ж,
шукаючи порозуміння, ми частенько робимо
дурниці.
Бронек замислився на хвилину, його різьблена

голова схилилася на груди. Коли він підвів
голову, уста його здавалися тонкою прямою
лінією. Він завжди був такий, коли напружено про
щось міркував. Завжди перевіряв кожну думку,
перш ніж винести якийсь вирок. А виносячи
вирок, завжди залишав обвинуваченому
можливість порятунку. Обвинувачуючи, вживав по
змозі найделікатніших виразів. І навіть часом
перекручував якийсь гострий вираз, щоб вирок
звучав лагідніше. Мені він при нагоді дав за
випивку прізьвисько «Бамбер» (замість «Бімбер»,
що означає самогон). Говорячи про Огєня, він
теж не вживав найгостріших виразів, приміром:
«негідник», «виродок», «бабій», а називав його,
чомусь «чортів турок».

 І дійсно, Огєнь виявився справжнім
чортовим турком. А могло ж здаватися, що він зовсім
інший. До нас надійшли відомості, що він
відокремився від АК і створив свою групу. В АК
він був у групі Завіші. Завіша  це якийсь
кадровий офіцер, з походження, здається, граф.
Влаштовуючись на зимівлю, він наказав
викопати три землянки: одну... для хамів, другу,
посередині  на каплицю, третю для
інтелігенції. Огєнь опинився серед «хамів», бо не мав
диплома. Він бунтувався сам і бунтував інших;
не раз мав сутички з Завішею. На різдво сорок
третього року він пішов од нього. Зв язкова при-

іі Вогонь (польськ.).
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везла до табору святкову їжу, запросили також
ксьондза з Нового Таргу, щоб цю їжу
посвятити. Помолилися. Завіша витяг звідкілясь п я-
тилітрову сулію, поставив на стіл і почав
частувати самих інтелігентів. Огєнь запротестував,
зв язкова і ксьондз теж... «Або всі нехай п ють,
або ніхто. У всіх нас один ворог». Нічого не
вдієш, Завіша був змушений «демократично»
розподілити горілку, але зараз же після різдва
навантажив найкращими припасами санки і
поїхав із своїми інтелігентами святкувати
кудись у Любонь, наказавши «хамам» стерегти
землянки. Огєнь збунтувався, хоча такий бунт
часто виявлявся у нього в бажанні погуляти.
Він рушив з кількома хлопцями до Охотниці по
м ясо й горілку. Мабуть, вони там добре
хильнули, бо як несли назад зарізану свиню,
залишили кривавий слід на снігу. Німці, яким
допоміг лісник, пішли за цим слідом, оточили
землянку, де гуляли хлопці, й почали стріляти. Але
партизанам пощастило вихопитися напівголими,
в землянці покинули тільки одного, хворого
на ревматизм... З того дня група Завіші
розбилася на дві частини. Ми помилялись, гадаючи,
що Огєнь зрозумів кривду, завдану «хамам»...
Ні, його цікавила тільки влада, він хотів стати
диктатором. Якби Завіша приєднав його до
інтелігентів, розколу напевне б не було.

 Але, незважаючи на це, нам здавалося, що
Огєнь шукатиме помсти за свою кривду в спілці
з тими, хто б є Гітлера без цяцькання, без
«лондонського» політиканства. Адже під час першого
«приборкання» Ваксмунда жандарми спалили
його дім, батька й дружину з дитиною. Тоді він
змінив свій псевдонім з «Тигра» на «Вогонь».
Але про жінку й дитину думав стільки ж, як про
торішній сніг. Сто інших жінок були його
дружинами, а вогонь він ніс не туди, куди треба.
Звичайно, Огєнь лестився до пепеерівців та до
полковника Альоші Золотарьова. Здавалося, що
Червона Армія над Віслою та близький наступ
навчили його логічно мислити. Адже таким
способом укладають тривалі й щирі союзи. Огєнь
тримався біля нас. А згодом виявилося, що його
переслідувала АК, тому він і шукав у нас
оборони. Аківці переслідували його зовсім не з
ідеологічних міркувань. Просто Огєнь підібрав якусь
скинуту з літака посилку з доларами,
призначеними для аківців.

 Він, правда, частенько давав нам двох,
трьох або чотирьох своїх людей, щоб висадити в
повітря якийсь міст або залізничну колію. Його
люди чудесно знали навколишні місця, вони ж
самі звідси. Звичайно, цього ніхто не заперечує,
і Огєнь наводить ці факти, стверджуючи,
начебто був в Армії Людовій. Оце так чортів турок!
А ще й до того наш загін імені Варинського
зійшов з гір не біля Нового Таргу, а рушив на
Рабку і звідти помарширував просто на Краків.
Радянські загони партизанів вийшли в Нови
Тарг. Огєнь з явився тут лише на третій день
після визволення. Росіяни думали, що це ми,
й виїхали вітати нас на Кованєц... Ці привітання
припали Огєню. Навколишня людність це
бачила. Трапилося так, що одна жінка  капітан

Радянської Армії, закохалася в Огєня (вони
якось там заприятелювали в горах) і
супроводила його на коні. Вродлива була жінка, висока.
Люди казали: яка гарна пара була б із цих
двох! Та не минуло й двох днів, як росіянка
побачила, що таке Огєнь, махнула рукою і пішла
на чолі свого загону визволяти Оовєнцім. От вам
цей чортів турок, мов на долоні. Він і тобі б
заморочив голову,  закінчив Бронек свою
реляцію про Огєня, делікатно відбивши натяк, що
він начебто хотів висунути Огєня на командира
групи АЛ.
Потім Бронек перейшов до справ, які його

привели до повітового комітету. Говорив він
тихим голосом, з якимось придиханням. Коли
Бронек говорить з цим тремтячим придиханням,
здається, що він носить у собі безмір людських
страждань, і як логічний наслідок цього  силу
завдань, що чекають свого розв язання.

 У воєводстві є близько 20 тисяч знищених
селянських садиб. Наша влада зможе
відбудувати їх за два-три роки. Гірше із здоров ям
людей. Туберкульоз шириться катастрофічно...
Я був у Закопаному, щоб з ясувати можливість
вмістити там принаймні сотню хворих бійців.
З Освєнціма вийшли кістяки. Звичайно,
санаторій і пансіонати зараз на дев яносто ліжок; місце
для хворих є, тільки як їх сюди привезти, як
прохарчувати? Саме повітря  навіть закопан-
ське  людини не вилікує. Поцікався цією
справою. Негайно!
Доручення Бронека тільки прискорило мою

подорож у Закопане, яке становить далеко
більший центр Подгаля, ніж Нови Тарг. Там партія
і органи влади вже існують  мені й пальцем не
довелося ворухнути для цього. Але я повинен
зв язати їх з комітетом партії. У Закопаному,
в пансіонаті «Фарис», розташувався повітовий
відділ безпеки, тому що в Новому Тарзі немає
жодної вільної кімнати.
Начальник відділу безпеки Сташек, старий

партієць, прийняв мене й Дзідека в своїй
кімнатці щиро й радісно.

 Який я щасливий! Нарешті буде в кого
спитати думку про співробітників відділу
безпеки. Бо ж так і повинно бути, щоб партія...
І до того ж я тут нова людина...

 Ми теж нові люди.
Сташек, мабуть, хибно зрозумів моє

зауваження, бо зараз же відчинив двері до кімнати.
Тут було трохи товарів, реквізованих в
крамницях, де вони залишились після німців.

 Це я тримаю для товаришів, щоб не
сушили собі голови про такі речі.

 Дамо, кому буде найбільш потрібно,
зніяковіло сказав я на прощання. Пішов шукати
товариша Турського, давнього члена соціал-
демократичної партії Польщі й Литви, а згодом
члена Комуністичної партії Польщі, який
опинився тут після варшавського повстання. Разом
з ним переховувалася тут товаришка Вінецька 
вдвох вони організували осередок ППР з
кравців, мулярів та залізничників.
Турський, сивий, худий, як тріска, з білою

бородою, став головою міської народної ради.
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Ми говорили на різні теми. Але Турського
найбільше гнітила оправа з гуралями. Вона мучила
його, пекла, проганяла -сон з поівік. Я намагався
триматися в цій справі гостро й принципово.
Хоч би й не зринали в пам яті вісті про гу-ралів
за окупації, все одно свердлили мозок тривожні
висновки, зроблені з розповіді Сегутки,
розповіді такої щирої, бо ця жінка навіть не
розуміла свого морального занепаду. А таких Сегу-
ток у самому Ваксмунді було ж не кілька,
а може кільканадцять. Цим моїм фактам
Рурський протиставив інші, гідні справжніх героїв.
Моє упередження, природне для людини,
закинутої в незнаний район, він розбиїв своєю
розповіддю про спалення гуралів в Охотніці. На
останнє різдво гуралям світили їх власні хати
замість свічок на ялинці.

 А тих гуралів, яких ви бачили в Кракові,
тутешні запроданці звабили різними обіцянками,
їх зрештою було тільки шестеро. З Кракова
погнали їх до легіону СС; звідти п ятеро втекло,
залишився один. До нього згодом приєднався
другий, заарештований як заложник за одного
з п яти втікачів... Якщо ж ви маєте на думці
«Гуральський легі-он» у Травенніках на Люблін-
іцині  то до нього по волостях набирали за
принципом окресленого контингенту. Зрештою, з
двохсот залишилось тільки... дванадцять. Хто
втік, хто побився з українцями і потрапив на
роботу до Німеччини або й до Освєнціма.

 І все-таки гу-ралі трохи винні в створенні
Гуральського комітету... На цій підставі гураль-
ські паспорти фашисти позначали літерою «Г»,
вперто заперечував я, хоч, власне, робив це
начебто з якогось обов язку.
Турський роздратувався. Це означало, що він

продумав і зважив справу своїм чистим
сумлінням аж до кінця, і найменша тінь заперечення
ранить його в серце.

 А хто утворив Гуральський комітет?
Капітан Відер, голова тутешньої спілки резервістів,
що до війни був німецьким агентом, а потім
відразу ж став рейхсдойчем. Це він повіз
наївних гуралів до Ченстохова до образу матері
божої і сфотографував їх там. Теоретичні статті
до німецьких газет про німецьке походження
гуралів писав доктор Шатковський, довоєнний
улюбленець міністра зв язку Бобковського. Так,
Варшава подарувала гуралям світлу постать
доктора Халубінського, але крім того дала ще
й німецького холуя Шатковського. Це він
привозив німецьких учених, щоб вони міряли
гуралям голови й зади... А головою Гуральського
комітету зробили Вацека Кшептовського. Той
любив підлабузнюватись ще до війни... Хто, як
не він, на чолі купки лакуз змітав капелюхом
пил перед Ридз-Смігли в тридцять шостому році
па полях Новосельців? Кшептовський! Зачарував
його й Гітлер. Він проголосив історичну місію
значка «Г», виводячи його прямісінько від...
сплячих рицарів Татр 1. Гуралі із значком «Г»
малй врятувати хитрощами не тільки себе,

1 За народною легендою, у Татрах сплять рицарі, які
колись прокинуться, щоб у годину небезпеки рятувати
батьківщину 4

а й поляків, бо ж нібито, приспавши чуйність
ворога, вони у відповідну хвилину, мовляв,
ринуть з гір з гаслом загальнопольського
повстання. Але й це не брало. Тоді у видаванні
паспортів почали брати участь представники комітету 
в Рабці, Новому Тарзі, Щавніці, Кросцєнку...
А хто керував цими представниками? Гуралі?
Ні. Наприклад, у Новому Тарзі керував такий
собі чиновник кооперативної організації
«Сполем», родом із Сосновця, а в Рабці  Муль,
колишній адвокат-оборонець, родом із Жешов-
ського повіту... Оці представники й натискали
скрізь на волосні управи, щоб видавати
якнайменше польських паспортів. Крім того, окремі
представники допомагали під час реквізиції
худоби і спеціально утискали гуралів, що не
мали паспортів з літерою «Г».

 Мабуть, їм була забезпечена підтримка
німецької влади,  вже згодився я, цілком
переконаний аргументацією Турського.

 Ці чиновники трактували свою функцію
як основу дальшої кар єри, так само як ново-
тарзький староста Малсфей хотів довести
Франку, що йому пощастило в його хитрому
намаганні відрізати одну гілку від польського
дерева.
Побачивши, що я вже переживаю страждання

гуралів, зворушений Турський почав називати
мене «дитиною».

 Дитино, ходім зі мною, я покажу тобі
«Палас». Це на вулиці Халубінського. У
Кракові був Монтелупіх, Варшава мала алею ІИуха,
Познань теж мала своє, а на Подгалі катували
й мордували в «Паласі».

Блакитний під сонцем сніг виблискував на
схилах мільйонами іскор і вогників.
Відбиваючись від пофарбованого світлою фарбою
пансіонату «Палас», проміння безслідно гинуло
в смерках.

 Тут катували гуралів,  Турського знов
душили сльози і гнів,  саме коли Гуральський
комітет бучно приймав гітлерівських
сановників.

Турський насупив брови, бо він і сам
пережив немало. Одну за одною він згадував муки
й катування, яких довелося зазнати гуральським
патріотам.

 Тут бавилися, а в Освєнцімі вмирав
двоюрідний брат Кшептовського... Гестаповець
хотів розтлумачити одному в язневі, що він 
не поляк. «Адже ти носиш не такі штани, як
поляки». А гураль на це: «А ваші горяни в
Тіролі  німці чи ні? Вони теж інші штани
носять...»

 Зворушлива відвага, правда ж, дитино?
Або сидів тут старенький Койс з Хохолова.
Говорив з гордістю, що і його жертва придасться
Польщі, бо ще прадід його за повстання 1848
року гнив на Шпільберзі... Люди з такими
традиціями не можуть зрадити. Певне, були й такі, які
зломилися. Наприклад, партизан Огєня, на
прізвисько Коров ячі очі, коли його схопили й
водили на ланцюзі, показував у Ваксмунді
будинки, де жили люди, які підтримували зв язки
з «лісовими людьми». І, навпаки, Кемпа, з то-
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го ж села, коли йому в гестапо запропонували
стати агентом, під загрозою смерті відповів:
«Вже раз я присягав  Польщі, а вдруге не
буду»,  і його замучили.

Турський обіцяв рішуче:
 Я поставлю цю справу у воєводському

комітеті, нехай домагаються реабілітації гура-
лів у ЦК нашої партії.

 Згода. Тепер поговоримо трохи про
санаторії для наших товаришів.

Ми поговорили.
Я поспішав. Повіяв легкий південний вітер

з гір і оповив шовковою заслоною вілліс, яким
я приїхав. Я поспішав, бо хотів дорогою ще
заїхати в села, де пролилося найбільше крові
в нерівній боротьбі з нападниками. Слова
Турського ніби розбризкали кров по всьому
повіті. Мені здавалося, що я не зможу
заспокоїтись, аж доки хоч трохи не вгамую біль
людських сердець, вражений подвійною кривдою.
Отож я сказав шоферові, який сам був

тутешній:

 Завертайте дорогою в села, де найлютіше
проходили пацифікації.

 Ось тут недалечко, на північ від Губалув-
ки, у виселку Слодишки, есесівці вбили
п ятнадцять людей на верховині... Але туди не
доїдемо, бо кучугури. Ще в селах Нове Бистре і
Зомб, біля Пороніна, вбили десятьох.

 їдьмо далі.
 До села Старе Бистре доберемося. В

половині січня німці спалили там понад двадцять
хат. Це волость Ціхе. В цій волості восени
1943 року закатували тридцять людей.
Поворот. Ще поворот. На заході палає 

на вітер... У селі Старе Бистре, крім кістяків
хат, я бачив гуралів з таким загаром на запалих
щоках, наче вони ледве врятувалися з
пожежі.

 А тепер їдьмо на Чарни Дунаєць... Там
німці зробили початок... Закатували двох
хлопців  ше третього вересня, зараз же після
початку війни,  бо ті хлопці, мовляв, стріляли
в німецьких солдатів. А це неправда. Потім
підпалили дім. Гасити пожежу не дозволили.
Згоріло півсела.

Згодом наша дорога побігла на північ,
приблизно вздовж кордону з Оравою, де стоїть
прикордонна варта Червоної Армії. Знову старі
пожарища, знову спогади про людські жертви.
Дедалі частіш повторювався тут метод гестапо 
тероризувати людей з допомогою прилюдних
страт. В Люджмєжі повісили одного чоловіка
на липі біля костьолу, а в Моравщині
закатували директорку школи на очах в усього села.
У Ваксмунді, коли наскочила каральна
експедиція, начальник гестапо Вайсман і староста
наказали людям зібратися на кладовищі і
навколішках вислухати вирок, винесений тридцяти
трьом гуралям.

Була вже темна ніч, коли я йшов на це
кладовище. Сніг хрустів якось зловісно. А небо
мовчало, немов застигло ще тоді, коли ввібрало
в себе стогони, що здіймалися із старих і нових
кладовищ. Там далі  Горці. Вершини й схили.

Староста Малсфей і Гуральський комітет
могли собі провадити «гуральську політику», але
гестапо знало, що має справу is незламними
польськими патріотами та що цього факту не
змінять кілька десятків ренегатів чи навіть сто
розбещених жінок...

22 лютого

Нарешті ми сяк-так опорядили приміщення
нашого партійного комітету. Стіл був, ми ще
принесли з міліції три стільці й друкарську
машинку. Це все.
Запам ятаймо добре: ось так розпочалося

формування народної влади на Подгалі.
З нічого.
Працюємо з ранку до ночі. Вдень приймаємо

людей, шикуємо їх у лави будівників,
виїжджаємо на район (Брр... їдеш санками, змерзлий до
кісток). Увечері обмін досвідом та
систематизація його, листи, радість, дужча за втому.
Я забув, що в мене хворі легені. Радість поборює
всі слабості. Як навесні, прокидається все. Хоч
зима ще міцно тримає в своїх обіймах.

 Якщо вже ми отаборилися в цьому місті,
голосно міркує Дзідек,  треба подумати також
про свої справи. По-перше  житло, по-друге 
лікар для тебе. Яка користь буде, коли ти
витягнеш ноги?..

23 лютого

На честь двадцять сьомих роковин Червоної
Армії ми влаштували урочисті збори в залі
«Сокола». Я попрохав Древняка, щоб він
виголосив промову. Древняк обурився, наче я
пропонував йому самогубство.

 Я таких речей робити не буду.
 Чому? Скажіть щиро.
 Щиро? Бо я політик не з сьогоднішнього

дня. Я був у Гдині міським радником від ППС,
отож знаю, як завойовують авторитет. Але й
тутешніх людей я теж добре знаю, бо й сам звідси.
Чув, як люди кажуть, що їм краще собака в
будці, ніж більшовик.

 Що ж то за «люди» так кажуть? Чи не
самі ви з тих людей? Перепрошую...

 Я? Що ви? Я тільки слухаю. У мене син
загинув під час варшавського повстання, був
у АЛ... Вбили.

 Адже це він загинув, а не ви.
 Але ж я його виховав як слід...
На моєму обличчі Древняк без сумніву

побачив недовір я і миттю став нестерпно
солодкий. Фамільярно взяв мене за руку.

 На вас люди дивляться неприхильно, бо ви
щодня ходите до радянської комендатури. Але



я вас випрайдую: «Мабуть, так треба.
Політика». Ви тримайтеся своєї лінії, а я своєї.
Ні, я вже, мабуть, ніколи не позбудуся

недовір я до Древняка. Якби це залежало тільки
від мене, я б не доручав йому ніякої
відповідальної роботи. На жаль, мене зобов язує
«партійний ключ», який у багатьох випадках відмикає
двері для ідеологічних комбінаторів, котрі
вважають свій власний язик та партійний квиток
за цілком достатню посвідку благонадійності.
Невже Древняк буде головою повітової

народної ради? Треба з ясувати в Кракові.

24 лютого

Ми спимо на широкому столі. Звечора нас
зборює втома, але опівночі ми прокидаємось,
цокаючи зубами. Спершу тупаємо задубілими
ногами, щоб трохи зігрітися, потім хукаємо за
коміри курток. Але це допомагає мало. Сьогодні
ми насилу дочекалися ранку і бігцем подалися
до першого-ліпшого ресторанчика, щоб хоч
зігрітися чарочкою спирту. До першого-ліпшого
ресторанчика? Ні. До ресторанчика, який тримає
тесть Огєня на вулиці Ваксмундській. Мені
здалося, наче, коли ми зайшли, хтось зачинив
двері до кухні. За прилавком «хазяйнували»
Огєнь, Посвист (відомий мені з розповіді Се-
гутки), Гонсєніца і жінка, років приблизно
тридцяти, незграбна, з кривими ногами.
Товариство було вже під чаркою, хлопці раз по раз
цмокали один одного слинявими губами.
Запросили й нас. Але вже в першу хвилину
Гонсєніца поскандалив з Дзідеком і став шукати
кухля, щоб його вдарити. Прибіг хазяїн,
товстий, з черевцем, і залементував пронизливим
голосом. Огєнь гримав на Гонсєніцу і водночас
заспокоював ресторатора, називаючи його
тестем. Але Гонсєніца весь час скандалив, і Огєнь,
нарешті, схопив його за штани і викинув на
слизький тротуар.

 Не навертайся мені на очі п яний, бо
застрелю,  погрозив він на прощання, витяг
пістолета з кобури і націлився в голову
скандалістові. Видко було, що він жартує. Шарпнув
двері й повернувся до прилавка втомлений;
коли припав пошерхлими губами до склянки
з горілкою, велика краплина поту скотилася
в нього з носа просто в горілку. Цідячи крізь
зуби вогненний напій, він бурмотів свої
пропозиції, з прибільшеною щирістю стискаючи мою
руку.

 Ти подобаєшся мені... Сильний чоловік...

Я свого політичного під чотири вітри прожену,
а тебе... Ну? Будемо так тримати людей в
кулаку,  він стиснув кулак і підніс до мого
обличчя,  аж тріщатиме. Я буду Яносиком...1 Яноси-
ком...  на нього напала гикавка.

1 Я н о с и к легендарний народний герой, подібно до Дов-
буша або Кармалюка*

В цю хвилину з кухні вбігла дівчина, чорнява,
середнього зросту, не дуже зграбна, і з розмаху
відштовхнула жінку з кривими ногами від
Огєня. В цій чорнявці з пухким, пригожим
обличчям я впізнав ту дівчину, яку Огєнь з
товаришами оточив на ринку в перший день після
мого приїзду. Зараз він гримнув на неї, суворо,
роздратовано:

 Цесько, не заважай!

Мене обсипало холодом. Пригадалося, що
Огєнь зробив з красунею Зоською. Я заплатив
поспіхом за дві чарки горілки, і ми з Дзідеком
вийшли.

 Яносик, а холера б тебе взяла!  вилаявся
Дзідек.  Тільки до своєї кишені.

25 лютого

Огєнь перестав бешкетувати. Поїхав до
Любліна.

Уранці на Ринок дорогою, що вела з Шафляр,
з розгону влетіла пофарбована у блакитний
колір напіввантажна машина й зупинилася біля
військової комендатури, наче бричка, запряжена
кіньми, яких осадили на місці. З кабіни вискочив
Огєнь і, стоячи одною ногою на приступці,
кинув групі хлопців, що трималися віддалік,
зовсім як видатна людина, що дає інтерв ю:

 їду до Любліна. Звідти привезу листа, хто
повинен бути комендантом міліції: я чи Карась.
Дійду до самого Центрального Комітету ППР.
Машину вів Посвист  високий, худий, із

зухвало розстебнутим коміром сорочки.
Зараз же після цього мене відвідав товариш

Бужинський з безпеки. Важко сів за стіл, сперся
підборіддям на стиснуті кулаки, як робив
завжди, збираючись міркувати вголос. Взагалі він
схильний до детальних міркувань і, мабуть,
тому полюбляє довгі монологи.

 Огєнь поїхав до Любліна, до ЦК партії,
чи кудись там... Що це означає? Хоче нас
залякати, замилити комусь там нагорі очі і
повернутися переможцем? А може, його вже бере
сумнів, чи втримає він владу з допомогою своїх
людей. Ястшемб і Жегота у відділі безпеки 
це, напевне, його люди. Вони могли досі його
не знати, але тепер познайомились. Є підстави
гадати, що Жегота був у братовбивчій, ензее-
сівській групі «Блискавиця» у Мисьлєніцькому
повіті, і має на своєму сумлінні двох
радянських парашутистів і одного єврея. А Ястшемб...

 То заарештуйте їх.
 Легко сказати. Це ж тільки припущення.

Треба перевірити, інакше заарештувати не
можна. Жегота тримається у нас головне тому, що
деякий час був у радянській групі Леоніда
в Пєнінах, а Ястшемб діяв по той бік
словацького кордону. Має «посвідку» від тамтешньої
адміністрації про свою «революційну»
діяльність.

45



 Перевіряй, перевіряй швидше!  я насилу
стримував злість. Знаю, що Бужинський, якби
був начальником відділення безпеки, неодмінно
заарештував би й Огєня. Заарештував би з
профілактичних міркувань, як підозрілу людину,
що вештається біля лінії фронту.

Бужинський закінчив свої міркування таким
варіантом:

 А може, Огєнь відчув дещо носом,
рознюхав, що роблять проти нього, і хоче
якнайшвидше допастися до влади, щоб захистити «своїх
людей»?

27 лютого

Огєнь з Посвистом вкрали машину у
радянських військових у Шафлярах і перефарбували
її.
Надійшли тривожні відомості із Спіша.

29 лютого

П ятьох міліціонерів, які покинули пост міліції
в Лапшах Ніжних (Спіш) і приїхали у Нови
Тарг санками, оточили люди на Ринку. Видко
було, як вони гнівно розмахують руками. Проти
кого цей гнів? Можливо, вони й самі не знають.
Міліціонерів потягли до ресторанчика. Я бачив
це з вікна партійного комітету. Вирядив
товариша Б., який відповідає в комітеті за місто,
довідатись, що там діється. Незабаром він
повернувся.

 їх вигнали глінківціх. Тепер хлопці п ють.
Справді, міліціонери пили горілку з

нестримною насолодою, мов люди, чудом урятовані від
смерті... А по суті, не трапилось нічого
особливо поганого. Хлопців швидше гнітило почуття
сорому. Людей, що погрожували кулаками, теж.
Незабаром у повітовому відділенні міліції
старший сержант Кубусь Скальський складав
«підпоручику Карасю рапорт. Кубусь  високий,
щуплий, але привабливий на вигляд.
Сімнадцятирічне його обличчя, поросле пушком, мало
стомлений вигляд.

 Сідайте й оповідайте.
 Коли ви, громадянине поручику, вісім днів

тому відправили нас дванадцятьох до Лапш
Ніжних, то глінківці відразу ж оточили нас і
повезли до Старого Села по той бік гір. Там
тягали нас від будинку до будинку і, нарешті,
вирішили так: нехай аж до розв язання
прикордонних справ сидить у Лапшах Ніжних і
польська й словацька міліція. Нічого не можна
було нам робити без словацької міліції, а їм
без нас. У патрулях ходило по двоє міліціонерів:
один поляк, другий словак. Якби ми хоч раз
пішли самі, миттю посипалися б з-за клунь

і Г л і н к і в ц і члени реакційної організації на
Словаччині, яка під час окупації співробітничала з німцями.

постріли. Ще й Іншим Способом нападали...
Приходили, приміром, на пост і вимагали, щоб
ми повіддавали карабіни й речові мішки, які
захопили ще в партизанському загоні, коли
роззброювали словацьку поліцію. Два дні тому
коменданта нашого поста викликали до

повітової комендатури на збори. Він забрав з
собою і заступника. Залишились ми вдесятьох.
П ятеро, що жили неподалік, відразу побігли
додому  змінити білизну, хоч трохи обтрусити
воші. Решта читала книжки. Опівдні дивимося
з вікна, а навколо ручні кулемети і ціла хмара
глінківців. Міліціонери дивляться на мене (бо
я міський, а вони з села): що робити. Я
вирішую: «До бісового батька зброю. Все одно не
дамо їм ради».
Прийшов якийсь їх головний і каже.
«Нехай комендант іде зі мною».
«Коменданта нема. Навіщо іти?» питаю.
«Поговоримо в школі...»
«Тоді я візьму із собою свідків».
«Беріть».
Школа повнісінька людей  самі словаки.

Поляки не прийшли. Тільки-но ми зайшли,
оркестр заграв словацький гімн, а той їх головний
питає:

«Люди, до кого хочете належати?»
«До Словаччини!» кричать.
«От бачите,  тріумфує головний,  народ хоче

до Словаччини».
«Поляків тут більше», відповідаю.
«Але ж вони не прийшли. А ви забирайтеся

звідси».
Не було рації опиратись. Вп ятьох? Тільки

того й добився я, що нам дали підводу.
Кубусь скінчив овій сумний звіт. Новий клопіт.

Виряджаю до Кракова кур єра з листом.

1 березня

Нарешті налагоджено телефонний зв язок
з Краковом. Товариш Артур із воєводського
комітету партії запитує, як з земельною
реформою.
Місцеві товариші штурхають мене. «Тримайся,

секретарю». Товариш Лях з Клюшковець
облизує пересохлі губи, ворушить ними, ніби хоче
повторити те, що говорив хвилину тому: «Нам
дуже придалося б, якби до Подгаля приєднали
кілька поміщицьких садиб з Мєховського
повіту для парцеляції...»

 Ех, яка там у нас реформа...  кажу
я в трубку, зрадівши, що хтось турбується за
наш повіт «на краю світу».

 Кілька ліліпутських маєтків. Шафляри,
Чорштин, Лопушина, Маньови. Ще є Галушова 
але товариші радять сіяти там траву. Дуже
перспективна справа... Найбільший маєток Раба
Вижна (щось близько 150 га), де найкраще
налагоджено господарство, товариші із земельного
бюро знову радять не розподіляти. А я хочу
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розподіляти. Тоді вони показують
розпорядження, що в кожному повіті повинні залишитись
принаймні два маєтки, щоб організувати там
зразкові дослідні господарства... Як вогнище
землеробства. А чим же я задовольню людей?
Задовольню! Гучне слово. Але як я покажу, що
революція справді настала?

 Не зможеш задовольнити ніяк. Тим більше
там.

 Часом мені здається: зможу хоч трохи
задовольнити.

 Ти повинен додержуватись розпорядження.
 Я вже знаю: додержуватимусь

розпорядження і водночас власного сумління. Половину
Раби Вижної розподілю, а полоівину  з
будівлями  залишу...

Артур ніби не чує моєї соломонової
комбінації. У нього щось інше на думці.

 Даси собі раду з розподілом землі? З
обміром...

 Сам  ні, але я мобілізував трохи
робітників з тутешнього тартака і в Закопаному. Там
досить сильна партійна організація...

 Це добре. Тільки на Мєхув потрібно кілька
сот робітників. Ми вже відправили три сотні
людей на район. А ще ж і в Кракові чи в Хжано-
ві потрібні активісти. Скрізь руїни й пил, треба
швидко відбудовувати. Ага, як маєш час,
приїжджай завтра до Хоровіц або до Могилян
(в Мисьлєніцькому повіті) на першу
парцеляцію. Видаватимуть акти на володіння землею.

 Приїду, бо хочу поговорити про посівний
матеріал. Товариші з волостей спати мені не
дають. Розпач бере: що робити? Можна буде
щось...

 Не скажу відразу ні, бо ти ще не приїдеш.

2 березня * ІХоровіци належали вславленому своїм
походом на Мисьлєніци ендеківському ватажкові
Добошинському. Це була його головна квартира.
Фашистський ватажок шукав наївних, які б
повірили, що злидні гуральського села можна
усунути, пограбувавши двадцять єврейських
крамниць та посадивши когось іншого на
стілець старости  особливо, якщо на цьому
стільці сяде ендек конкурент санації. Наче
костюм стане кращим і міцнішим, коли його
перелицюють... Звичайне шахрайство.

І от п ятдесят сім наймитів і селян дістали
поміщицьку землю. Дамо народові реальні
права, які обернуться на хліб, одіж і взуття для
зголоднілих селянських дітей.

Я бачив двох дідів, які дуже поспішали
одержати акти на володіння землею, а повертаючись
з актами в руках, раз у раз зупинялися й
уважно поглядали то на блакитне небо та біласто-
синю млу в далечині, то на вруна, що
пробивалися з-під землі, милуючись краєвидом... наче

в своєму майже дотлілому житті вже нічого
не хотіли обминути.
Те ж саме в Могилянах. Це маєток Конопків.

Землею наділено шістдесят дев ять чоловіка.
Представників влади вітали хлібом і сіллю.
Але мене вразив до глибини серця вигляд
селянських рук  вузлуватих, загрубілих, іржавих
від праці, з якими щасливці не знали, що
робити, коли викликали їхні прізвища. Ці руки
простягалися непрохані і знов зніяковіло ховалися
назад.

...Едвард Кебуля... Антоній Марцинкєвич,
Францішек Сурувка... Руки самі рвалися,
торкнути, навпомацки перевірити документ.
Вусатий дядько крутив в руках акт на землю 
наочний доказ того, що ця нова влада не збрехала.
Він знову і знову починав з самого початку: з
орла без корони та з напису «Жеч Посполіта
Польська». Хтось читав за нього по складах:
«У виконання декрету про здійснення земельної
реформи 6 вересня 1944 року, цим актом
стверджується, що громадянин Антоній Лопата з села
Могиляни одержав у вічну власність наділ землі
з розпарцельованого поміщицького маєтку. Цей
документ є підставою для внесення до іпотечних
книг».

Таких актів на землю було видно в
Краківському воєводстві майже 40 тисяч. В Польщі 
на старих землях  близько півмільйона.
Сотням тисячам людей відразу ж показано цілком
реально, що таке батьківщина.
Після урочистої церемонії я хвилину

розмовляв з Артуром про земельну реформу, яка,
звичайно, не зможе ані задовольнити цілком
селянське- прагнення землі, ані заспокоїти
селянську тугу за справжньою працею. Але
західні землі над Одером, Нейсою і Балтикою
вберуть мільйони людей.
Кінець кінцем ми перейшли до короткого

обміну думками про співробітництво з партіями
демократичного блоку. Я розповів Артурові про
розмову з Древняком напередодні роковин
Червоної Армії. Артур поділяє моє обурення
з поведінки Древняка, але доводить, що такого
«спільника», який з ворожих позицій заперечує
наші дії, легше викрити, аніж такого, що вдає
дружбу. На прийомі в комендатурі Червоної
Армії один з пепеесівців підніс тост на честь...
сімнадцятої радянської республіки  Польщі.
Провокатор? Але він дістав відсіч: ніхто не
підтримав цього тосту.

 І вся ця провокація мине для нього
безкарно?

 Може, він зробив це лише з надмірної
старанності? Тоді виходить, що він  поганий
політик. Все це дуже складно. Пам ятай,
співробітництво з ППС  це одна із справ єдиного
фронту. Треба вірити, що надто вже шкідливих
повикидають самі пепеесівці.

 А до того часу я повинен слухати паскудні
тости Древняка, якщо він схоче їх виголосити?

 Буду інтервеніювати у воєводський комітет
ППС. Подзвоню тобі вранці, як вони дивляться
на Древняка.
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З березня

Товариш Артур говорив зі мною по телефону
розчарованим голосом, наче з людиною, котрій
не можна допомогти, бо вона сама винна.
Виявилось, що Древняк, ніби передчуваючи мою
атаку, написав до воєводського комітету ППС
донос, що я створюю неможливі умови для
співробітництва ППС і ППР на рівних правах 
бо тільки-но зі мною починають розмову, я від-
разу ж витягаю пістолет.

 Неправда. Древняк бачить револьвер і
тоді, коли я розстібаю піджак. Револьвер я ношу
переважно за поясом.

 Ти кладеш револьвер на стіл...
 Брехня. Я кладу револьвер у шухляду

письмового столу.
 Ось бачиш, як ускладнюється справа. Поки

воєводський комітет ППС не переконається сам,
що таке Древняк, треба поводитися з ним
обережно й делікатно.
Нарешті ми зробили перевірку бійців міліції.

Це було необхідно не тільки тому, що половина
міліціонерів  підвладні Огєня, але й тому, що
останнім часом багато міліціонерів почали

огризатися на коменданта, коли той вимагає
дисципліни: «Не ви, громадянине, приймали
мене до міліції, а поручик Огєнь. Коли він
приїде з призначенням, будемо говорити, як рівний
8 рівним».
Перед моїми очима промайнуло кілька

десятків облич  переважно молодих,
двадцятирічних, з темним заростом або з пушком на
верхній губі. Якби можна було прочитати на цих
обличчях, в цих очах, що в них криється. Ми ж
не маємо майже жодних даних про їхнє життя.
Половина міліціонерів походить з інших
місцевостей, отож, як перевірити  правду кажуть
вони, чи ні, як вберегтися від помилок? Деякі
з них походять навіть з Віденської області,
з Волині.
Вся комісія поклалася на мої запитання. А

добір запитань був надзвичайно вбогий.
 Як ви, громадянине, ставитесь до

«лондонського уряду»? Чи мав би він підтримку народу?
Або:
 Як ви, громадянине, реагували б, якби

однієї ночі Огєнь прийшов на пост міліції і
зажадав би, щоб ви віддали йому зброю?
Якщо хлопець відповідав згідно з нашими

вимогами і без вагання  він залишався в
міліції, якщо мимрив, біля його прізвища ставили
знак запитання, якщо ж він, приміром, водив
отупілими очима по наших обличчях, шукаючи
натхнення, і довго мовчав, а потім теж
плутався  ми ухвалювали його звільнити.
Найбільше мені сподобався сімнадцятирічний

Кубусь Скальський, син сажотруса. Батько
належав до якоїсь «лівої» організації, назви якої
ніхто не знав. Кубусь теж був у цій
організації, а потім пішов до групи, якою командував
Огєнь, щоб помститися за батька, котрого
вивезли до концентраційного табору.

 Я хотів вступити до АЛ,* говорив він
стримано, не хвилюючись,  але потрапив туди,
де ближче. Я поспішав, не міг дивитися на
заплакану матір. Мати стала як тріска. А все одно
я ходив мінувати залізничні колії... З Богданом,
з Альошею Золотарьовим.

 А чому ви прибрали собі псевдонім
«Силач»?  спитав я вже із звичайної цікавості,
дивуючись, як цьому худенькому хлопчикові,
спокійному й замисленому, спав на думку такий
псевдонім.

 Бо я б хотів бути дуже сильним.
 Навіщо?

 Щоб різних злих людей брати в руки і
стирати за одну хвилину, як... як засохлий лист
тютюну.

 А чому ж ти не стер на порох тих словаків,
які хотіли вас роззброїти в Лапшах Ніжних?

 Не було наказу.
 А що б ти зробив з Огєнем, якби він

привів сюди банду? Ти ж знаєш, що в інших місцях,
наприклад, у Люблінському воєводстві, куди
поїхав Огєнь, діють фашистські банди. Ти
служив під командуванням Огєня:  він кивне на
тебе пальцем  і ти вже підеш за ним.-..

 Ні!  обличчя Кубуся засяяло і зразу ж
нахмурилось.  Я зробив би те, що накажуть.

Я поздоровив коменданта, стиснувши йому
руку під столом, із таким завзятим бійцем.
Кубусь, перше ніж піти, виструнчився перед
підпоручиком Карасем і запитав, чи не можна
було б якось дістати трохи продуктів для
родин міліціонерів. Наприклад, його мати й дві
сестри просто голодують.

Карась безпорадно розвів руками.
 Революційні часи  голодні часи,

відповів він.

4 березня

У нашій організації вже понад сто членів
партії. Певну підтримку маємо ми вже у
Закопаному, в Рабці, Чорштині, Шафлярах, ну і
в Новому Тарзі. Проте я досі ще дуже мало
зустрічався з масами, а без цього контакту не
може бути й мови про справжню підтримку, як
не може бути мови про керування без мас. Раз
тільки я організував збори великої групи людей,
а саме працівників пошти. Сталося це- через
телефон, який я хотів якнайшвидше поставити
в себе, і тому часто бував на пошті. Коли я
сказав на зборах у вступній промові, що ми 
партія польського народу, хтось кинув
підозріливе запитання: чому ж тоді наш символ 
червоний прапор, а не біло-червоний. Я одразу
відчув «теплоту» поглядів працівників пошти
і заговорив про «лагідну революцію» 1 в Польщі
(на підставі статті Борейші в «Одродзенє»1 2), щоб
якось... оборонити «безневинність» червоного

1 «Лагідна -революці я» тобто безкровна
революція.
2 «Одродзен є» -літературно-політичний журнал, який

почав видаватися в Любліні.
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кольору прапора. Кров проливала і проливає
реакція, ми ж цього не хочемо... Але мені
здається, що ця аргументація неповна, не «мобілізу-
юча» і, всупереч добрим намірам, розрахована
на легке завоювання прихильності людей, які
прагнуть знайти біля нас дешевий спокій. А ще
ж може бути всяко. Про що я говорив з
міліціонерами під час перевірки? До чого готую членів
партії, інформуючи їх про діяльність банд на
території так званої «люблінської малої Польщі»
та про парашутистів Богуна? (Богун отаборився
у Чехословаччині десь біля Праги, його
парашутистів перевозять німецькі літаки). Я готую
людей до найгіршого, якщо доведеться боронити
владу. Незмінною залишається теза Леніна, що
вихідним пунктом в утворенні справедливого,
світлого життя є захоплення й утримання влади.
Для революційного патріота правда боротьби
тепер теж не вкладається вже в наказ: «Умри
за батьківщину», як за окупації, але: «В разі
потреби не тільки захищай батьківщину й
партію, але й вбивай за них». Треба підносити
свідомість мас, єднати їх з нашим ладом. Отож
я іду до мас.

 Ти керуй тут у комітеті кілька днів,
доручив я Дзідекові,  а я піду поговорю по
щирості з робітниками електростанції, тартака, із
залізничниками... Зараз треба організувати
народні ради. Старостат у такому вигляді, як
зараз,  це паліатив. Бракує адміністративного
господаря району старости.

Перший мій об єкт  електростанція.
У великій залі, де стоять машини, вже чекало

кільканадцять робітників. Машини темні',
холодні, мертві. Ще півбіди вдень, але що буде
ввечері? Нема вугілля. Передостанню тонну
електростанція зжерла минулої ночі. Останню
тонну робітники ухвалили розподілити по кілька
десятків кілограмів між собою, замість платні
за працю.

Робітники сиділи пліч-о-пліч. Худі, змарнілі,
із забрудненими обличчями. Я не питав, чому
вони так ухвалили. Відомо вдома холодно,
мороз лютує, вночі чути, як репаються дерева
на вулиці і в садках.
Виклавши програму ППР, я відклав дискусію

надалі і взявся до головної справи:
 Товариші, влада в ваших руках. Уперше за

всю історію Польщі ви складаєте іспит  як ви
зумієте керувати країною. Самими словами ми
нічого не вдіємо, декретами теж. Російський
робітник будував диктатуру пролетаріату в
холоді й голоді. Сьогодні вночі, через те вугілля,
яке ви заберете додому, може похитнутися
в серцях таких робітників, як ви  бо ж йдеться
саме про них, а не про крамарів та рестораторів
у теплих шубах та на перинах,  може
похитнутися довір я до робітничо-селянської влади.
Дати світло  це значить ствердити вашу
владу. Дати світло  це значить показати, що
ви вмієте господарювати і керувати.
Робітники здивовано перезиралися. На

спокійних широких сірих обличчях не було
особливого схвалення, не було взагалі ніякого виразу.

Але я не зводив з них очей. Вирішив не
відступати.

 Що там... одна ніч...  буркнув хтось
розчаровано.

 йдеться саме про цю одну ніч. Ручуся
вам. Завтра ми добудемо вугілля, хоча б з-під
землі.

 Саме з-під землі,  підхопили в залі. По
обличчях пробігли усмішки.  У купців є
заховане вугілля.

Я згадав про три або й чотири вагони
німецького вугілля, які зникли із залізничної станції
в день визволення.

Самі робітники заговорили про справу
постачання, хоч вони зовсім не вірили в мої
можливості, бо «з порожнього і Соломон не наллє».
Район дефіцитний щодо продуктів... Внаслідок
боїв перервано сполучення, залізничні мости
лежать у річках та в прірвах.

Я добре усвідомлював всю марність обіцянок
і нічого не обіцяв.

Але свою обіцянку робітники виконали  дали
світло, відмовившись од тепла у власних
домівках. Цей їх вчинок  господарів революції,
в яких прокидається свідомість,  додав енергії
повітовому комітету партії. Я викликав
директора кооперативної організації «Сполем». Він
прийшов, нарікаючи, що ППР зловживає
владою щодо нього.

 Прошу представити мені список запасів,
які має «Сполем»,  наказав я.
Він обурився і зараз же з нього виглянув

«самостійник» з кооперативної республіки.
 Це майно «Сполема»!  гукав він

роздратовано.

 Дурниці. Це народне майно. Робітничий
клас хоче їсти; це нормально, правда?

 Робітничий клас?  Він морщився, бліднув,
заздалегідь відчуваючи, шо програв.

 Ви не знаєте його? То знатимете. Світло

хто вам дає? Радянська комендатура сьогодні
подарувала місту борошно, крупу й цукор. Але
вони теж не можуть розбазарювати свої запаси,
бо готується наступ на гітлерівський клин біля
Живця.

Запасів «Сполема» і радянського подарунку
вистачило лише на два-три тижні, і водночас
я переконався, що в таємних схованках не

бракує нічого  і насамперед яєць, жирів і
цукру. Ми ше раз звернулися по допомогу до
робітників. За кілька днів на моєму столі
лежали рапорти... Я зараз же запросив до себе
коменданта міліції товариша Карася.

 Товаришу, запишіть собі: на Закопанській
вулиці містився німецький склад яєць. Яшики
з яйцями  кілька десятків тисяч штук  два
крамарі поперевозили до своїх підвалів.
По-друге, у вашому будинку  так, так... придивіться
добре до цивільних жильців  лежить жир з
англійської посилки, скинутої з літака. По-третє,
спекулянти закопали або замурували тут кілька
десятків машин легкових і вантажних.
Гітлерівці відступали через гори пішки, бо всі інші
дороги були вже відрізані. Шукайте цих скарбів,
вони нам придадуться.
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А як я виконав обіцянку дати вугілля для
електростанції? Нібито випадково і разом з тим
не випадково, бо ж я вірив, що вкрадене
вугілля все одно повинно виринути на поверхню.
Давши Карасеві гіркі для нього вказівки, де

треба шукати потрібні товари, я зітхнув,
засмучений відсутністю ініціативи в міліції.

 Ох, якби можна було десь видерти трохи
вугілля для електростанції!
Карась радісно сплеснув долонями.
 Ми вже трохи знаємо, що діялося в місті

в останні дні окупації та в перший день після
визволення. Ви бачили оті клуні (по-тутешньому
«береки») на рівнині, з боку Шафлярського
шосе, біля вокзалу. Майже кожен власник
такого «береку», котрий має коня, привіз із
станції по дві-три підводи вугілля. А потім то
той, то той почали підкрадатися до чужих «бе-
реків» і... бійка готова. А як бійка  мусить
втручатися міліція. Я як вона втручається, то
вже легко довідатись, через що зчинилася бійка...

5 березня

Я забув написати, що ми одержали
квартиру одну кімнату з кухнею на Залізничній
вулиці, у флігелі.
До нас двох (Дзідек і я) приєдналося ще

четверо. Троє живе разом з нами. Тісно.
Товаришку Окрайну рекомендувала нам

Закопанська парторганізація. їй років
тридцять два, обстрижена, як хлопчик. Типова
інтелігентка, яка про марксизм говорить якось так,
наче про цікавий архів, а про справи етики так,
ніби вони не стосуються людей. Перше ніж
зрозуміти це, я, на жаль, встиг довірити їй
пропаганду.

Другий товариш, Ногай, невисокий,
кремезний, прийшов з-під Рабки зовсім обдертий.
Сяк-так ми його одягли. Він страшенно зрадів.
Ногай закінчив юридичний факультет. Мріє

працювати в старостаті. Нічого не вдієш 
доведеться його туди відправити.
Третього товариша  Баньбулю, члена

Комуністичної партії Польщі, в якого санаційна
тюрма та окупація забрали здоров я,
викликавши у нього туберкульоз кісток,  я привіз з Мє-
ховського повіту. Баньбулі доручили картотеку
і персональні справи. Спершу він схопився за
голову: що за пекло! Але відразу ж взявся
порядкувати в цьому безладді і працює непогано.
Каже:  І хто б то міг подумати, що я колись
порядкуватиму. Я ж мав настанову на
руйнування...

Сьогодні вирядив товаришів Окрайну і Ногая
до Кросьцєнка на загальні збори, що мають на
меті популяризувати ППР і приготувати грунт
для заснування партійної організації.

6 березня УУ Кросьцєнку були всі підстави для
заснування солідної партійної організації. Цю надію

4

запалила в мені коротка розмова з одним гура-
лем коли я по дорозі до Чорштина зупинився
проїздом біля задимлених, обгорілих руїн якоїсь,
фабрики.

 Великі тут були бої?
 Ні.
 Але ж ось знищили фабрику.
 Ні. Це наші спалили. Бо пан Сикора, який

за німця тут хазяйнував, забагато дозволяв собі
на цій фабриці... його теж стукнули.
На грунті патріотизму й ненависті до

гнобителів може зрости гарна організація.

7 березня * і * зОрганізуємо народні ради. В районному воєн-
коматі позичили маленьку «декавку», яка
кожного ранку насилу рушає з місця, весь час
чмихає, пихкотить і швидко перегрівається.
Шофер  колишній аківець. Не може

зрозуміти, що ми нічого не маємо проти рядових
чесних аківців. Хитає головою з недовір ям.

 Все одно їх посадять...
 А ви що, сидите?
 Та ні,  засміявся він.
 А хто сидить? ' Назвіть прізвища.

Він не зміг назвати. Казав тільки, що весь час
ходять чутки про арешти. 

 Може, чує той, хто слухає англійське радіо?
 Може, й так,  згодився він.  У мене радіо

немає. У багачів є,  додав він з деякою
заздрістю.  А жінка б слухала, бо кидаю її саму
вдома: сидить, нудиться.

Я притакнув  і шофер засяяв. По дорозі до
Шафляр ми розмовляли. Машина пішла швидше,
ніби водій мав вже у кишені ордер на
радіоприймач. Я розпитував далі про плітки.

 А що аківці кажуть про нову владу?
 Що повинна керувати АК.  Я помітив, що

мій шофер перестав казати про АК «ми».
Тобто староста мусить бути з АК,
продовжував він.

 А котрі ж це аківці так кажуть?
 Ну, купці...
Ми помітили, що коли не можемо дійти згоди

з шофером, наша машина псується щохвилини,
і шофер, знехотя мацаючи окремі частини,
сповіщає, що ми, мабуть, не доїдемо на збори.
Дзідек відчуває саботаж.

 Я йому сьогодні покажу, як він ще раз
спробує нас шантажувати і на посміховисько
накаже штовхати машину.

Дзідек наче напророкував. «Декавка»
зупинилася, не доїжджаючи Бялого Дунайця. Шофер
помацав свічу, коротко свиснув, про людське
око відкрутив карбюратор, дмухнув, спробував
рушити  нічого не вийшло...

 Доведеться вам, панове, пхати машину.
 До бісового батька з такою машиною! 

вилаявся Дзідек і витяг «ТТ».  Давай покінчимо
з нею і спробуємо дістати нову.

51



 Зараз, зараз,  перелякався шофер,
пополотнівши (тільки на вилицях залишилися в
нього червоні пияцькі жилки),  я ще раз спробую.
Спробував  і «декавка» рушила*

8 березня

Що мені робити із старостою?
Сесія повітової народної ради за чотири дні,

а у нас ще нема кандидата. Сьогодні на
засіданні об єднаної комісії демократичних партій ми
вирішили, що до повітової народної ради (50
депутатів) увійдуть представники всіх партії у
повіті  по пять депутатів від ППР, ППС і СЛ, двоє
від СД 1 і (за зразок ми брали принцип,
застосований під час формування уряду), 25 депутатів
увійде до ради з окремих волостей (обиратимуть
самі волосні ради), а решта від громадських
організацій  професійних спілок, «Селянської
самодопомоги» і так далі. Ще не скомплектовані
чотири волосні народні ради  їх треба обрати
найпізніш завтра, післязавтра  адже в обранні
старости повинні брати участь всі волосні ради.
Всі згодилися також, що висунути кандидатуру
на пост старости повинна ППР. Зрештою, я
пропонував цей пост Древнякові, але він не схотів,
обравши для ППС, отож і для себе (бо нікого
розумнішого від себе вій у ППС не бачить)
пост голови повітової народної ради. До президії
повітової ради увійдуть представники всіх
партій.
Засідання цього разу відбувалося в

приміщенні комітету ППР. Члени комісії довго не
виходили. Розпитували, хто мені найбільше
подобається в місті, хто найбільш мені по душі
з політичного погляду, з ким я вперше
познайомився. Видно, моїх співрозмовників аж
розривала цікавість. Нарешті, сивий гладкий Лисек,
адвокат, голова СЛ, спитав просто:

 Хто буде старостою?
Я попросив, щоб вони розгадали цю загадку

самі. Нізащо не хотів признатися, що партійний
комітет ППР ще не вирішив, кого саме
висунути на пост господаря повіту. Ще подумають:
«Слабенько у пепеерівців з людьми... Бач, не
мають відповідної людини». І відразу ж
висунуть когось свого. У них відповідна людина 
це свій чоловічок, з вищою освітою. У нас  це
людина бездоганна, в усьому приклад для інших.

 Ану, вгадайте. У нас в організації вже
триста членів партії  сто шістдесят робітників,
шістдесят п ять селян і сорок інтелігентів. У
Новім Тарзі сорок членів партії. Вгадайте, хто буде
старостою!

Не вгадали, а так хотілося їм знати
заздалегідь. Щоб познайомитися відразу, щоб пан-
староста знав, з ким має справу, кому повинен
дякувати за своє обрання. Вони думають, що
зміна ладу  це фікція, порожній звук та що
староста буде богом  таким, як до війни.
У всякому разі вони пішли від мене переко-

1 СД  Стронніцтво демократичне.

йані, що я маю кандидата. А я сиджу й далі
сушу собі голову...

9 березня

Об'їхав Бяли і Чарни Дунаєць. Вибори
депутатів до волосних рад і до повітових. У Чарнім
Дунайці гуралі сиділи на шкільних партах, мов
діти. Чекали на ксьондза. Я відчув, що хтось
наказав їм чекати. Зайшов ксьондз 
сухорлявий, пихатий, з яструбиним носом. Сів біля мене
на стільці; з правого боку  солтис. Ксьондз
сів і зараз же встав, дякуючи мені за приїзд.

 Але,  застеріг він,  у нас є сумнів: чи
прийнятні будуть нові звичаї для людей
віруючих.  Ксьондз явно збирався заграти санаційно-
лондонської польки про одвічну, неминучу
відсталість Подгаля.

Був вечір. На столі горіла воскова свічка.
Високий газда, який сидів посередині і перед

тим щедро частував усіх цигарками, голосно
притакнув:

 От-от. Гуралі мають своїх керівників.
 Цеба добре говорить,  показав ксьондз на

ставного газду в баранячому кожусі.
Я швидко орієнтувався в ситуації. Тут явно

крився підступ. Якщо я зараз же не зреагую,
швидко й рішуче, то за хвилину кілька багатих
лобурів попросять мене з зали. Я раз і другий
смикнув ксьондза за сутану. Він знервовано
глянув на мене, хвилину повагався і важко
опустився на стілець. Тоді я пояснив:

 Наша партія не має наміру ламати ваші
звичаї, навпаки, будемо їх берегти, бо все
народне  польське, національне.
Попереду сиділи гуралі в майстерно

вишиваних киптарях. Промова, яку я почав, була
розрахована на бідноту, що сиділа позаду. Я почав
ходити між партами.

 Як ваше прізвище? спитав першого
з краю.

 Долба.
 А ваше?

 Муха.

 Ось ви... і ви... протягом усього року маєте
хліб?

 Ні... Тільки в неділю вівсяний корж.
 А деякі мають хліб щодня?
 Мають і сир...
 От бачите. Ми нічого не маємо проти тих,

які щодня їдять хліб і сир, таких тут у нас
жменька. Звичайно, ми радіємо, що не всі
голодують. Отож будемо працювати так, щоб на
Подгалі всі мали що їсти. Ні, ми не зробимо
цього відразу. Але зробимо швидше, якщо ви
будете нам у цьому щиро допомагати. Невже
ми не дійдемо згоди в цьому питанні? Хіба пепе-
ерівці такі вже страшні?
Гуралям це сподобалось. Вони погомоніли,

вигукнули кілька разів «гей»1 і, нарешті, обрали
у волосну раду пепеерівця  делегата до
повітової народної ради.
Мені щось не сподобалося це загальне схва¬

і Г е й  в наріччі гуралів: «так».
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лення. Я вже дещо знав, як тут кривдять
бідняків, насамперед під час розподілу дерева із
лісів, що перебувають у спільному володінні. Ця
спільність  цілком капіталістична. Розподіл
дерева залежить зід кількості землі. І тому,
наприклад, господар, що має десять гектарів
землі, загарбує собі дерево коштом
безземельного бідняка, котрий мусить благати, щоб йому
дали хоча б хмизу. Отже я запевнив бідноту,
плануючи в думках удар, націлений у багачів.

 А дерево ми теж будемо колись розподіляти
по-справедливості. Не гектари опалюються,
а хати.

Виходячи, я зачепився рукою за кишеню того
самого Цеби з першого ряду, який потай щось
обговорював з ксьондзом. У кишені відчув
метал револьвера.

 Нагадую, шо наступає останній термін
здавати зброю,  посварився я на нього без люті.
Лють уже розтанула в радості, що так добре
минули вибори.

10 березня * зДо комітету партії прийшов у розмоклих
черевиках худий високий юнак з далекої Охотниці,
яку майже всю під час війни спалили окупанти.
Прізвище його Відок. Одягнений бідно  на
плечах сама брезентова куртка. Бліде, вузьке
обличчя. Пальці довгі, з синіми жилками. Його
лагідний голос ніби спливав, як... як... (я
завжди шукаю порівняння). Якщо говорити про
міру лагідності, то тільки ранкова роса спливає
так на травневому листі. Я пишу про цю
лагідність, щоб зіставити вигляд його із вдачею. Та
після перших же слів Відок аж ніяк не здався
мені лагідним ягням.

 Товаришу, я був в АК...  почав він одразу
з головної причини своїх мук.

 Ну, то й що?
 Товаришу, я був у майора Борового.  Він

розповів, хто такий Боровий, і, розговорившись,
сягнув аж до початку партизанської діяльності
АК. На початку групою командував Адам,
вчитель з Мшани Дольної, але він був занадто
добрий, отож згодом на командира призначено
Завішу, який ділив солдатів на інтелігентів і
хамів... Цей Завіша забирав собі солдатську
платню, наказував бійцям висилати поштою
гроші його дружині. Коли я не схотів цього
робити, він сказав: «Ви, пане, інтелігент, отож
повинні триматися з нами». За Борового було
краще. Але через Борового штаби підтримували
контакт з закордоном і тепер теле...»
Він знизив голос.
 Прошу сідати.
 Товаришу,  заговорив Відок за хвилину,

я знаю, де Боровий сховав останню партію
доларів, скинутих нам з літака, що були
призначені для розподілу між солдатами, але
несподівано зникли...

 Ви поведете нас туди?

 Поведу.
 Ми віддамо ці гроші на госпіталь у

Закопаному. Війна закінчується, але весь час
прибувають сотні поранених... Ну й серед бойових
товаришів теж багато хворих...

 Товаришу... Я б хотів вступити до ППР.
Я син селянина-бідняка.

 Заповніть анкету. Ми поміркуємо.
Він зрозумів, що ми не провадимо політику

відчинених дверей. Намагався пояснити, щоб
ми не подумали, наче він іде до партії з
корисливих міркувань.

 Товаришу, я хотів виїхати звідси...
працювати десь-інде. Мене цікавить не посада.
Сумління гризло мене, і я зробив, як воно
диктувало, а тепер вільний... Піду собі в світ.

 В світ?  вигукнув я з докором у голосі.
Мені сподобався цей хлопець із смутним
худорлявим обличчям та глибоко посадженими очима.
Здавалось, я багато-багато днів чекав саме на
нього.

Він зніяковів, наче я закинув йому боягузливу
втечу, мовляв, злякався наслідків свого щирого
признання.

 Я не ховатись піду кудись там, у мишачу
нору,  запротестував Відок,  піду в
університет. Я закінчив два курси медичного факультету.

І тут я застосував той самий прийом, ту саму
тактику, що й секретар Ясний у розмові зі мною
в Кракові. Прийом, зрештою, зовсім не був
прийомом, тактика не була тактикою, а простим
переконанням, що треба негайно вербувати
найкращих людей на державне будівництво.
З Охотниці привезли кілька возів карабінів,

автоматів, гранат і продуктів (сухої ковбаси)
із схованок Борового і Лампарта. Відок знову
прийшов до мене.

 Прийміть до ППР.
 Зачекайте, чоловіче,  всміхнувся я.

Пропоную вам, як безпартійному, пост старости.
Він схопився, пополотнівши, в очах його

відбився докір. Коли Відок, в чужій конфедератці,
вже був біля дверей, Дзідек наздогнав його.

 По-перше, дайте відповідь, а по-друге,
віддайте мені мою конфедератку.

 Не робіть з мене божевільного. Я не
заслужив на це. Я з серця дістав усе, що мав, а ви...

Відок утік. Але я знаю, що він повернеться.
Викривши схованки із зброєю, він остаточно
розірвав з реакцією. Надто він щирий, надто
добра й чесна вдача відбивається в його очах.

Ну що ж, так кравець шиє, як уміє. Відок
буде головою повіту. Колишній аківець!

11 березня

Був у мене Лисек із СЛ. Товстий, високий,
сопе носом. Поклав на стіл пакуночок і став
витирати спітнілу лисину, навколо якої стирчали
рештки сивого волосся.

 Я приніс тут дещо,  показав він на
пакунок і. црияздо потиснув .мені руку.

Si



 Що саме?
Лисек був -приголомшений моєю тупістю.
 Нема жирів, зовсім немає..плів він ні

в тин, ні в ворота В Лопушній господарюють
сироти, не треба її парцелювати. Як людовець,
я завжди боровся за земельну реформу  і до
того ж радикальну, але тут аж серце крається.
Товариш Сюдак, уповноважений, направив до
вас. Поки що він не бачить підстав не
здійснювати в Лопушній парцеляції, але сказав, що
буде так, як ви ухвалите... А я вважаю, що
сиріт... Я за це голосуватиму за всі пропозиції
ППР, ще й інших намовлю.

 В Лопушній господарюють три сирітки,
так? Сирітки?

 Саме так.

 А скільки ж їм років, тим сиріткам?^
Лисек не відповів, явно розгублений. Сиріткам

по... тридцять п ять п ятдесят років. Я мало
не вибухнув сміхом, але обіцяв розглянути цю
справу.

12 бепезня

Прочитав у газетах про перший транспорт 
240 вагонів посівного зерна прибуло до Любліна
з СРСР.

Радію цьому з двох причин. По-перше, ця
допомога навіч покаже польському народові
приязнь росіян, по-друге  не одне сплюндроване
село зможе тепер засіяти землю і жити з весни
надією на свій хліб насущний. Хоча Артур
з воєводського комітету не обіцяв дати посівне
зерно і для мого повіту. В усякому разі, від
остаточного рішення він утримався, з огляду на
те, шо в нашому районі сівба починається
пізніше.

Иу, побачимо. Хоч це й негарно, але я тішу
себе думкою, що деякі транспорти, можливо,
запізняться, а тоді й нам щось перепаде.
Слухав повідомлення про утворення

Державного Управління машинно-тракторними
станціями. В кожному повіті буде організована така
станція. Це буде дуже до вподоби тим пепеерів-
цям, які почувають себе комуністами і в мріях
вже поширюють програму ППР. Скільки у нас
труднощів, а все-таки в пам яті живе теза
Леніна про фабрику на селі, що знищує грань
між містом і селом. Певне, що до цього ще
треба дорости, дозріти свідомістю. Звичайно, тепер
не можна перескочити через наїжені фронти
(ще ж стоїть фронт під Живцем і Бялою),
скрізь післявоєнний безлад, нема належних
передумов ані в економіці, ані в психіці
мільйонів людей. Але треба мислити по-більшовиць-
кому про знищення надто вже великої різниці
між працею в місті й на селі. Нехай державні
машинно-тракторні станції саме й нагадують
про цю мету.

В промові, виголошеній на установчих зборах
повітової ради народової я зачепив і ці важливі
проблеми, які ще чекають свого розв язання
в майбутньому, щоб історія і людська доля но

припинили свого руху вперед, щоб вони не
заклякли, мов заціпенілий суглоб. Проблеми за-
гальнопольські, загальногосподарські я
поєднував із місцевими, гуральськими. Говорив і про
овець, іпро необхідність підшукати пасовиська,
якщо ми не хочемо, щоб вівці заниділи або
пооб їдали лти. У мріях я погоджував інтереси
гуралів про раціональне вирощування худоби
із завданнями науки по охороні краси природи.
Поглядаючи на обличчя слухачів, я бачив, що

моя зацікавленість справами гуралів відкриває
мені їхні серця, що дійсність відбирає у різних
мудрягелів бажання почати демагогічну
дискусію. Я бачив сльози зворушення, коли згадував
про нелюдську долю тисяч гуральс.ьких жінок,
запряжених у плуги й борони, та долю молодих
хлопців, що вирушали в далекі голодні
подорожі з ВІВЦЯМИ.

Мекали овечки, коли мандрували.
Пастушок плакав: ніжки умлівали.

В дискусію тільки шкільний інспектор Земба
вніс якусь нотку непевності, висловивши
побоювання, що таке господарство на три сектори,
де знайдуть місце і дрібні власники, зможе стати
могилою для наших ідей. Казав: «Дивіться, щоб
із цуценят не повиростали пси».
Така пильність радує.
Під час перерви мене дружньо обняв

народний поет Нендза Кубінєц, коли довідався, що
я «той самий, хто писав у газету «Нова весь».
Ми зустрілися, мов добрі знайомі, що не
бачилися багато років. Цього досить для дружнього
співробітництва в майбутньому. Кубінєц  член
СЛ, дуже шанована людина, його можна буде
протиставити Лисеку, який жадав нагород за
співробітництво з нами.
Несподівано я знайшов також палкого

прихильника в оцьому ідеологічному кривляці,
иародофілові, що грається в соціалізм,  в
директорові організації «Сполем». Водянисті
блакитні очі його наче обціловували мене. Я радів:
може, все-таки у нас стає трохи легше життя,

коли, приміром, ось такий собі Древняк
перестане шантажувати, мовляв, від нього, а не від
кого іншого, залежить  підтримають люди ППР
чи ні. Кандидат ППР на старосту, Відок, буде
обраний без оцієї гидкої торгівлі.
З цілковитою свідомістю перемоги я прочитав

ідеологічну декларацію, за яку одностайно
проголосували всі та поставили під нею свої
підписи.

«Члени повітової ради народової у Новім
Торзі, що представляють всі демократичні угрупу-
вання, зібравшись на перші установчі збопи,
приймають за вихідний пункт діяльності ПРИ
програму Тимчасового Уряду Жечі Посполітої
та визнають цей уряд за єдиного і законного
представника інтересів народу, а також
ганьблять реакційну діяльність емігрантської групи
на чолі з Рачкєвичем, Квалінським, Арцішев-
ським і Миколайчиком, ухвалюють воісити весь
свій престиж проти найменшої спроби саботажу
або зриву політично-господарських реформ
І т. д.
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Трапилася однак неприємність. Коли я
назвав кандидатуру Відока і почав розповідати
його біографію, залунали оплески, а хтось із
СЛ заявив:

 От і добре, що староста з АК. Пан Сівін-
ський теж був з АК. Один заступить другого.
Відок кисло всміхнувся. Порівняння було

йому не до смаку. Сівінський, віце-делегат
Лондона в Новім Тарзі, не згодився зайняти
пост старости, бо такий був таємний наказ
з Лондона. Ні, Відок не хотів мати нічого
спільного з реакцією, він відмежовувався від неї.
Після зборів я йому сказав:
 Ну, брате, можеш тепер показати свою

роботу. А згодом поговоримо про твій вступ до
партії...

 А я хотів саме бути в партії, а зовсім не
працювати старостою. Хотів жити спокійно.

 О, в нашій партії треба боротися. І ти
будеш боротися, якщо я вірно тебе розумію.

13 березня

Повернувся Огєнь. З Любліна він добрався
аж до Варшави, куди вже переїхав уряд, до
Центрального Комітету ППР.
Насамперед  як заявив Огєнь  він з явився

до повітового комітету; прийшов прямо до мене.
Обличчя в нього було серйозне, майже урочисте,
та коли він пред явив мені партійний квиток на
своє прізвище  Юзефа Курася,  я помітив
в його карих очах начебто іскринки іронії. Ні,
я не міг довіряти цій людині! Не міг- довірити
Огєню відповідальне завдання, не міг довірити
йому взагалі ніякого завдання, хоч він тримав
у руці партійний квиток, такий, яких я взагалі
ще не бачив: виданий у ЦК, з трикутною
печаткою. Яким непоказним здавався поруч з цим
партійним квитком мій власний, виданий
повітовим комітетом і підписаний мною. Огєнь довго

тримав партійний квиток розкритим, мабуть, для
того, щоб я добре зрозумів, з ким маю справу,
та щоб пристав на всі його вимоги. Чого він
схоче? Бути комендантом повітового відділення
міліції? Адже саме цього він добивався, саме
це було безпосередньою причиною його виїзду
до Любліна «по справедливість». Але чорти його
знають, яким способом, яким підступом, може,
навіть злочином здобув він цей партійний
квиток. Я ж маю нові докази його дволичної гри,
його прихованих намірів. Не пізніш як
позавчора мені донесли, що Огєнь пив у одного газди
на Кованьці з Гонсєніцею та Жеготою з відділу
безпеки, отим самим, якого підозрюють, що він
належав до НСЗ. Позавчора, коли чистили
зброю в караульному приміщенні, в одного
з дружків Жеготи вистрелив пістолет, і куля
влучила в серце товаришу Мехелю, що працює
разом з Бужинським у відділі безпеки. На
похорон, який відбувся вчора, я вирядив
працівника повітового комітету товариша Мазу-

река. Сам я не міг бути на кладовищі, бо не
знав, чи встигнуть скінчитися до похорону збори
повітової народної ради. Товариш Мазурек
виголосив над труною коротку промову такого
змісту: хоча війна триває за межами нашого
повіту, вона й далі вихоплює з наших лав
найкращих товаришів, відданих справі. Ворог не
перестав діяти проти нас, він тільки змінив
методи. Ворогів повинні переслідувати органи
безпеки. Але органи безпеки не виконають свого
завдання, якщо не очистять перш за все своїх
лав. Смерть товариша Мехеля  зовсім не
випадкова.

Сьогодні вбіг до комітету Жегота,
роздратований, розлючений, як тур. Слідом за ним
вбіг товариш Бужинський. На його обличчі,
в очах  вираз чуйності й напруженості. Жегота
загаласував, що я підриваю авторитет органів
безпеки. Працівники відділення вже не знають,
хто тут влада.

Галасуючи, він ніби ненароком поклав під
плащем руку на кобуру. Хотів мене налякати.
Я висунув шухляду і теж, ніби випадково,
показав пальцем, що на моєму «ТТ» спущений
запобіжник.

Бужинський мітингував:
 Жегото, заспокойся. Партія  одна влада,

а ми  інша.

 Тобто, інший обсяг влади,  поправив
я Бужинського.

 Саме так. Якби не згода партії, ти б не
міг працювати в органах безпеки.
Я з докором глянув на Бужинського. Навіщо

він пересмикує? Адже йому добре відома
ситуація. Я затверджую кожного, кого пришле
повітовий відділ безпеки, бо ж партія не має
в своєму розпорядженні ніякої інформаційної
мережі. Отож, схвалення партії справа
фіктивна. Це дуже погано, але нічого-нічого не
вдієш. Жегота хотів, проте, узяти гору над
партійним комітетом.

 Як Огєнь приїде, побачимо  хто вищий.
 Партія вища,  ще чіткіше вимобив я.

Над партією стоять лише народні маси, стоїть
народ.

 Побачимо.

Він вилетів, так само як вбіг. Бужинський
встиг мені шепнути:

 Я прибіг слідом за ним, бо він міг
вистрелити,..

Всі покидьки розраховують на Огєня. І от
з являється він сам, переконаний, що йому ніхто
не зможе відмовити, чого б він не зажадав.
Я приготувався до якоїсь ухильної відповіді,
коли він підійде до суті справи, а тимчасом
Огєнь сховав партійний квиток за пазуху і
витяг складений вчетверо аркуш паперу,
розгорнув його і простяг мені. Це був лист від
начальника відділу кадрів воєводського відділу
безпеки в Кракові начальнику відділення безпеки
в Новім Тарзі, де було сказано, що Огєнь
призначається на пост начальника відділу безпеки
в Закопанім.

Я стиснув зуби, бо в мене затремтіли щелепи*
У скронях зж гуло від приголомшення.
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Лише зараз, увечері, я трохи заспокоївся,
Мене весь час мучить думка: «Оце з таким
підозрілим типом я повинен працювати, спільно
з ним керувати повітом? Ні!»
Підсунув Огєню його призначення,

намагаючись, шоб не тремтіла рука.
 Ну, тоді... з явіться до начальника безпеки

в Закопанім.

Огєнь устав, застебнув портупею.
 Думаю, шо будемо добре працювати

разом,  сердечно промовив він на прощання, але
в цій сердечності я відчув затаєний підступ.

 Це залежить од вас.
 Я від щирого серця,  всміхнувся він

підлесливо.

Хотілося запитати, чи розраховує він на таке
співробітництво, як з радянськими частинами,
в яких він украв в Шафлярах машину. Але
я стримався. Навіщо погрожувати пташці, перше
ніж спіймав її в сільце?

Зараз же я з єднався з начальником
повітового відділу безпеки і повідомив його про
переможне повернення Огєня. Сташек ще нічого не
знав. Для мене не було сумніву, що Огєнь
неповинен стати начальником. Сташек ніяк не
реагував на мій натяк, здавалося він був зовсім
спокійний, шо мене знервувало. Тільки й того,
шо обіцяв подзвонити, коли Огєнь з явиться до
нього. Так чи так  ми вирішили, що я завтра ж
поїду і заявлю про все до воєводського відділу
безпеки.

Сташек і досі не подзвонив.

Начальник воєводського відділу безпеки Ва-
цек, один з семи синів-революціоиерів
вславленої в Заглемб ї мами-Слівіни, яка на судовому
процесі своїх синів кинула санаційним суддям
виклик: «Колись ви будете відповідати перед
судом народу».
Вацек був деякий час комендантом Мєхов-

ського округу АЛ; під час липневого наступу
Радянської Армії він разом з бригадою АЛ
Краківської землі перейшов фронт. Із засідань
окружного комітету ГІПР, ше з часів окупації,
я пам ятаю його, як людину дуже 'неговірку.
Розмовляв він з товаришами якось так 
окремими словами, стриманими усміхами або й
просто жестом руки, що креслила в блокноті проти
прізвища ворога кружальце або хрестик. Це
означало, шо він приймав до виконання
доручення комітету: за шкідливу, антипатріотичну
пропаганду хгось там дістане хлости
(кружальце), а за братовбивство  смерть (хрестик).

14 березня ІІ сьогодні він слухав мене, майже не
обзиваючись Ходив по килиму, похиливши голову,
ніби лічив кроки. Я перелічував і
характеризував усі злочини й приховані наміри Огєня та

всієї його компанії з магістром Сівінським на
чолі. Вацек мовчки ходив з кутка в куток
кабінету. Це непокоїло мене. «У нього сила дуже
важливої роботи, він хоче якнайшвидше
позбутись мене», думав я і аргументував ще запаль-
ніше. Нарешті Вацек перебив мене:

 Пробач мені, що я отак ходжу. Може,
це й нечемно, але ж ми знаємо одне одного не
один день... Отож ти вибачиш мені.
Походжаючи, я випростовую кістки, бо сиджу днями
й ночами. Якби не ходив, давно вже перебив
би тебе. Навіщо розводиш теревені? Я ж вірю
тобі на слово, кінець кінцем ти відповідаєш за
повіт. Дам тобі запечатаного листа до
начальника повітового відділу безпеки, в якому
начальник відділу кадрів скасує призначення
Огєня, а слідчий дасть наказ затримати його
разом із Жеготою і Ястшембом.
Коли я прощався, Вацек ткнув мені в

підборіддя.
 Не хилися, голову вгору! Добре, що ти

поквапився, але Огєнь мав призначення на
керівника відділення в Закопаному, а не на
начальника повітового відділу безпеки. У
Закопаному ми створимо відділення, а повітовий відділ
безпеки перенесемо в Нови Тарг. В паніці ти
пришив чортяці роги ще й ззаду, наче двох
спереду недосить... Хіба ж не так? Але своїм
порядком треба з ясувати, як там було з цим
його призначенням.

15 березня

Ледве розвиднілось, шофер включив мотор, і
ми рушили в Закопане. Наша «декавка» однак
чмиха не на жарт, хрипить під кожним пагорком.

Сташека я не застав, виявилось, що він поїхав
до відділення в Новому Тарзі і там заночував.
Я чим скоріше повернув назад. Насилу доїхала
проплата «чмихавка».

Сташек сидів в окремій кімнаті і щось
диктував секретарці. О диво, я впізнав у ній оту
незграбну жінку, яка зо два тижні тому
поралася разом з Огєнем у ресторані. Волосся
зачесане на скроні, мов навушники, обличчя
змарніле, схудле. Я багатозначно глянув на
Сташека.

Сташек мовчав. Мені здалося, шо мовчанням
він примусив секретарку вийти з кімнати.

 Чого це ти таким вовком дивився на

Магду?  спитав він.
 Хіба її звуть Магда?
 Магда. Все одно вона б вийшла. Коли

хтось приходить до мене, секретарка
залишається тільки із спеціального дозволу.

 Це людина Огєня.

 Не знаю, чи вона його людина. Може, так

і було, аде Магда зненавиділа Огєня, бо він
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обдурив її. Здається, це перша жінка, яку
обурила зрадливість Огєня. Присягався їй у
вічному коханні, а сам водночас спав і з нею і
з Цеською, дочкою ресторатора...

 Хіба в тебе нема нікого кращого на
секретарку?

 На секретарку, може, й є, але на друкарку
немає. А яка ж це секретарка, коли вона не
вміє друкувати? Зрештою, я, може б, і не знав,
шо з єднувало Магду з Огєнєм, якби вона сама
мені не сказала. Прийшла вчора, я прийняв її...
Бо що ж ти вдієш... вибору немає. Магда 
донька пралі. Ледве я її прийняв, прийшов
Огєнь, елегантно відрекомендувався, спитав,
коли він може зайняти пост начальника відділу
безпеки в Закопаному. Здивувався, дізнавшись,
що це відділення, яке треба ще організовувати,
і ще більш здивувався, почувши, що людей до
цього відділення я хочу приймати особисто.
«Навіщо така морока?» Я сказав, щоб він
з явився за тиждень. Бачу: в ньому аж кипить
злість, але навіть подякував мені за цю
затримку. «Може, це й добре,  каже мені.  Щось
у мене болить усередині, полежу трохи, хоч
вигріюся за всі часи».
Вийшов; чую крізь двері  стоїть, романсує

з Магдою. Це мене не зацікавило, звісно: бабій.
За чверть години заходить Магда і розповідає
про свої взаємини з Огєнєм. Вона поставила
хрест на зрадливому коханцеві. А він благав
у неї пробачення, умовляв, щоб вона стала його
секретаркою в Закопаному. «Підлатаєшся, Маг-
до», обіцяв їй. Але вона відкинула цю золоту
пропозицію. От бачиш, які справи з Магдою.
Якби вона справді була «його людиною», то не
розповідала б про його наміри влаштувати своє
життя на посту начальника безпеки в
Закопаному. Адже її інформація перешкодить Огєню
зайняти цю посаду.
Сташек переконав мене. Тут я розповів про

своє перебування в Кракові. Передав Сташеку
листи від Вацека. Хоч у них було ледве по
кілька речень, Сташек споважнів і заглибився
в читання. Перечитав разів з п ять.

 Все ясно, тільки важко виконати негайно.
Жеготу і Ястшемба можна було б заарештувати
хоч сьогодні, докази проти них майже зібрані.
Але проти Огєня конкретних доказів немає.
Машину вкрав  так, це доказ, заздалегідь
намовляв Магду до зловживань, коли він буде
начальником відділу безпеки  так, це теж доказ.
Але дуже мізерні докази, якщо рівняти до тих,
яких ми сподіваємось. Будемо їх мати  це
напевне. В банді не тільки Огєнь, Жегота і Яст-
шемб. Поки що Ястшембу і Жеготі ми не
довіряємо ніяких політичних завдань; такі справи
я обговорюю лише із своїм заступником Бро-
жеком та з Бужинським. Огєнь разом з
Посвистом переїхав з Ваксмундської на Шкільну і
почав лікуватися. Лікує його доктор М.
Здається, камені жовчного міхура. Коли справа буде
готова, захопимо Огєня, мов курча в кубельці.
Все розраховано начебто добре. Аби тільки

Ці розрахунки не підвели,

16 березня

Бургомістром Нового Таргу став інженер
Нерінг. Він заповзявся неодмінно відбудувати
тартак і давати продукцію, хоч на це не було
й гроша, і колектив мусив працювати задарма.
Нерінг приводив до партійного комітету по
одному, по двоє робітників, щоб вони
записалися до ППР. Належність до партії  на його
погляд  зобов язувала до самовідданої праці,
навіть без винагороди за це. І так він
заглибився в нашу роботу, що недавно й сам
заповнив анкету. Пустив тартак  працює тепер
повним ходом. А недавно, хоча й не без заперечень
(«Я хочу їхати до Лодзі, я ж родом звідти»),
Нерінг став бургомістром. Саме такого, як він,
потрібно на цю посаду, щоб не віддати місто
тутешнім крутіям.
Товариш Мазурек привів уранці до нашого

комітету молоденьке дівча, на вигляд років
сімнадцяти-вісімнадцяти. Золотаве волосся 
справжня весна. Личко овальне, очі сірі, з
довгими темними віями. Хоче працювати
друкаркою.

 Де це ти знайшов таку весняночку? 
спитав я в Мазурека, відчуваючи, як мене обгортає
блаженне тепло. «Навколо все палає, голод,
а тут ше живуть такі створіннячка».

 Моя сусідка. Вожена...
 До партії належиш. Вожено?
 Ні.
 Чому?  якось по-дурному спитав я.
Вона спалахнула, не відповідаючи.
 Занадто ше молода,  підказав я їй,

намагаючись виправдатись перед власним сумлінням,
що приймаю безпартійну до комітету, звідки
можна винести стільки важливих справ.
Зрештою, пригадав я, у воєводському комітеті я теж
бачив безпартійних друкарок. Сам Сташек'
сказав, що виходу немає, і прийняв до відділу
безпеки Магду.

 Але ж на машинці друкуєш добре?..
 Не дуже... Цокаю...
Наші погляди  мій і

Мазурека схрестилися. В його очах було соромливе благання.
 Цокає?  засміявся я.  Це добре сказано!

Залишайся!

17 березня

їдемо з метою місцевого огляду на Ора-ву.
Комендант міліції Карась, майор Маслов (як
охорона: радянських солдатів словаки не
чіпають) і я. Карась коротенько переказує події
останнього місяця на Ораві.
Ледве в Новому Тарзі було організоване

повітове відділення міліції, я подумав про Спіш
і Ораву. Що сталося в Спіші  вже
відомо. Трохи згодом з явився сержант Нендзз з



Подвілка, який докладно розповів про ситуацію
на Ораві. Радянське командування не
розташувало постів на кордоні. В Поднілку залишилася
міліція ще з часів Гітлера  фашистська гвардія
Глінки, яка без жодних перешкод підтримувала
зв язки з містечком Трстена на Словаччині, де
міститься їх повітова комендатура.
Нендза, переказавши Карасю цю ситуацію,

спитав:

«Отож як, Орава належатиме до Польщі,
чи ні?»

«Належатиме. Це наша земля. Ви ж,

сержанте, беріть плакати й організуйте пост міліції
в Подвілку. Даю вам шість штатних посад.
Тільки із зброєю справа гірша».

«Зброю якось знайду на місці».
Отак існували поруч два пости: польської

міліції і фашистської гвардії Глінки. Зовсім так,
як ще недавно було в Лапшах Ніжних. Нендза
не міг такого стерпіти тим більше, що
словацький пост мав аж двадцять бійців, а ксьондз
Сопко з амвону під южував проти поляків, як
за Гітлера: «Ріж і рубай до крові. Не спиняйся,
аж доки словак не буде в Словаччині паном».
Нарешті Нендза викликав на допомогу

міліціонерів з Раби Вижної, із Спитковіц, Скави та
Хабувки. Опівночі напали на глінківців.
Обійшлося без кровопролиття, бо глінківці саме
грали в карти. У них забрали зброю.

«Не може бути двох пості© в одному селі.
Тут Польща».
«Коли ви так, то ми зробимо інакше»,

застеріг комендант глінківців. До рамку у них було
ще більше зброї, ніж досі. Позбирали серед
своїх дружків.
Знов було два пости. Коли розставили

радянські пости на кордоні в Хижному, з наказу
радянського коменданта словацький пост був
ліквідований, зброя конфіскована. Але тут зброя
почала надходити якимись таємними каналами

із Словаччини; польські міліціонери багато її
побрали. «Гардісти» і собі гострили на поляків
зуби... Нарешті дійшло до кривавої сутички...
Карась обірвав розповідь. За Чарним Дуиай-

цем дорога, забарикадована кучугурами снігу,
обірвалась. Ми поїхали далі санками. Орава
стелеться навколо Баб єї Гури.
У Подвілку розпитуємо Нендзу, коменданта

міліцейського поста, про сутичку. Нендза так
заріс, що й обличчя не видно. За ці гарячі дні
в його бороді з явилося багато сивих волосин.

 Як це було? Один чоловік переказав мені
три дні тому, що на наш пост суне страшна
сила; словацькі фашисти ведуть людей з Ліпні-
ци Вєлької, Ліпніци Малої, з Гурної Зубжиці,
з Дальної, з Хижного, Яблонки, Оравки... А нас
тільки шестеро... Що робити? На щастя їхали
грузовиком двоє радянських офіцерів з
прикордонної комендатури. Зайшли на пост.
Питають:

«Що чути? Все спокійно?»

«Ось побачите зараз, товариші, що чути і

який у нас спокій. Ідуть на нас, хочуть
роззброїти».
«О,  та це фашистська наволоч! Ходімте

з нами».

А фашистська навала з єдналася біля
Подвілка і йде селом. За п ятдесят кроків від поста
офіпери їх зупинили.

«Куда идешь?»
«До церкви».
«Де ж тут церква? Церква по той бік>,_
Офіцер поліз до кишені першого з краю

фашиста. Витяг дві гранати. Обшукав другого...
Тут я помітив, що вони кидають гранати під
радянський грузовик, і показав офіцерові.
«Заарештувати їх, замкнути!» наказав

офіцер.

Фашисти розбіглися. Ми встигли затримати
тільки трьох. Вночі глінківці зробили своє.
Двох міліціонерів, яких я вирядив в обхід,
важко поранили... Заарештованих я відправив
ранком у Нови Тарг.  Нендза скінчив свою
реляцію.
Мені сумно, дуже сумно. Збаламучений народ

пішов на провокацію фашистських ватажків.
Потрібні залізні нерви, щоб не допустити
даремного кровопролиття. Можливо, треба й відійти
на крок, поки спаде ця хвиля... А тимчасом
Карась рветься до дій.

 Ми повинні зайняти Явожинку!
 Хто спішить, той людей смішить,  кажу

я, самим тоном підказуючи Карасеві, що треба
заспокоїтись, перечекати. Але той аж
затремтів від щирого обурення.

Добрались ми до Ліпниці Малої. Хати тут
побудовані трохи інакше, ніж на Скальному
Подгалі чи ближче до Нового Таргу. Вони
мають так звані «вижки», своєрідні ганки під
дахом.

Як я зрозумів із розмови з кількома гуралями,
до взаємного роздратування доводять тут
злидні. Візьмемо для прикладу отакого собі газду,
Костулю Вінцента. Високий, худий, у капелюсі
з широкими крисами.

 Скільки у вас поля?
 Щось із чотири гектари.
 В скількох клаптях?  питаю я, бо знаю

з розповідей, як тут роздрібнюють землю. Та
хоч я трохи орієнтувався в цій катастрофічній
ситуації, мені мало волосся на голові не
піднялось, коли я почув відповідь:

 В шістдесяти чотирьох клаптях.
Нічого дивного, що когось часом підмовлять

скосити клаптик чужої луки. Власник чекає
за деревом, а згодом частує косаря горілкою за
допомогу...

 Ну, а ви ж хто  поляк чи словак?
Костуля замислився. Його запитували про це

не раз, він уже мав прикрості.
 Спішський поляк.
 А словаки тут є?
 Є. Спішські словаки.
 Спішський поляк, спішський словак; якось

так: ні пес, ні видра..,
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 Як ви живете між собою? Ну, як ви, на*
приклад, живете із своїм сусідом?

 Як же ми повинні жити? Адже ми рідні
брати. Добре живемо.
Ні, мій співрозмовник ніде не читав

патетичних статей про братів слов ян. Він говорив про
рідного брата, який живе з ним в одному
будинку, за стіною. Брат почуває себе словаком,
хоча всі тут говорять однією мішаною польсько-
словацькою говіркою. Як саме брат Вінцента
Кошулі і ще багато інших дійшли переконання,
що вони словаки  вгадати важко.

За Австро-Угорщини їх утискала угорська
реакція, в школі били по морді за польську мову.
Перед в антипольській кампанії завжди вело
словацьке духівництво. Коли Гітлер подарував
прелату Тісо Спіш і Ораву, словацькі епіскопи
прогнали звідти польських ксьондзів. Почалися
антипольські. «глінківські вечори». Щоб декого
з упертіших «обробити до краю», їх усіх 
кілька сотень  вивезли до Ружомбареку на Вазі.
Тому в цих селах тепер більшість словаків.

18 березня

А шо ж діється в Спіші після ліквідації поста
міліції в Лапшах Ніжних?

До повітового комітету партії з явився якийсь
Муринко з Нєдзіци, високий чолов яга,
середнього віку, атлетичної будови. Кравець. Каже,
що до війни мав контакт з комуністами в
Закопаному.

Він сміявся якось уривчасто. Вражає своєю
кмітливістю. Але про це потім.

 Ви ж мусите знати,  оповідав він,  що
Радянська Армія спершу зайняла кордон аж до
Старого Спішського Села, а потім трохи
відступила і поставила пости по лінії Дунайця, ще
не орієнтуючись добре, де саме проходить
кордон. Комендант «Глінківської гвардії» Ва-
решка збагнув, шо треба використати ситуацію,
добавив до своєї зграї ще кілька нових і змінив
назву з гвардії  на міліцію. А Гліиківська
рада назвала себе окружною народною радою.
Поляків, які приходять купувати продукти
з Чорштина, женуть геть. Одного там чоловіка,
Регеца, який прийшов купити в Нєдзіці корову,
спіймали в Дунайці, побили, а потім прив язали
до коров ячого хвоста. На мості в Чорштині
поставили варту. «Тут словацький кордон».

 Брехня! Негідники!.. Я пробрався сюди:
скажіть, шо нам робити.
Він знову засміявся своїм уривчастим сміхом

і вклонився, махнувши шапкою.
 Отак я їх на мості одурив!
Муринко розповів про свою розмову із

словацькою вартою.
 «Куди пішов Дзяі-і Бадурик?»  питаю по-

словапьки.

«Не проходив тут»,

«Ах, то ви спите, собачі діти! Як же це ви
його не бачили?! Поляків теж не бачите, як вони
сюди проходять, га? Я майор міліції в Спіш-
ському Селі, приїхав сюди до Нєдзіци
проконтролювати Дзяна Бадурика  що він робить, щоб
утримати кордон і замкнути його на сім
замків».

 Не кажучи більше нічого, я рушив уперед,
а та фашистська варта дивилася мені вслід,
пороззявлявши роти. Схожий я на майора, га?
Навіть на генерала? Ану ж, скажіть, що ми
повинні робити?

 Зараз... зараз... А хто такий Бадурик, що
його прізвище відкриває кордон.

 Це головний їхній заводій в антипольській
кампанії. Протягом усієї окупації було так.

Батько його виїхав до Америки, прийняв
американське громадянство, потім повернувся й
відкрив велику крамницю. Син його Дзян (Дзян 
це ніби по-американськи) завжди вабився на
легкий хліб. До війни керував товариством
«Стрілець» у Нєдзіці, а під час окупації миттю
покумався із словацькими жандармами,
організував «гвардію» (із того «Стрільця»). Виганяв
людей копати окопи. А тепер під южує й обіцяє
допомогу з Америки, якщо Спіш належатиме до
Словаччини. Він ще й досі має американське
громадянство, зберіг його. А Словаччина йому
того подобається, шо от, приміром, у Спішсько-
му Селі залишилася стара влада, тільки назву
змінили.

 Ага! В Нєдзіці так само, як і в Ораві,
теж призвідці були винні, а не народ!
Від цього твердження, якому Муринко хутко

притакнув, ми перейшли до утворення в тих
місцях конспіративної організації ППР і
готування кадрів для міліції. Я доручив йому також,
щоб партійна організація взялася до парцеляції
найбільшого на все Подгаля маєтку на 600 га.
Звісно, ця парцеляція поки що може відбутися
лише на папері. У Словаччині земельну реформу
ще не проведено.

19 березня

Міська комендатура міліції міститься тепер
біля повітового комітету партії  за стіною, на
тому самому поверсі. (Ми перейшли в більше
приміщення  три кімнати).
Заступник коменданта міліції  Бурак.

Безпартійний, але «майже комуніст»... як він сам
себе рекомендує. Він хоче мати щоденний
контакт з партійним комітетом, щоб уникнути
помилок.

 Розумієте, безпартійному легше зробити
помилку, ніж партійному.

 Адже у вас є повітовий комендант.
 Так, але ж нечемно, коли по сусідству

є партійний комітет, обминати вас...
Гладкий цей кульгавий Бурак, якийсь

прилизаний... Пся крев, не розумію, чому в мене до



нього злість? Ага. Сьогодні ранком крізь стіну
пробився крик; мені здалося, наче хтось гукає
по-словацьки. Не витримав, побіг у
комендатуру. Що ж я побачив? Бурак стояв спиною до
мене, перед ним двоє чоловіків, голі до пояса,
на тілі червоні смуги. Бурак тримає в правій
руці револьвер, у лівій якийсь батіг і щосили
шмагає їх.

«Чому ж ці двоє не кинуться на нього»?
мимоволі спитав я себе. В цю хвилину катовані
перестали кричати, побачивши мене в дверях.
Це, мабуть, здивувало Бурака, бо він
обернувся, Я не впізнав його. Де подівся його
приємний вираз? Побачив мене, здригнувся і миттю
зігнувся вдвоє.

 A-а... Пан секретар зволив до нас...
 На жаль, це для вас не дуже добре...

показав я пальцем на двох катованих.  Ви що,
Бурак, служили в поліції?

 Чому?  заперечив він ображено.
Поляків я ніколи, згідно вашого наказу... Але ж це
словаки... Фашисти,  поправився він.

 Що ж вони тут роблять? Адже ви повинні
були відправити їх ще вчора, щоб ними
зацікавилися чехословацькі органи безпеки. Саме
органи безпеки, а не фашистська міліція.

 Я оце мав їх відправити.
 Але вирішили залишити їм пам ятку про

себе... Це вам так не минеться. Це явно ворожа
робота. І ви самі це добре розумієте.

Я вийшов і зараз же подзвонив до повітового
коменданта.

 Не подобається мені ваш Бурак...
 Може, він береться надто завзято... Але

це ж найбільш віддана людина...

20 березня

«Самодопомога» разом із старостатом
відкрили бюро реєстрації малоземельних і
безземельних селян, які виявляють бажання виїхати на
визволені землі.

А ночами прожектори стріляють в небо
снопами світла, прочісують хмари, вишукуючи
німецькі літаки. Фронт звідси недалеко. Живец
і Бяла в німецьких руках.

21 березня

Якось за роботою я забувся про Сюдака та
земельну реформу. Скаржитись на великий
обсяг роботи Сюдак аж ніяк не міг  ледве
шість маєтків підлягають парцеляції... Головну
частину маєтку Раба Вижна я наказав  згідно
державного плану  зберегти як зразковий
маєток дослідного господарювання, який колись

стане вогнищем землеробської культури на весь
повіт.

Виявилося, що за місяць товариш Сюдак
нічого не встиг зробити. Товариші з Шафляр
щодня мені доповідали: «Звичайно, він ще у нас,
дуже вихваляє земельну реформу». Вчора мені
доповіли: «Саме наказав зарізати останню
вівцю».

 Ну, то він вже досить підживився,
вирішив я.  В долинах розпочинається весняна
сівба, і тут вона почнеться за три-чотири тижні.
Якщо ми не здійснимо вчасно земельну реформу,
дочекаємось клопоту.

Я запросив Сюдака до партійного комітету.
 Ну, як ідуть справи?
 Гуралі не хочуть брати землі,  відповів

він, не заїкнувшись. Кругловидий, рожевий, на
ногах ті самі жіночі черевики. Я побачив,
у нього на носі окуляри, яких досі не було.

 Що ж це, у вас зір устиг зіпсуватися заі
місяць?

 Ні... За окупації розбив окуляри... Ніяк
було купити. А ось... тепер...

 Не хочуть брати, кажете...
 Не хочуть...  повторив він.
 А ви берете! І навіть оком не змигнете? 

підніс я голос.  їдьте собі до Кракова, вам
нема чого тут робити. Земельну реформу
проведе в повіті ваш заступник, тобто я... Я
призначений на заступника уповноваженого в спразі
здійснення земельної реформи в Новотарзькому
повіті.

Він зважився на протест.
 Я не поступлюся!
 Виженемо із міліцією. Ще й посадимо за

з їдені чотири вівці і вивезені звідси дві свині.
Це вас ті три «сирітки» в Лопушній переконали
залишити їм маєток, га?
Тоді він став мене шантажувати: мовляв,

зіпсуються взаємини ППС та ППР.
 Ви скрізь захоплюєте монополію. Ми

підтримуємо уряд  нам теж щось належить.
 Звичайно, але під співробітництвом я

розумію чесну роботу. До побачення.

22 березня

Партійна організація Новотарзького повіту
молода, недосвідчена і  скажемо щиро 
слабенька. Але ми провели дві бойові, штурмові
кампанії і пустили кілька промислових
підприємств, а також мобілізували запаси
продовольства в місті й на селі.

А тепер робітничі бригади повинні швидко, за
десять днів, обміряти й розподілити поміщицьку
землю. Я викликав кілька десятків_ робітників,
переважно із Закопаного, де найміцніша
партійна організація.

Ті сперечалися:
 Ми не вміємо говорити з селянами.
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 Навчитеся. Тільки треба взятися щиро
й чесно. Відсталі люди не хочуть брати землі,
але треба їх переконати.

 Не знаємо, чи зуміємо розподілити землю.
 Це кажуть так пепеерівці, члени провідної

партії?
Отак докір і заклик водночас допомагають,

додають бадьорості й сили.

23 березня

А живу я ще й досі тісно й голодно. Божеика
з милою настійливістю вже двічі запрошувала
мене «до мами на обід», але я категорично від-
мовився. Мене втішило, що мала образилася
через це, наче я конче мусив пристати на її
запрошення. Не знає вона, як чарівно все
робить, навіть капризує.

Нас годує... віз дерев яних черевиків, які
подарував нам комендант міліції. Щодня вранці
кур єр бере пару черевиків і вимінює їх на
базарі на кільканадцять яєць. Живимось
самими яєчками. Магістрат точно розподілив хліб
на пайки для трудящих жителів міста, а мої
нові товариші не встигли ще навіть
прописатися. На ринку хліб  якщо рахувати на
кілограми  дорожчий від яєць.
Будинок, в якому ми живемо, належить

начальнику пошти Уйвари. Він живе з жінкою і
двома дітьми поруч за стіною. Балкон
спільний. Уйвари не хотів працювати за окупації на
пошті, навчився шевцювати і заробляв собі цим
на життя. Тепер вечорами вій теж цокає
молотком. Нещодавно, надвечір, несподівано
постукав і зайшов до нашої кімнати, тримаючи
в руці черевики, які Дзідек викинув на сніг.
Черевики були подерті. Дзідек якось доп яв
собі нові, а ці старі викинув.

 Панове,  каже Уйвари,  я приніс вам
черевики... Стережу їх вже години зо дві, щоб
хто не вкрав... Вони лежали під моїм вікном...
Не хочу, щоб хтось подумав про мене щось
погане... Що я вкрав. Але вже темно. Прошу,
вони вже добре провітрились.

Він поставив черевики на підлогу. Я вже
хотів вибухнути сміхом, але Дзідек моргнув мені.

 Подобаються вам, пане, ці черевики?
 Подерті.
 Але ж ви швець. Можете полагодити і

подарувати комусь. Прошу, заберіть собі.
Уйвари взяв черевики і знов поставив їх на

підлогу.
 Задарма не хочу.
 Нехай ваша жінка дасть нам хліба. Ви ж

печете хліб удома, напевне збитку не буде.
 Багато?  спитав він підозріло.
 Що ваша ласка.

За хвилину він приніс буханець. Було що їсти
на цілий день.
Сьогодні виїхав з кімнати Ногай. Хтось охоче

прийняв майбутнього працівника старостату,

який напевне вже сповістив, що буде
керівником відділу... Баньбуля зітхнув вільніше:

 Ну, просторіше стало.
І всі ми почали сміятися, щасливі, як діти,

отак собі, ні з чого. Жило нас двоє в кімнаті 
було сяк-так, утрьох гірше, вчотирьох тісно,
вп ятьох зовсім погано. А тепер просторіше!
Усім згадався єврейський анекдот. Біднякові

жилося тісно, він пішов до рабина просити
поради. «Приведи козу до хати», каже той.
«Але ж буде ще тісніше».  «Роби, як я тобі
кажу».  Бідняк послухався, за тиждень, як
умовились, приходить знов до ребе і каже, що
йому тісно.  «Є в тебе кури в курнику? Забери
в хату. Не крути носом, слухай мене». Бідняк
послухався.

За тиждень знов відвідує ребе і знов
скаржиться, що тісно. Ребе загадує: «Знаєш що,
забери козу з хати і приходь знов за тиждень».
За тиждень бідняк хвалиться, що як вивів козу,
стало трохи просторіше. «От бачиш! Тепер
вижени курей назад до курника і приходь за
кілька днів».

Ще кілька днів, і бідняк повідомив ребе, що
йому вже зовсім добре жити.
От і в нас такий самий клопіт.

24 березня

В Шафлярах ми дали землю ледве кільком
гуралям. Тут уперше вразила мене плітка, що
підривала довір я до земельної реформи.
Вразила тим болючіше, що походила від людини,
з усіх поглядів гідної того, щоб її нагородила
держава...

Цього чоловіка звуть Юзеф Томаса. Він стояв
спереду у невеличкій кімнаті колишнього
поміщицького будиночка, освітленій відблисками
вогню, що палахкотів у печі. Не дуже високий,
він, здавалося, зростав на велетня, пригнічував
мене, мов карлика, хоч я й не дуже малий на
зріст. Але в нього порожній рукав зеленої
куртки, переробленої з військової шинелі, був
приколотий до пояса. Руку він віддав за
батьківщину у вересні 1939 року. Батьківщина
однаково оцінює заслуги, незалежно від того, де
вони були записані кров ю: на зраджених
дорогах вересня, чи на переможних шляхах під
Леніно. Зворушений, я мовчки простяг йому акт
на володіння землею. Гураль заперечливо
похитав головою.

 Я, пане... не візьму...
 Чому? Адже вам належить насамперед.
 Як належить, я можу одержати й згодом.

Почекаю.
Я заклопотано опустив очі. Це що ж  він

чекає приїзду «лондонського уряду»? Ворожа
пропаганда сповіщає, що «лондонський уряп»
теж має в своєї програмі земельну реформу.
Після тієї війни уряд панської Польщі так само
вабив земельною реформою та справедливістю.
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Краків,
26 березня

Відбулася воєводська конференція партійного
активу. Зал на Ринку в номері 25, похмурий, як
у монастирі, став привітний і затишний, коли
наповнився ло береги. «Скільки нас тут,
близьких і рідних!»
Доповідь про політичне становище та

економічні завдання зробив товариш Ясний, його
красномовність чарує. Враження ще
посилюється безкомпромісністю, він, як то кажуть, не
кутає слів у вату.
Реакція підносить голову, поширює навіть свої

стежки до ППС. Треба сміливіше бити, влучати
в ці прояви без вагання  і атака ворога зійде
нанівець або принаймні послабиться. «Той, що
б є, не буде побитий». Якщо ж говорити про
сівбу, насамперед у районах, де зовсім бракує
посівного матеріалу (передгір я) чи існує
небезпека вибуху мін в місцях, де поля пориті
окопами,  там гаслом повинно бути: «Сіяти, де
хто може, сіяти, чим хто може».
Після перерви товариш Турський із

Закопаного  Бородань, як його називає Дзідек,
виголосив полум яну промову на захист гуралів.
Він вимагав скасування несправедливих
розпоряджень, що пхають в один мішок усіх* хто
мав паспорти з літерою «Г». Він написав у
цьому дусі заяву до ЦК ППР. Зазначив, що
Новотарзька повітова народна рада пішла в
належному напрямі, обравши комісію, яка
повинна зареєструвати всіх свідомих зрадників
народу.

Яку роботу проробив Турський, щоб до
найменших дрібниць зібрати всі дані для
обгрунтування своїх висновків! В Новотарзькому повіті
на 150 тисяч паспортів  тільки 27 тисяч були із
позначкою «Г», але не було найменших підстав
вважати, їцо зрадииків-гуралів було теж 27
тисяч. По-перше, німці нав язували паспорти
силоміць, по-друге, найбільший процент паспортів
з літерою «Г» був у містах і містечках, де жило
дуже багато приїжджих (в Закопаному на вісім
тисяч паспортів дві тисячі сімсот із познакою
«Г», або одна третина). В той же час волості
чисто гуральські, де окупанти не чинили
особливого натиску, зареєстрували зовсім невелику
кількість відщепенців. Наприклад, у Чорштині
приблизно на дві тисячі двісті паспортів тільки
шістдесят три мали позначку «Г», в Кросьцєнку
на дві тисячі шістсот паспортів тільки шістдесят
три «гуральські».

Ясний і вся президія кивали головами,
заохочуючи Турського до висновків. Але він уже
вичерпав весь арсенал своїх доказів і сходив
з трибуни, прекрасний від справедливого почуття
перемоги і весь якийсь аж прозорий від
внутрішнього світла... Зрештою, він і фізично
прозорий. Я з жахом довідався, що все
харчування Турського становить пайкова чвертка
глинястого хліба, трохи бурякового повидла
й чай.

Нови Тарг,
27 березня

Турський (Не йде мені з думок. Я подзвонив
товаришам у Закопане: «Невже ви не помітили,
що Турський од вітру хитається? Адже він у вас
помре».

Обіцяли  сподіваючись однак бурхливого
опору з боку Турського,  що накажуть йому
спеціальною ухвалою місцевої народної ради
з їдати принаймні... одне яйце на день, крім
пісної норми хліба, повидла і чорної кави.
Ухвалою місцевої народної ради!

28 березня

Сташек відвідав Огєня. Ходив його
повідомити, що відділення безпеки в Закопаному ше не
організоване. Огєнь все одно не зміг би зараз
працювати, бо весь час лежить у ліжку. Доктор
М., який лікує і мене вливаннями кальцію,
сказав тихцем:

 Дуже важко його лікувати, бо він п є
горілку. З ним весь час сидять Посвист і Тшаска,
п ють разом.
Сташек поінформував мене:
 Ще два-три дні і доказів проти нього буде

досить. Ми перехопили його листа до якогось
Смака у Ваксмунді (це батько Тшаски, що був
у партизанській групі Огєня), щоб він позбирав
зброю і сховав десь в одному місці. Це доказ!
Нелегальний склад зброї не прикриєш ніяким
партійним квитком, ніякою «посвідкою», що
співробітничав з АЛ.

29 березня ІІ все-таки я дочекався  хоч поки шо тільки
телефонного повідомлення, шо нам відправляють
шістдесят тонн посівного вівса. Це небагато, але
можна засіяти триста га і на тутешній землі
зібрати приблизно дві тисячі центнерів.
Це зерно з нового радянського транспорту.

До Кракова прибуло п ять тисяч тонн зерна
й борошна, а також двісті тонн цукру.

 Гірше з доставкою,  сумно повідомив
Артур.

Я мало не задихнувся від люті. Крізь вікно
видно було, як з машини краківської організації
«Сполем» вилазять одні пасажири, а натоміць
сідають інші. Я знаю, що за перевезення з
Кракова в Закопане пасажир платить 3370 злотих.

 Схопити «Сполем» за морду!  нарешті
репетую я в телефон, у відповідь на слова
Артура про відсутність транспорту.
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 Не можна зараз починати війну з усіма.
 «Самодопомога» заступить «Сполем».
 У нас вона ще слабенька. А в тебе міцна?
 Теж слабенька.
 От бачиш.

 Ти виграв. Але пришли хоч картоплі на
посадку. її зовсім нема. Армія теж трохи
споживає. В інших місцях немає фронту.

ЗО березня

Вчора з полудня я хворів. Це повіяв вітер
в гір. Мене відвідала Боженка. Вона сиділа на
краєчку ліжка, і я почував, як мені горять очі.
Чи ж тільки від гарячки? Завжди у мене бувало
37 37,2, а с'ьоіодні 38 градусів. Боженка
помітила цю гарячку і всміхалася якось
по-дитячому несміливо. Якби трохи простягти руку...
свиня, та й годі. Уявив собі Боженку в
фіолетовому купальному костюмі, який ідеально
виявляє форми грудей, стегна. А свиня я тому, що
як секретар і начальник повинен розмовляти
з друкаркою тільки про... Ну, про що, коли наші
розмови начебто умикають службових,
економічних і політичних тем. Якби не те, що в мене
знов свербить усе тіло, не знаю, як скінчився б
наш учорашній німий флірт.
Мій штучний спокій і примусовий холод,

здається, вивели Боженку з рівноваги.
Відходячи, вона загадково сказала:

Я подружила з Магдою, отою, що працює
в безпеці. Бідненька. Каже, що подруги
уникають її, бо вона, мовляв, працює в такій
установі...

2 квітня

Боженка не прийшла на роботу. Я сам
стукав на машинці. Дзідек поїхав до Орави, бо
націоналістичні банди змову заворушилися.
Баньбуля виїхав у Закопане, щоб налагодити
картотеку в міському комітеті партії.
Товариш Мазурек захворів на грип. Пся крев,

чому це Боженка не прийшла? Спершу я думав,
що вона просто капризує і сердиться на мене.
Вона весь час сердиться, виявляючи таким
чином глибоку турботу за моє здоров я. Що я,
мовляв, надто багато працюю, не дбаю про
себе... от збудують нову Польшу, а мене не буде...
Навіщо вона залишається після службових
годин? Дедалі виразніш відчуваю, що Боженка
просто закохалася в мене і прагне, щоб я
проводив її додому, цілував. Що тут казати, мала
Боженка зачарувала мене, але говорити мені
зараз про кохання  все одно, що намагатися

надихнути життям старий портрет.
Опівдні задзвонив телефон, швидко,

нетерпляче. Задиханий голос старости, товариша

Відока, повідомляв, що половина працівників
староотату не прийшла на роботу.

 Частина цих відсутніх,  промовляв далі
задиханий голос,  передала дітьми або
служницями пояснення... що вони хворі на грип...

 Це вам здається дивним?
 Дуже дивним... Вже кілька днів ці

службовці, які сьогодні не з явилися, нічого не
робили, сиділи за столами нерухомо, наче їм
паралізувало руки.

 Може, це й справді хвороба... знаєте, яка...
«огєнівка».

Голос у телефоні продовжував далі:
 Кажуть, що Огєнь пішов у ліс...  тенор

знизився до шепоту.
 Що-о-о!  гримнув я. Мені потемніло

в очах, всі меблі затанцювали. Сташек
помилився. Він хотів зібрати докази всіх злочинів
Огєня до найменшої дрібниці. Голос у телефоні
наче виправдувався: він, староста, завжди
вважав, що Огєнь зіллячко... Небезпечне, отруйне
зілля. На кого можна було тут покладатися,
рани Ісусові!
Зараз же задзвонив телефон із Закопаного.

Сташек уже знав. Зараз він приїде.
Мене заполонили похмурі думки. А вже

здавалося, що народна революція ось-ось вийде на
чисті води. Виникли сильні партійні організації.
Інтриги реакціонерів вже кілька разів дістали
відсіч. І раптом  удар у спину.
Чи не будували ми повітряних замків? Чи

нові люди, що не мають традицій боротьби, не
похитнуться зараз під обухом Огєня?
Отож я думав: хистких треба підтримати

робітничими руками, ці не підведуть. Створимо
оперативну робітничу групу. Вона захищатиме
народну владу і боронитиме від сумнівів.

Я вже нічого не міг робити до засідання бюро.
Bvb полудень. Несподівано увійшла Боженка.
Розсипане волосся під збитим набакир
беретиком свідчило, що хвилину тому воно летіло
з вітром. Боженка швидко глянула в дзеркальце
і сіла збоку, мовчки споглядаючи мене.

 Що тебе так зацікавило?
 Твоя голова,  відповіла вона.
Я дивився на неї суворо й довго, аж поки

щічки Божеии не запалали рум янцем.
Тоді я підійшов до вікна і припав лобом до

крижаної шибки. По Ринку, бурхливо
жестикулюючи, кружляли чоловіки  на вигляд
службовці. Мені хотілося вийти і кожного з ЦИХ
«хворих на грип» зацідити кулаком у лоб. Нехай
піде чутка, інехай усі почують, що на «грип»
знайшлися ліки. Завтра можуть втекти з роботи
ті, які щиро прагнуть, стабілізації. Я однак
поборов себе і повернувся до Божени  глянув
їй просто у вічі.

 Може, ти все-таки поясниш мені, чому
спізнилась на роботу. І взагалі, чому ти не
скидаєш пальта? В гості прийшла?

Несподівано вона розсердилась.
 Не пізнаю тебе... Не пізнаю вас...

намагалась вона перейти на офіційний тон.  Раптом
таке хамство. (Боженка була близька до
плачу). Тобі що, здається, ніби ти все на світі
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знаєш? Адже всі кажуть, що на твоє не вийде.
Надто мало пепеерівців. Скрізь вороги. Я боюся.
Тут я тупнув ногою.
 Що ти вигадуєш? Дурна, думаєш: ми від'

дамо владу?
Я довго сміявся і аж наче відпочивав, мов

під час розмови з дитиною.
Ображена Вожена зібралася вийти.
 Куди?  схопив я її за плече.
 У оправах.
Я опанував себе. Кінець кінцем, вона вже не

раз виходила в місто, роботи сьогодні не так
багато.

 Але повертайся зараз же! Ні, якщо
боїшся  не приходь зовсім.
Вона запротестувала з плачем:
 Можеш вважати мене за дурненьку, але

втекти... ніколи!.. Я повторювала тільки те, що
кажуть...

Сташек прийшов на засідання бюро вже
з докладними відомостями про Огєня. Він
допитував .господиню, в якої жили Огень і Посвист.
Господиня розводила руками:

 Він, мабуть, взагалі не був хворий. Як
я заходила до його кімнати, то він стогнав про
людське око, а згодом приходили один за одним
його товаришочки і пили разом з ним горілку.
Що там ще?! Не заплатив мені комірного.
Такий вже його звичай. Думала, що він хоч
залишить мені мотор з автомашини, який десь
поцупив. Але ні... Напередодні продав комусь.
Ранком вийшов у двір напідпитку й плакав.
Потім його бачили разом з Посвистом і Тша-

скою на дорозі до Кованьца. Там зразу ж
пастуші курені, пасовиська і гори. Ну й та його
Гелька, заради якої він убив красуню Зоську.
З відділу безпеки зникли також Жегота і Яст-
шемб.

Після засідання бюро ми роз їхались по
районах, до партійних організацій  в Рабку, Чорш-
тин, Клюшковце, Щавніцу і т. д. Робітники
іі сільська біднота дали своїх синів. Добавили
ще робітники і,з тартака  й утворили
оперативну групу з трьох взводів.
У вступній промові я сказав, що, можливо,

доведеться їм спати на снігу чи в грязюці,
а. може, навіть ідучи в поході. Мене слухали
з піднесенням. Ні, в поході спати не будуть.
Сплячі вояки варті стільки ж, як і ті,
легендарні, в Татрах... Я кинув вичитані з радянських
книжок слова: революція в небезпеці, і вони
побачили в небезпеці своє майбутнє.
Запитую себе, чи не піддалися ми часом

паніці. Пішло собі десь п ятеро людей  Огень,
Посвист, Тшаска, з безпеки втекли Ястшемб і
Жегота, а ми оголошуємо стан тривоги для
сотень людей. Ні, нехай наші розпорядження,
наша готовність будуть смішні, ми переживемо
Це, але не можна ж допустити до такої ганьби,
Щоб банда перехапала нас голіруч, мов курчаг
з кубельця, як це планував Сташек зробити
з Огєнєм. Нема чого дурити себе, Огень
гоноровитий ватажок, не був би він собою, якби не
спробував відігратися.

З квітня

Сьогодні вночі втекло в ліс багато

міліціонерів з навколишніх постів. З найбільш
«надійної» повітової комендатури міліції теж втекло
кілька. Значить почалося по-справжньому.
З поста Люджмеж приїхали до Нового Таргу
перелякані міліціонери, які не схотіли тікати до
Огєня. Через що? Через відданість народній
владі? Чорт їх знає! Виявилось, що комендант
поста забрав з собою до Огєня трьох
міліціонерів, пояснивши, що це нагорода за їх роботу.
А ті, інші, якби він схотів отак «відзначити» їх,
опиралися б? Лихий його знає! Тільки до Раби
Вижної і Щавніци не досягли ще впливи Огєня,
пости міліції там збереглися повністю.
Я насилу стримуюсь. На кого розраховувати?

Навіть Кубусь Скальський, отой любий
хлопчик, якого я запам ятав ще з перевірки міліції,
отой самий, що хотів розтерти лихо в руках, ніби
лист тютюну,  і він теж пристав на заклик
Огєня й пішов з поста. Огень пошматував мої
найсвятіші уявлення про людей. Тепер десь там
регоче з нашої поразки, з моєї поразки. Що він
збирається робити? Ну що ж, позмагаємось.
На оперативну групу ми розраховувати можемо.
Допоможе і Маслов. Намагаючись вгадати
наміри Огєня, я нишпорив очима по карті... Уявив
собі, що й він теж у цю хвилину комбінує, куди
нас влучити, і отак здаля ми мстиво
перезираємось, відвойовуємо один в одного позиції.
Я наказав Карасеві з єднати ослаблені пости,

перетворивши їх на сильні пункти опору.
Маслов позичив кілька ручних кулеметів. Ледве
замовкли телефонні розмови в цій справі -
прийшло повідомлення, що розбито пост у Рабі
Вижній. Я уявив собі, як міліціонери один за
одним віддавали зброю... (З серцями,
повними чого  переляку чи люті?) і заскреготів
зубами.
Надвечір я диктував листи до Кракова. Між

іншим, я категорично вимагав хліба для
оперативної групи. Змальовував чорними фарбами
майбутнє, якщо ці молоді хлопці не дістануть
хліба і зброя тремтітиме в їх ослаблих руках.
На обличчі Боженки з явився розгублений вираз.
Нічого дивного, факти пригнічують. Коли я
скінчив диктувати, стало темно, зайшли дощові
хмари. Я запитав, ставши біля вікна:

 Провести тебе, Боженко?
 Проведи,  відповіла вона.

Коли я спускав запобіжник на пістолеті і
встромляв за пояс гранату, в її очах зажевріло
страждання.
Ех, а в мені згасли навіть ті іскринки, які

хвилювали серце й тіло не так давно, коли ще
Огень не тікав... Зараз тільки чуйна
розважливість залишилася в серці. Я освітлював дорогу
електричним ліхтариком. Вожена спитала
болісно:

 Скажи, що мені робити?
Я навмисне змовчав. Під словами Божени

крилося щось недоказане. Не знаю, чи вона
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хотіла збудити в собі якусь незвичайну силу,
щоб боротися з моїм самозабуттям, чи й справді
хотіла дістати вказівки, яку участь взяти їй
в боротьбі з Огєнєм. Та побачивши вологу на її
щічках, я не подумав, що це могли бути дощові
краплини, а щиро відказав:

 Пильнуй добре службові таємниці
повітового комітету. Скрізь уже повлазили люди Огє-
ня, але до нас він не прокрадеться із своєю
зрадою.

5 квітня

Оперативна група міліції енергійно провадить
бойову підготовку. За містом чути грім
пострілів. Ох, якби ці постріли швидше почали
влучати в справжнього ворога, а не в щити та
опудала. Сьогодні Огєня переслідує частина
Радянської Армії. Він із своїми людьми  щось
із сімдесят бандитів  вискочив з оточення
десь між Турбачем і Клікушовою. Банда зникла
в горах. її наздогнали й там. Але «огєнівці»
втекли з «бацувки», що стояла посеред галявини.
Сьогодні виявилася зрада, принаймні, одна

важлива її ланка. Носієм зради був сам
заступник Сташека у відділенні безпеки в Новому
Тарзі. Той самий, з яким Сташек обговорював
усі таємниці, що стосувалися арешту Огєня,
Ястшемба й Жеготи. Безглуздіше, ніж з цим
Брожеком, вже не можна було вскочити. А
трапилося це так:

Міліціонери затримали Лампарта, одного
з командирів аківської партизанської групи десь
біля Щавніци. Разом з ним захопили брата
Кшептовського, того самого, що брав участь
у Гуральському комітеті. Лампарта
переслідували не за те, що він був у АК, й не за
претензії рядових «аківців», яких він обікрав,
забравши гроші, надіслані їм «лондонським
урядом»  щось по двадцять доларів на кожного
(вже перед так званою демобілізацією АК).
йшлося про злочин вже за часів Народної
Польщі: Лампарт заховав цілий склад зброї.
Місце схованки виказав з помсти солдат його
загону. Лампарт заперечував існування складу.
Коли його привели на місце, він лише мовчав.
Справу Лампарта забрав з міліції Брожек.

Сташек виїхав у службових справах на кілька
днів до Кракова. Несподівано мені подзвонив
комендант міліції і попросив мого втручання:

 Лампарт ходить на волі...
 Заарештуйте його,  наказав я і зараз же

подзвонив до органів безпеки.
 Слухайте, я на власну відповідальність

наказав міліції знову заарештувати Лампарта.
Правда, його зброя придасться нам, але
важливіше те, що ця зброя, якби міліція її не
знайшла, була б спрямована в наші груди.
Голос по той бік телефонного провода аж

захрипів від люті:
 Як ви смієте?

 Нема чого й говорити: міліція не віддасть
вам Лампарта ні в якому разі, аж поки не
повернеться начальник.

Я ще не збагнув усього. Лише на другий
день  сьогодні...

Рано-вранці до мене з явилося троє. З
Брожеком на чолі. Його супутників я бачив уперше.
Зразу я відчув: щось тут негаразд.

Всі троє витягли пістолети.
 Просимо йти з нами, секретарю. На допит.
Ці слова пролунали ніби уві сні.
 Я?

Ті мовчки підсунули мені черевики. Я лежав
у ліжку поруч з Дзідеком... Мовчав. Все це
здалося мені якимось фантастичним видінням.
Ідучи, я ще глянув на Дзідека; мені здалося,
що губи його ворушаться, ніби він щось обіцяє.
Лише на вулиці я цілком усвідомив ситуацію.

Лампарта відіб ють, а мене готові вбити.
Дорогою ми не обмінялися жодним словом.

Брожек наказав мені зачекати і лише за чверть
години покликав до своєї кімнати. Малий, з роз*
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патланим волоссям, він силкувався сипати очима
блискавки, кружляючи навколо стола, мов
оскаженілий пес.

 Подзвоніть до міліції, щоб негайно
випустили Лампарта. Лампарт невинний. Може, він
і сам працював би в нашому відділі безпеки...
Ну? Кажу по-доброму...

 А як воно буде  по-злому?  спитаз
я вже заспокоєно.

Мій тон явно його спантеличив. Я глянув
у вікно. Ринок перетинало десять радянських
солдатів прямуючи в цей будинок. Позаду йшли
Дзідек із Сташеком і радісно махали мені
руками.

 Ну, ви спізнилися!  кинув я Брожеку,
пильнуючи, щоб він не поліз до кишені по зброю.
Незабаром Брожек під конвоєм поїхав до

Кракова

6 квітня

Оперативна група збільшується.
Задерикуваті, гарячі хлопці, готові хоч зараз вирушити в
гори й ліси на Огєня. Вони рвуться до дій, але
перед цим ще повинні пройти бойову підготовку.
Смисл боротьби не в готовності до смерті, а в
бажанні знищити ворога. Треба перетворити
нетерпіння на загартованість. В муштрі роби все,
як у бою. Пильно доглядай зброю: тоді вона
тебе ніколи не підведе. Влучай у двадцять вісім,
у двадцять дев ять очків з тридцяти можливих!
Ідеологічну підготовку провадить товариш

Бужинський з відділу безпеки. Хлопець гарячий
і рухливий, як іскра. Він твердить, що Огєнь
розумний, коли зненацька нападає на слабших,
а коли шанси рівні, він тікає.
В оперативній групі привертають увагу дві

сестри, які марширують в центрі другого взводу.
В очах дівчат ще світиться мука й жах. Вони
прийшли вчора з-під Кросьцєнка. Батька й двох
братів замучили люди Огєня. Батькові ламали
руки на залізній рейці. За шо?
В Кросьцєнку загинула молода дружина

капітана Польської Армії. Причина вбивства?
За те, що її чоловік служив в армії Народної
Польщі... Люди відкопали тіло в полі і
перенесли на кладовище. Яке воно було спотворене!
Груди порізані, руки відрубані сокирою. Батько
цих двох сестер сказав якось на селі, що Огєнь 
це, мабуть, гірша кара на мирних людей, ніж
Содом і Гоморра, що про них пишеться в
біблії. Всі пам ятають «патріотизм» Огєня за
окупації.
Дівчата часто торкаються рукою чола.

Голова, мабуть, ниє від спогадів. Вони хочуть
мстити. І саме ці дві сестри найкраще розуміли,
коли я розповідав молодим бійцям про мету їх
боротьби. Чим швидше народ розіб є реакцію,
тим швидше ми почнемо будувати нове,
справедливе життя. Дівчата морщили брови й за-
5*

туляли долонями губи. їх душив кашель. Я
побачив червоні плями на їх обличчях.

 Ви так зовсім захворієте,  припинив
я свою лекцію.  Військове життя в снігу, в
болоті, мабуть, не на ваше здоров я. Бабське
здоров я. Ви не зможете...

 Ми хочемо помститись.
 Помститеся Огєню, і не тільки йому, а всій

реакційній банді. Що ви повинні робити?
Будити молодь, випростовувати скривлені душі...
Це буде теж удар по ворогу, якщо ви заберете
в нього резерви. Організуйте Спілку боротьби
молоді.
Одну звуть Зося, другу Вікта.

7 квітня

Що трапилося з бандою? Ні чутки про неї.
Магда з відділення безпеки каже, що з Огєнем,
мабуть, сталося щось недобре, бо його Цеська
ходить смутна. З цього приводу Магда радіє.

Зося і Вікта відрапортували про добрі
наслідки своєї агітації в Шафлярах.
В моїй кімнатці стало ше тісніше й голодніше.

З села не привозять продовольства.
Ми посадили Вікту чистити картоплю на

вечерю, розпалили в кухні вогонь, поставили
горщик з водою... Буде картопляна юшка.
Бульки виспівують тоненькими голосками, в горщику
вариться картопля. А ми дискутуємо.

 Є на селі такі,  оповідає Зося,  котрі
кажуть, що вони наші і душею й тілом, але
хочуть почекати, поки все з ясується.

 Поки з ясується. Ясна річ, вони прагнуть
мотивувати свою бездіяльність, коли йде
боротьба. Це звется опортунізмом. Але є ще гірші
опортуністи...

 Це опортунізм,  повторила Вікта,
намагаючись відбити в пам яті визначення, яким їй
доведеться не раз користуватися.
Тут саме зайшов Древняк і роззявив рота від

подиву. Дзідек, опікаючись, вихопив одну
картоплину з горщика і, дмухаючи, став перекидати
її з руки на руку.

 Що це, у вас нічого більш нема?  з
удаваним співчуттям запитав Древняк.

 Ні, є вино.  Дзідек витяг дві пляшки
з шафи.  Це ще з Кракова. В будинку
воєводського комітету партії були сотні бочок такого
вина. Після німців.

Древняк, випивши, почав звіряти свої таємниці.
Ах, яка ж це хробацька психологія.

 Мені в сім ї завжди закидали, що я
займаюсь політикою. А шо це мені шкодило?  сміявся
він басом.  Я казав на це: «Роблю так, щоб не
сидіти в тюрязі. Ще побачите: буду колись
їздити лімузином». Ну, і що ж ви скажете, чи не
на моє вийшло. Тільки треба обережно,
обережно, щоб не зіпсувати те, чого вже встигли
досягти. Думаю: тактика це важлива річ. Я стою
посередині... Тоді розумієш обидві сторони і не
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стаєш отією червоною плахтою, якою дражнять
бика. Ви там розводите теревені про майбутнє,
а самі їсте пісну картоплю. Ех, повмираєте ви,
поки чогось дочекаєтесь! Не вмієте організувати
свої справи, а хочете організувати суспільні.
Зося витріщила очі, ладна от-от перебити

щирі признання Древняка. Але я робив їй
знаки, щоб вона дала йому виговоритись. Кінець
кінцем Зося не витримала.

 Рани Ісусові, молодим стільки говорять
про ідеали, а ви... ви...

 Що там молоді!  пирснув Древняк.
Вміють тільки горілку пити.

 Бо від старих вчаться!
Я пригадав, що два місяці тому Древняк не

бачив також робітничого класу, не бачив і
чесних людей у ППС. Любить тільки свою хитрість,
свою «золоту середину».

8 квітня

Сталося! Огєнь зробив те, чого я не
передбачав. Ми шукали його в повіті, а він робив тут
підкоп.
Рано-вранці до нашої кухні впевненим

кроком зайшла якась жінка. Двері були незамкнені.

Отож ця жінка почала поратися, наче в себе
вдома. Ми бачили її з кімнати крізь прочинені
двері. Дзідек устав:

 Що ви, пані, тут робите?
 Це моя квартира... Я сиділа в тюрмі. Сини

були у німців у залізничній охороні.
Від неї ми довідались, що її випустила

з тюрми банда. Відділення безпеки з
учорашнього дня містилося в гарненькому будиночку,
розташованому трохи на відшибі, в городі. Цей
переїзд планували вже давно. Строк був
призначений на вчорашній день. З Закопаного
приїхало четверо перевірених товаришів, щоб
зміцнити новотарзькі органи безпеки. Вони
опали в будинку і перші впали мертвими. Бандити
застрелили всіх вартових. Бужинського забрали
з собою. Повипускали всіх в язнів, фольксдойчів,
фашистів...
Ага, ще одне: крім співробітників безпеки,

застрелили також німецького агента на прізвисько
Псярчик. Це вже особиста помста Огєня; Псяр-
чик в сорок третьому році обливав бензином
хату батька Огєня, коли її підпалювали
жандарми.

(Закінчення в наступному номері)

З польської переклала Марія ПРИГАРА.

ШШБШЕїа



САЛЕХ ІБН-САЛЕХ АЛЬ-ХАРФІ

Трагедія Табасси

Ти в ніч підвелася зорею борні,
Як гидь віроломна палила вогні.

Табассо! Не бійся роз ятрених ран.
Багаття клекоче в серцях мусульман.

Табассо! Ти зможеш приборкати гніт.
З тобою арабський окривджений світ.

Що скажуть сини, де життя, мов тюрма,
Дитині, що матір шукає дарма?

Сумні твої дочки... їх сліз, тих озер,
Ніхто осушити не зможе тепер.

Дідусь не знаходить свойого добра,
його проковтнула пожежі мара.

Під небом чужим у чужій стороні 
Снують твої люди, проклявши вогні.

Втішати не треба! З нас досить цього!
Пробуджуйсь у грудях, відплати жаго!

Годуй нашу впертість, годуй нашу злість.
За глум і за горе хай кат відповість!

Ми рівності вчора просили собі,
Сьогодні за неї встаєм в боротьбі.

Не біймося кров ю кропити доріг.
Хай ворон закряче на трупах чужих!

Хто смілий і дужий лиш в колі жінок,
Тому ми із сміху плетемо вінок.

Влучає насильник у груди дітей,
Яких матері одняли від грудей.

Та в помсті вогненній і міста й села,
О дурню безмозкий, згориш ти дотла.

Що зародкам сниться в колисках утроб?..
Невже до народжень лягти їм у гроб?

Які вони будуть збирати плоди,
Коли й не цвістимуть життя їх сади?

Що думає жінка, що випало їй
Із звірами жити в пустелі жаркій?

Та ви і її втришия женете:
Народиться син  вам на згубу зросте.

Та ви наполохані й смирним дитям,
Що катові каже: «Про вбивства затям!»

Ви, справді, зробили з рівнин цвинтарі.
В сльозах утопитись найвищій горі.

Хай кожен залізу підвладний, проте,
Рішучості нашої ним не вб єте.

Табассо! До болю окривджена ти.
Ми будемо кату відплату нести.

Коли ж відлунає напруга страшна,
Заквітне в Алжірі найкраща весна.

Не час нудьгувати за рідним гніздом:
Тирани у ньому справляють содом.

А завтра надія, мов птах, прилетить,
Тебе спонукає гніздо оновить.

Терпи, не шкодуй, що палає вогонь,
Шматуючи неба синіючу тонь.
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То месники дужі ідуть на бої.
І горе тому, хто з обличчям змії.

То лицарі волі гукають у світ:
 Ми в змозі, ми в змозі приборкати гніті

То помсту підносить вітчизна моя,
То ката чатує смертей крутія. З арабської переклав Василь ДІДЕНКО

АБУ АБДАЛЛ АГ САЛЕХ АЛЖИРСЬКИЙ

Дочка Алжіру
Тобі, о Джаміло БухіредІ Ти дала назву дій пісні своїм страшним мовчанням

за залізними гратами. Твій вогонь, що палає в серці сильніший за залізо
твердістю і витримкою.

Хай висловлює ця пісня постійну віру і самопожертву, що приведе до ясної
перемоги.

Насправді дочка я Алжіру 
Країни, що жертвує кров.
Де месницький голос, як віру,
Відгомін в серцях віднайшов.

Я рукою і серцем його прийняла,
Подружила із ним і своїм нарекла,
Щоби воля народу навіки прийшла,

Гукаю в обличчя тиранів:
«Дочка я Алжіру! Погані!»

Бо ж мати арабська зростила,
Навчила і в бій повела...
Своє я намисто розбила,
Із куль собі інше взяла.

Мати й батько ідуть проти ворога зграй,
їхній голос до мене гримить на весь край:
«Наша помста страшна, чужоземця карай!»

Я зрадникам кидаю в лиця:
«Дочка я Алжіру  дивіться!»

Коли землю

Чому тебе нині святкують, о свято?
Нове ти, чи маєш років забагато?

І чому, як тінь, ти в своїй батьківщині,
Й лице зборознили глибокі морщини?

Раніше усмішка тебе звеселяла,
На честь твою радість, мов цвіт, зацвітала.

О свято, для тебе виносили квіти
Раділи тобі і дорослі і діти.

Рішучість моя і відвага
Зі мною в шалених боях...

За волю встають роботяги,
Відплату несуть на мечах.

Захищають мене дужі гори мої,
Кинусь проти снарядних вітрів крутії.
Червоніють від крові долоні мої.

Родилась я з гнівного виру,
Бо, справді, дочка я Алжіру.

Кати! Ваш вогонь і тортури
На вас кине наша рука...
Ще зазнаєте, бісові шкури,
Яка то народу дочка.

Шлях агресії ваш  закривавлений шлях...
Не простягнеться він у прийдешніх роках,
Наша помста його перетворить у прах!

Я всім несу усмішку щиру
Бо оправді дочка я Алжіру,

окривавлено...

Сьогодні у нас ти у полум ї дикім,
В гулкій стрілянині, в диму чорноликім.

Йде смертьполем бою, кривава й потворна,
Араби все крутять страшні її жорна.

їх кличе до бою завзятості сила
Немов їх серця сама смерть охрестила.

Земля вмита краплями їхньої крові,
Бо кров  це основа у слави будові.
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0 свято, серця тебе ті привітали,
Чиї прапори перемогою стали.

Народ тобі шле бойове привітання 
1 дробу і куль смертоносне сичання.

Дитина тобі не радітиме жодна,
Бо доля у неї бездомна й голодна.

У одязі пишнім не буде й людини 
Війна ж бо пожерла святкові тканини.

Хіба заспокоїться серце в дрімоті,
Як око чатує на смертній роботі?

О свято, під сонцем єдиним зігріті
Щасливі й знедолені люди на світі.

О сину Алжіру, хай гнів запалає,
Бо свята оновлення й волі немає!

Та скоро, зіллявшись вони воєдино,
Зійдуть над тобою, моя батьківщино!

З арабської переклав Петро ЗАСЕНКО

Один день

В Атласі люди живуть найгордіші,
Звиклі до бур і не звиклі до тиші.

Подихи вітру, подихи свіжі.
Кату на згубу  заграви рижі.

Втратять тирани давні престижі 
В Атласі люди не звиклі до тиші.

Важко було на сумнім бездоріжжі 
Небо осяяли заграви рижі.

Кинула клич революція-мати,
Месники стали під прапор відплати.

Продана катом чужинцям країна
Так і не стала в журбі на коліна.

Встало світання од крові багряне 
Сила ворожа губиться, хляне.

Порохом, браття, загоюймо рани.
Помсто, підводься! Гиньте, тирани!

Обрію очі синьо заквітли:
Виметуть смуток радощів мітли.

Скільки таких, що були з родичами,
Плачуть за ними тепер до нестями?!

Рідних втішати вернувся я нині 
Ворони крячуть на чорній руїні.

Де мої рідні, скажи мені, боже,
Хто відшукати їх допоможе?

Відповідь шлють мені Атлаські гори,
Кулями люто влучаючи в горе.

Знаю: цю відповідь чутиму доти,
Доки не буде чужинців  гидоти.

Кляті месьє за людей нас не мали.
Хай же загинуть у громі навали!

Шлях прокладаючи волі-орлиці,
Кидаймо хижих п явок до в язниці!

Нафта й майбутнє для нас невіддільні.
Стали без неї месьє божевільні.

Труби нафтові, мов плетиво спрута.
Хлюпає в трубах для ката отрута.

Лезами він вже нічого не вдіє:

Наші серця об єднала надія.

Грому лункого не біймося, браття,
Ним же запалено волі багаття!

Вени й артерії наші, мов пломінь.
Сяє у грудях радості промінь.

Був ти, Алжіре, як мертвий на_ карті,
Нині заіскрився в нашому гарті.

Був ти у просторі просто пилинка,
Нині до слави простуєш гінко.

Граєш перлиною в часу на шиї,
Нами народжений з нашої мрії.

Сходові скрасив ти руку браслетом.
Ноги тиранів закув у тенета.

Хто ж бо уникне про тебе згадати,
Велете дужий, сину відплати?!

Мови арабські про тебе, соколе,
Брехень плести не захочуть ніколи.

Ворога стрівши не хлібом, а перцем,
Казку захмелюй джерельним озерцем.

Кинула клич революція-мати 
Мусимо їй ми підмогу подати.

Звагою, друже, відкриємо брами
В світле майбутнє, в радощів храми.
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Ніл голубий перебрів би пустелю,
Тільки щоб мав ти душу веселу.

Кулі ударом в серце несите
Спрагу ненависті треба гасити!

З голоду діти не будуть вмирати,
Тільки ми кинем чужинців за грати.

Смутком за нами озвалась бавовна:
Ватою б стала  війна ж не безкровна.

Сфінкс би ожив і метнувся левино
Кату на шию за сльози країни.

Цупко за землю вхопившись, Єгипет
Трунку рішучості просить нас випить.

Ні, не тобі утікати із бою:
Атлас і Магріб горді тобою.

Звагою, друже, відкриємо брами
В світле майбутнє, в радощів храми.

Весело хлюпай в чорні світанки
Кров ю ворожою, Бардо-бистрянко!

Воля підносить нам келех медовий,
Кату лишивши настій полиновий.

Хвилі Євфрату зітхають до болю...
Сиротам кращу виборюймо долю!

З снігу ліванського виростуть трави,
Тільки не кидай священної справи.

Чуєш над Каабою 1 світлу молитву?
Бог нам поможе виграти битву.

В болях, у ранах скніти доволі:
Скрізь нас вітають поклики волі.

Брате-алжірцю! Туніс і Марокко
Рани обмиють водою з потока.

Лівія стане відразу до бою,
Тільки покличеш її за собою.

іі Мечеть у Мецці  мусульманська святиня.

Брате-алжірцю! Щастя жадане
Близько вже, близько... Гинуть тирани.

Брате-алжірцю! Ти  гордість арабів,
Красень, що очі мільйонів привабив.

Азії жовтій вселив ти веселість,
Африку чорну одяг ти у велич.

Березня день! Ти діждеш перемоги,
Зіллям-красою встелеш дороги.

Те, що сьогодні в полум ї в яне,
Стане рікою, деревом стане.

День перемоги, як вранішній обрій,
Ми привітаємо в усмішці добрій.

Дівчино! Ти, не злякавшись тиранів,
Звала до бою серця полум яні.

Подруго спільна! Ми горді тобою.
Кожного вчиш ти жить боротьбою.

Подвигу прагне дочка чародія,
Тільки б тебе не лишала надія.

Всі ми тепер живемо Джамілою.
Ворог не вб є її люттю сліпою.

Брате-алжірцю! Тобі ця касида.
Хай і вона проти ворога піде.

Радощі наші  катове горе...
Вийся угору, пісне-мажоре!

Посмішки наші  катова згуба.
Нам посміхається доленька люба.

Ні, не даремно стали на бій ми,
Чуємо волі теплі обійми.

Нам від сусідів ішла допомога,
В горах весела слалась дорога.

Волі назустріч піднято повстання 
Ось воно грає, мов пломінь світання.

Так! Не зречемось буття ми свойого:
І проб ємо до свободи дорогу.

З арабської переклав Василь ДІДЕНК.0
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Трагедія кварталу Ал-Касба

У траурі люд хай забуде удачі,
Хай хлинуть з очей його сльози гарячі.

Був гарним Ал-Касба, немов на картині 
Вогонь проковтнув цей притулок людини.

Раніше квартал цей підносився вгору,
До зір піднімав свою постать бадьору.

А нині відчув на собі люту руку 
Лицем його кинуто просто в пилюку.

Мене в цім кварталі ніщо не турбує,
Лиш те, що вже в ньому життя не вирує,

Що став він, йов цвинтар. Поглянеш на
нього 

І серце й душа запечуться від того.

Вже дух кладовища кругом повіває,
І жартів, і галасу більше немає.

І людям в будинок зайти вже не вдасться,
Не знати їм сміху і тихого щастя.

Для них цей будинок став гробом навічно,
А домом їм рідним став світ потойбічний.

А скільки їх мешкало в цьому кварталі,
Що в дружбі й любові були мов кришталі.

Та. кинувсь на нього зажерливий ворог,
Забрав собі землі, все стерши на порох.

Прийшла на квартал цей лихая година,
Нема вже тут жител, лиш сіра долина.

І нині лежить він в сумнім лихолітті,
Ніхто тут притулку не знайде у світі.

Не людям дісталися житла просторі,
Де радість буяла в дитячому хорі.

Якби ти побачив  дитина стрибала,
А потім так сумно у батька питала:

«Скажи мені, таточку, де наша мати,
Де брат мій? Чому їм схотілося спати?

Ще ввечері разом жили ми, раділи,
Вони ж залишитись без нас захотіли»

А батько вагався, боявся казати,
Бо мертва давно вже сердешна та мати.

Вже брат не відчує життєвого жару,
Бо серце розбите його від удару.

Поранена в серце дитина упала,
«Ой мамочко рідна!»  з відчаю кричала.

У розпачі батько малого дитяти
Даремно втішав, що не треба кричати.

Просив не ридати. Настала хвилина 
В руках у старого померла дитина.

Померли усі, дорогі для старого,
У серці залишили вічну тривогу.

Якби ти те знав, ти б сказав неодмінно:
Залиш мене, душе, умри за країну.

Якби ти узнав, як то мати безсила
І діток і розум  усе загубила.

Ой вилито сліз на руїни немало,
Бо все найдорожче тут попелом стало.

А муж, як на камінь буває спіткнеться 
Фарідом, Саадом 1 йому він здається.

Окрадений батько не знає спокою
Ні ясного дня, ні нічною порою.

Якби ти це знав, то промовив би щиро:
Життя віддаю за свободу Алжіру.

Ал-Касба у полум ї чорнім згоріла,
Від того душа наша в кров обкипіла.

Хіба ж їх насильство загасить кипіння?
Жорстокість на них же впаде, мов каміння.

Якщо тобі збрешуть, що мир подарують,
Не вір ворогам  все одно замордують.

Вже досить промов нам  отрутної чаші,
Бо наша любов у ненависті нашій.

Ми маєм собі джерело заповідне,
Воно нас підсилить, для нас воно рідне.

Алжір, наче Фенікс, пора вам те знати,
Французи, він з попелу здатний устати!

З арабської переклав Петро ЗАСЕНКО

іі Власні імена. Маються на увазі діти: Фарід 
єдиний, а Саад  щасливий.
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Стратіс МІРІВІЛІС

ОПОВІДАННЯ

Малюнки А. Бро нісл авсьного

її звали Пагона. Ні батька, ні матері вона не
пам ятала, жила з дитячих років у одного
лікаря за приймачку. Названі батьки взяли
дівчинку ще немовлям з сирітського притулку і
виростили її. Як служницю і як приймачку.
Обличчя у неї було широке, з приплюснутим
носом. Це надавало їй трохи дурнуватого
вигляду. Вона часто сміялася без причини і ляскала
себе широкими долонями по колінах. А
упоравшись по господарству, коли хазяїв не було
вдома, часто заводила серйозні розмови з
сусідськими дітьми. Дурні, дитячі розмови. Іноді вони
влаштовували хрестини якої-небудь ляльки.
Радилися, як її назвати. А то розглядали питання,
чому Маракі посварилася з Тотулою і не
грається з нею. І інші подібні до цих справи.
Пагона гралася разом з дітьми в кремінці, вони
ходили один до одного у гості, пригощалися. І все
це робилося абсолютно по-дитячому. Вона
сварилася з ними, ображалася. На слова і на ігри.
А була вже досить дорослою дівчиною, коли
тішилася цими дурницями.
Одного разу дружина лікаря, повертаючись

додому, зупинилася вражена біля дверей і
прислухалася до пісні, що линула з дому. Ніжний,
чистий голос із смутком виводив слова
колискової:

Люлі-люлі, у Стамбулі замовила посаг я,
Діамантовий убір і в Венеції вбрання.

Лікарева дружина рвучко відчинила двері !
побачила Пагону, що напіводягнута давала
грудь ляльці, зробленій із згорнутого рушника.
Вона притискувала її до грудей і колисала.
Коли двері відчинилися, різко дзенькнув
бронзовий дзвіночок. Приймачка урвала пісню,
обернулася до дверей, не роздивившись, хто там,
сердито гримнула:

А щоб ти здохла! Дитину мені розбудиш!
Але зараз же отямилась і зашарілась, мов

жар. Застебнулась, кинула на підлогу згорток,
що його вона колисала, як дитину, і збентежено
опустила руки. Раптом вона підійшла до
хазяйки, взяла її за руку і з слізьми поцілувала:

Прости мене, тітонько... Я була не при
розумі, коли отаке сказала...
А жінка спантеличено дивилася и-a неї:

Та ти збожеволіла* дочко...

* *
*

В родині лікаря була і рідна донька. її
звали Алекою. Вродлива і висока на зріст, з
чорним аж блискучим волоссям і яскравими очима.
Коли Аледі сповнилося 20 років, її заручили з
якимсь адвокатом. Його звали Костас; це був
добродушний, веселий чоловік. Він часто
приходив до них, і тоді будинок аж дзвенів од пісень,
музики та веселого сміху. Коли він лишався ве¬
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черяти, Пагона робила у кухні чудеса. На цей
,іаС вона вже стала 25-річною дівчиною, дужою,
як кінь. У неї були червоні губи і дурнуваті
карі очі на широкому обличчі з приплюснутим
носом.
Кожного разу, коли вона бачила, як жених з

нареченою, побравшись за руки, розмовляють
на самоті, вона зупинялася віддалік, схиляла
голову до плеча, милуючись ними, і
по-змовницькому усміхалась. Потім навшпиньках
відходила. Оберталася, дивилася на них, тихенько
сміючись: «Хи-хи-хи!»,  і кивала головою,
мовляв, будьте спокійні, я вже подбаю про те, щоб
вас ніхто не потурбував.
У Пагони були золоті руки. Невтомна і

старанна, вона несла на своїх плечах всю роботу
но господарству. І лікарева дружина змушена
була належно оцінити її. Але з того часу, як
Алека заручилася, Пагону мов підмінили.
Працюючи, вона часто задумувалась і тоді
безтямно дивилася на свої нігті.ч Посуд раз у раз
падав у неї з рук, і кухонні справи вже не йшли,
як заведений годинник. Частенько лікарева
дружина заставала її з тарілкою в одній руці,
з ганчіркою в другій і з таким відсутнім
поглядом, немов вона уважно прислухалася до
якоїсь розмови, яку чули тільки її вуха. Коли
хазяйка щось говорила до неї, вона злякано
здригалася, немов прокидаючись від глибокого сну.
Зітхала, червоніла по самі вуха і знову швидко
й нервово бралася до роботи із своїм звичайним
дурнуватим смішком:

 Хи-хи-хи!

Одного разу лікарева дружина, намагаючись
викликати її на розмову, спробувала підійти до
нього то так, то сяк, нарешті, приголубила її
і сказала:

 Я ж тобі замість матері, Пагоно. Я для те-
бе близька людина. Якщо не мені, то кому ж ти
розкриєш своє серце? Ну ж бо, скажи мені, що
з тобою діється останнім часом? Над чим ти
задумуєшся?
Пагона помовчала, усміхнулась повними

червоними губами і почала перебирати пальцями
обох рук товсту косу, що лежала у неї на повних
грудях. Потім сказала, не зводячи очей зі своїх
вальців:

 Хи-хи-хи... Ото, значить. А коли ж,
скажімо, ви мене теж заручите?..
Розмова ця не була зовсім безпідставною. Бо

раніше, коли Пагона стала підростати, лікарева
Дружина не раз говорила їй:

 Ти, дівчинко, будь тільки хорошою і чес-
"ою, а більше ні про що не турбуйся. Я зроблю
' } тебе людину, я дам тобі посаг, я потурбуюся
1 про гарного парубка для -тебе. Спочатку Але-
Ка. а потім і ти...

Ото ж тепер Пагона вимагала свого.
Але лікаревій дружині зараз ця розмова була

"е до душі. їй важко було примиритися з дум-
Ко'о, що вони можуть лишитися без Пагони. Зви-
чаііію, коли-небудь це повинно статися, але кра-
"№ про це не думати. Вона поступово звикла до
"Умки, що призначення Пагони  обслуговувати
І!( До старості. Справді, чого їй невистачало?

Все, що у них, те й у неї. Крім того, незабаром
і весілля Алеки, яка б взяла Пагону до себе за
няньку до майбутніх дітей. Тим-то розмова з
приймачкою так неприємно її вразила. Вона
трохи помовчала, поглядаючи на дівчину,
нарешті, мовила з кривою усмішкою:

 Ну, то настане й твоя черга, Пагоно. Хіба
не так?

Пагона підвела сяюче кругле обличчя.
 Хи-хи... А коли ж, тітонько? Коли?
 Ось тільки підшукаємо гарного хлопця,

Пагоно... Гарного і гідного хлопця, повінчаємо й
тебе...

Відтоді Пагона стала ще більш неуважною,
ще більш мрійною. І дружина лжаря кожного
разу, коли приймачка зводила на неї свої добрі
очі, бачила в них те ж саме безмовне запитання:

 Чи знайшли вже, тітонько, хлопця?
* *

*

Заручені посміялися досхочу, коли ввечері
після розмови з Пагоною лікарева дружина
розповіла їм про нове «дивацтво» приймачки. А
лікар підняв очі від газети, глянув на дружину
поверх окулярів і сказав чи то в жарт, чи
серйозно:

 І це проблема. Пагона має всі права
увічнити свій тип. А ти мусиш їй допомогти.

Відтоді всі почали знаходити розвагу у
дивацтві приймачки. Говорили поміж собою в її
присутності так, щоб показати, до якої міри
вони заклопотані лише одним: знайти Пагоні
гарного жениха. Вродливого, бравого,
хазяйновитого і до того ж не скупого. А Пагона
слухала їх, червоніла, хихикала, серце її калатало, а
добрі очі дивилися на кожного з собачою
відданістю.

А одного вечора жених Алеки, бувши трохи
напідпитку після вечері, раптом сказав:

 Е, Пагоно, знаєш, скінчилися байки.
Пагона застигла з відкритим ротом і

порожньою тацею у руках. А пан Костас потирає руки
і веде далі:

 Та про жениха ж! Ну от. Я його знайшов.
Будь ласка. З цим покінчено... Тобто не зовсім,
але... якщо ще нема, то буде...

 Час добрий,  додає хазяйка із свого
глибокого крісла.
Пагона червоніє, хоче посміхнутися, та

тільки міцніше стуляє повні губи і переводить
погляд з одного на другого.

 Як же його звуть? підтримує жарт
жениха Алека.

Адвокат, не вагаючись, каже навмання:

 його звуть... Жорж. Будь ласка: Жорж!
 Жорж!  повторює Пагона і кладе на стіл

тацю, щоб їй ніщо не заважало. І знову
повторює ім я тихо, мов молитву: Жорж!

 Жорж  а далі? знову запитує Алека.
І лікар, який читає свої вечірні газети під

великою лампою, закінчує заголовком з останніх
вістей:

 Жорж Клемансо,  проказує він
офіціальним тоном.
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 Цілком вірно,  підтримує адвокат.  Так
воно і є. Його звуть Жорж Клемансо. Хлопець,
я тобі скажу, золоте серце. А вже красунь!
Герой. Лише одна вада: він з вусами. Отакенні
вуса!
Обличчя Пагони сяє. «Хи-хи-хи!» Вона каже:

 Байдуже. Мені подобається, що він з
вусами!

їй хочеться поставити тисячу запитань про
Жоржа. Дізнатися, який він, спитати, де живе,
довідатися, коли вона його побачить. І
збентежена вона ставить лише одне запитання:

 Де він... працює?
 Мм, знаєш, це дійсно далекувато,  каже

адвокат.  Він працює в Парижі... У Франції.
 Що він робить? знову запитує Пагона.
 Що робить? Він міністр, перший

міністр 1 2,  говорить пан Костас, і всі сміються.
Разом з усіма сміється й Пагона, хитає

головою, каже-:
 Я знаю... На будівництві... підсобний

робітник.

 От молодчина, правильно. Авжеж,
підсобний робітник. Та ще який! Перший підсобний
робітник. Отже, над усіма підсобними
робітниками.

Дружина лікаря вже знемагає від сміху, і її
червоне обличчя стає ліловим, як під час ядухи.
Отак воно було. З тої хвилини Пагона стала

знову такою, якою була раніш. Яструбом
накидалась на роботу. її широке обличчя
проясніло. І пісня на кухні і в пральні не втихала. її
ніжний голос наспівував пристрасні слова
кохання:

Коли я бачу тебе в гурті молодиків,
Ти наче квітка, а вони  віття з усіх боків.
Коли я бачу тебе  лимон-деревом

розцвітаю я,
І співають солов ї на мені  так тебе кохаю я.

Все для Жоржа, для Жоржа Клемансо.
Дружина лікаря ніг під собою не чула від

радості.

 І як де тобі спало на думку, дай тобі,
боже, здоров я!  говорила вона Костасові.
В добрий час ти це придумав, сину мій. Я знову
знайшла спокій. Моє серце вже не калатає,
коли я розмовляю з нею.

* *

&

Одного дня після обіду Пагона побачила з
кухні, як адвокат фотографував у дворі Алеку.
Коли він закінчив, вона підійшла до нього і
попросила:

 А чи не можна, значить, пане Костас, з
мене зняти патрет? Це, значить, не для мене. Це
я хочу надіслати в Париж. Жоржеві тобто,
значить.

 Клемансо?
Заручені засміялися.
 Авжеж, Клемансо.

1 Жорж Клемансо  політичний діяч Франції.
2 Неперекладна гра слів: в грецькій мові «іпургос»

значить і «міністр» і «підсобний робітник», «слуга».

 А чому б і ні,  з охотою відповів пан К0.
стає.

Пагона зайшла в кімнату, переодяглась, при.
чепурилася, вплела блакитну стрічку в товсту
косу і перекинула її через плече, щоб на фото
вийшов і бант. Вона наділа скляне намисто, на.
віть надушилася одеколоном. В останню
хвилину, коли пан Костас наказав їй уже дивитися
у центр об єктива, щоб побачити, як звідти
вилетить пташка, Пагона, раптом крикнувши
«Стривайте!», зірвала гвоздику і затисла в
пучках, щоб же й вона вийшла на «патреті».

Пан Костас приніс їй фотографію вже
наступного дня. Пагона взяла її і, відкликавши вбік
Алеку, попросила її написати «парубкові»
листа. Вона проказувала, а Алека писала. І коли
лист був готовий, Пагона поклала до нього
фотографію і синю носову хусточку із вишитим в
куточку серцем, проштрикнутим стрілою. Все
це вона вклала у конверт і попросила Алеку
передати Костасу. «Щоб, значить, надіслав у
Париж, Жоржеві Клемансо».

Костас взяв листа і пообіцяв з радістю
зробити для неї цю послугу: вона, мовляв, може не
турбуватися. Все це за якийсь там тиждень буде
в руках Клемансо.
Жарт набув розвитку. Кожного разу, коли

адвокат приходив до них, Пагона, яка вже
вивчила його кроки, бігла до дверей і відчиняла
йому, перш ніж він встигав подзвонити.

 Нічого?  запитувала вона.
Він розумів, про що вона питає, чи нема

новин з Парижа, і відповідав:
 Поки що нічого.

А потім і дружина лікаря питала її з
серйозним виглядом:

 Нема ніяких новин від Жоржа, Пагоно?
І Пагона відповідала руками, головою,

бровами, усім тілом.
 Ні. Поки що нічого, тітонько!
Але ось одного дня приходить Костас 

втілена усмішка і радість. Високо над головою він
розмахує конвертом і кричить:

 Побачимо тепер, що ти мені за це
подаруєш, Пагоно! Подивимося, що ти мені даси!
О, вона на це чекала. Бачила віщий сон.

Стару сусідку, що вже давно померла. Тітку Пер-
махулу. В' червоній хустці. О, вона добре знає 
цей сон значущий. Небіжчик  це значить
одержати листа! А червоне  значить швидко. Вона
витерла фартухом мокрі руки. Витерла ще раз,
кожен палець окремо, і схопила конверт. Він був
білий,  білий, немов голуб, вісник радості. У неі
тремтіли руки, і вся вона, мов летіла. Сміялася^
дивилася на конверт, перекладала його з одної
руки в другу, дивилася кожному з присутніх в
обличчя і зніяковіло сміялася.

 Хи-хи-хи! Бачите? Я це знала.

 То розкривай уже конверта, подивимось,
що тобі пише Клемансо!  каже Алека.

Аж тоді Пагона збагнула, що, дійснр, треба.!
розкрити конверт, розірвати його. Лист це не
такий подарунок, як, скажімо, вишивка або
хустка. Найголовніше у нього в середині, мов
мигдалина у кісточці. Вона пробує надірвати
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конверт і не може. Пальці не слухаються її.
Ході вона віддає листа Алеці і просить
розкрити його. Алека надрізує конверт виделкою з
одного боку. Рівно і обережно. Виймає з
середини розкішну фотографію. Відомий кіноартист
у ролі робітника. На ньому кепка з козирком на
зразок тих, що носять механіки. На ньому
робочий фартух. Він у розстебнутій на грудях
сорочці з засуканими рукавами, і його сильні
голі руки вкриті волоссям. Красунь! У нього
усмішка ангела, а вуса  чорні, мов
намальовані! Оце так Клемансо! Можна збожеволіти.
Пагона не може надивитися на нього. Хихикає,
мацає фотографію червоними руками, немов
хоче відчути його дотиком, кінчиками своїх
пальців.

 Вродливий хлопець! Всі нахиляються і

висловлюють своє захоплення.  На радість
тобі, Пагоно! І щасливого весілля!

Пагона просить Алеку прочитати їй листа.
 А чи не можна і нам теж послухати?

умисно запитує лікарева дружина.
Пагона знову змахує руками, мов крилами, і

мовить схвильовано:

 Ой! Ой! Аякже, тітонько! Чому ж не
можна? Ви ж мені тепер мати, ви ж мені й батько!

І очі її повні сліз.

Алека читає листа. Лист чудовий. Жорж пише,
що він одержав її листа. А також і фотографію.
І її хусточку. Що мало не збожеволів од
радості. Яка врода, яка молодість. І це червоне
сердечко із стрілою  що за чудо краси. Ах та ох!
І знову  ах! Не може дочекатися, коли він
приїде до Греції. Щоб вони одружилися, пораділи
з своєї молодості у власній домівці. Коли?
Можливо, каже, мине якийсь час. Але хай вона не
сумує. Нехай потерпить і думає тільки про
роботу, так само як і він. Нехай не забуває
найголовнішого  хазяйство й кухню. А про все інше
він сам потурбується. Йому треба ще кріпитися,
поки не закінчиться велике будівництво, де він
працює, а тоді вже він збереться і приїде, в
добрий час...
Вся душа Пагони була біля вуст Алеки. її

очі наче прикипіли до очей дівчини. Вона
стежила за рухом зіниць Алеки, що перебігали від
рядка до рядка. І на кожне слово, що вона
його чула, вона відповідала і головою, і очима
«так, так»! Вона вбирала слова коханого 
іцаслива-прещаслива.

Цей лист став її амулетом. Вона носила його
на грудях і раз у раз піднімала руку, щоб
торкнутися конверта. А конверт на грудях
відповідав «цк, цк», немов заспокоював її: «Я тут,
Пагоно, не турбуйся». Це було кохання, це був
Жорж Клемансо, це був її чоловік. Бравий
хлопець з волохатими руками і наче
намальованими вусами. З ніжними очима. Працює
підручним, навіть першим підручним, і зараз має
закінчити велике будівництво у Парижі. І вона
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знову, як колись, переривалася на роботі. Не
зупинялася ані на хвилину  від кухні до
прання, від прання до прасування, від прасування
до прибирання кімнат. Тепер вона працювала
для нього, працювала з піснею на вустах, так
само як працював і він. І закінчуючи роботу,
по полуночі, коли вже всі в домі спали, вона
піднімалася нагору у мезонін, щоб і собі трохи
відпочити. Там вона роздягалася, лягала в
ліжко, відчуваючи у всьому тілі солодку і важку
втому. Роздягалася, але лишала з собою
фотокартку Жоржа. Розмовляла з ним, усміхалася
до нього. Пригортала його до палаючої щоки.
Пригортала його до своїх тугих грудей, що їх
проймав дрож, як тільки вона починала
розстібати ліфчик. Вона стільки разів просила Алеку
читати їй листа, що знала вже його напам ять.
Пам ятала, де саме він пише «моє кохання, Па-
гоно!», де говорить: «цілую тебе в губи», де оте
«ах!» і «ох!» і знову «ах!» Заплющувала очі і
читала листа напам ять з початку і до кінця, щоб
почути свій голос.
А вдосвіта Пагона знову на ногах, і Жорж

Клемансо їй лукаво усміхається з фотокартки.
Усміхається і говорить:

 Не забувай своєї роботи, Пагоно. Пам ятай
про роботу. Почекай, кохання моє, я приїду...
Ось тільки закінчиться будівництво, і я приїду...

* *
*

Одного дня, несподівано для всіх, Пагона,
вставши удосвіта, швидко впоралася по госпо-
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дарству, потім помилася, причепурилася
\ Тут стрічечка, там бантики...
J  Час добрий тобі, дочко,  говори^

лікарева дружина, побачивши Пагону
W що спускається сходами, виряджена, як
В на Великдень.  Що це з тобою? З якої
1 причини ти так убралася?
щк Пагона зашарілася і відповіла з своєю
Н звичайною сумною посмішкою:
Н  Хи-хи, тітонько, то ти, значить, забу-
Н ла... чиї у нас сьогодні іменини?
Н Але хазяйка, так само нічого не розу-
Щ міючи, оглядала дівчину з ніг до голови.
В І Пагона пояснила:
В  Хи-хи, тітонько, хіба не сьогодні

день святого Георгія?
Ай справді! Всі вже майже забули,

Г0 що десь там був якийсь Жорж Клемансо,*

наречений Пагони. І тепер раптом вияви-
лось, що приймачка святкує його іменини.

^ Святкує і душею і тілом. Весь цей день
вона світилася радістю. Немов у серці її
раптом розквітли гілочки рожевого
мигдалю.

Звичайно, це треба було відсвяткувати.
Жених Алеки замовив шоколадні
цукерки і лікер. Всі цокнулись чарками і
привітали її. Пагона також випила свою

чарку.
 За його здоров я! Щоб ви були

щасливі на довгі роки, Пагоно. І щоб скоріш
ваше весілля!

 Амінь!  відповіла Пагона, і губи її
тремтіли.  Що-б і ви були всі здорові! Щоб жили
тисячу років...
Минали дні. І кожен з них приймачка

проводжала з радістю. Бо кожен день, що минав,
минав для того, щоб наблизити великий день її
життя. А й справді, коли вже закінчиться те
будівництво? Господи, і які тільки будинки
будують отам у Франції, в Америці?! Хіба ж це
будинки  це просто замки. Десятиповерхові, ви
бачили таке? Двадцяти-тридцятиповерхові 
важко навіть уявити собі! Та дарма. Що
поробиш? Божа мати, заступниця, збереже його
здоров я, а святий Георгій-побідоносець
захистить його на чужині. А щодо неї  вона будь-
коли готова його прийняти. Серце її світилося,
як олтар перед відправою. Та хіба олтар?
Церквою було її серце  прибраною, чистою, де
світилися усі лампади. Воно пахло медовими
свічками і духовитими травами. Там поклонялися
тому, хто був на чужині. Чекали, коли з явиться,
нарешті, волохата чоловіча рука і вдарить
заради великого свята у всі дзвони. Коли б не
з явився він  серед ночі чи на світанку, він
завжди застане її у чеканні. Сяючою і ясною.

* *
* J

Був теплий літній вечір. Минула година-дрУга
після обіду. Всі зібралися у вітальні, грали У
карти, потім завели патефон. Був тут і пан К°'
стас  незабаром вже мало відбутися весілля
Алеки. Господиня взяла свою робочу корзинку



з шерстяним жилетом,
що вона його плела для
чоловіка. А той, як
завжди, сидів,
заглибившись у читання газет.
Подзвонили, щоб
прийшла Пагона. Вона
з явилася з мастикою за
щокою. З патефона
линув веселий мотив. Хор
чоловічих і жіночих
голосів співав і
пристукував каблучками у
такт диявольському

ритму:

О-ла-ла! О-ла-ла!
Як радісно бути молодим!
О-ла-ла! О-ла-ла!

Потім звучали одні
лише мандоліни і
знову повторювалось:

О-ла-ла! О-ла-ла!

Слухай-но,
каже їй Алека,  чи не
зробила б ти нам одну
послугу, Пагоно?

Спусти, будь ласка,
кавун у колодязь, нехай
охолоне.

 З охотою!~ відповідає Пагона і поволі йде

з кімнати. Вона не поспішає, бо їй дуже
подобається ця весела пісенька.

Але, зробивши кілька кроків від скляних
дверей, вона раптом зупинилась, немов вгрузла у
підлогу. Вона почула, що лікар жвавим тоном
вимовив ім я Жоржа. Пагона перестала жувати
мастику, підійшла ближче і прислухалася. Вона
виразно почула його голос, що линув
газети.

...Клемансо?~ перепитала хазяйка.
І лікар мовив вже своїм звичайним лінивим

голосом:

 Авжеж... Звичайно... Ось, будь ласка:
«Париж. Вчора вранці помер Жорж Клемансо,
прем єр-міністр і т. ін...» Є тут і подробиці.
Нагло помер, не встигши роздягнутися. Отак і
сконав, одягнутий...
Пагона відчула, що їй невистачає повітря.

Вона прихилилася головою, всією спиною до
стіни. Відчула плечима прохолоду олійної
фарби. У вітальні запала недовга мовчанка, і
чути було лише патефон. О-ла-ла!
О-ла-ла! Потім донісся голос Алеки, в якому чулося
занепокоєння:

 От, біда!.. А що ж тепер... як це сприйме
Пагона?
Більше вона не хотіла нічого чути. Поволі-

поволі рушила з місця, тримаючись за стіну.
Відчула, як усе її тіло раптом обважніло від
надзвичайної втоми. Вона трималася за стіну
і йшла. її щелепи все ще механічно жували
мастику, а в її мозку тисячі мандолін награвали
танцювальну мелодію, тисячі каблучків уперто

вистукували: О-ла-ла! О-ла-ла! Вона лише
думала, що має опустити кавун у колодязь, щоб
він охолов. Кавун... Навколо неї порожнеча.
Легеням невистачає повітря. А ноги наче свинцем
налляті.

Вийшла на терасу, потім спустилася в двір,
у садочок. Взяла у руку кавун і пішла до
колодязя. Відро стояло там, поряд, а двір заливало
місячне сяйво. Місяць уповні. Звідусіль
лилося його сяйво, мов срібна вода. Виповнило двір,
струміло з черепичної покрівлі кухні,
переливалося через вінця цеберка. Стікало у колодязь.

Пагона зупинилась, поклала кавун у відро
і почала спускати його, поволі перебираючи
мотузку. Отак поволі, ледь переставляючи руки,
ажніскільки не кваплячись. Жувала мастику
і спускала кавун. Коли відро торкнулося води,
з глибини почулося «плуц». Вона перестала
відпускати мотузку і прив язала її до залізної
скоби. І все це поволі, не кваплячись. Потім,
закінчивши цю справу, вона випросталась,
роззула черевики і акуратно поставила їх осторонь,
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один біля одного. Потім перехрестилася,
поклала лікті на край зруба, вхопилася руками за
мотузку і почала поволі-поволі спускатися.
Пальцями ніг намацувала каміння то з правого
боку, то з лівого, на якусь мить спиралася об них,
і спускалася все нижче. Кожного разу,
переставляючи нижче ногу, вона переносила по
мотузці і руки. Згори на неї рікою лилося місячне
сяйво. Потім місяця не стало видно, зовсім
стемніло, і лише пісня долинала звідкільсь з глибини.
Мандоліни настирливо повторювали мотив, а
каблучки переможно вистукували у танковому
ритмі:

Як радісно бути молодим!
О-ла-ла!

Нарешті нога її торкнулася води. Пагона
здригнулася. Помацала ногою. Відчула залізо
відра біля п яти. І тоді її пройняв дрож.
Піднявся ознобом від колін до шкіри на голові. Вона
на хвилину завмерла, зціпивши зуби.

А потім знову стала спускатися у холодну
воду.
Все нижче і нижче...

З грецької переклали

Тетяна ЧЕРН ЙШОВ А та Надія ГОЛОВКО

ШШ
«ВСЕСВІТУ»
ЗАКОННЕ ПИТАННЯ. Про

того, хто бідує, кажуть, що в
нього собаче життя. Життя
собаки пана С. Макдональда з
Міннеаполіса скасовує це
твердження. Чуйний господар
спорудив для свого собаки будку
з електричним освітленням і
електричним опаленням, яке

регулюється термостатом.
Влітку спеціальне пристосування
нагнітає в будку холодне, кон-
диціоноване повітря. На стінах
будки розвішані кормушки з
багатим вибором їжі. Матрац
із кінського волосу приємно
пахне одеколоном.
Американський журналіст, який писав

про цей «комфорт», закінчив
допис словами: «Чи багато

людей в США мають надушену
постіль чи м ясо на обід?»
КОНКУРЕНТИ. Керівництво

голландської радіофірми «Фі-
ліппс» заборонило працівникам
своїх підприємств курити під
час роботи, мотивуючи цю
заборону шкідливістю куріння.
За кілька днів тютюнові
промисловці Голландії почали
вміщувати у всіх газетах об яви
про шкідливість телебачення і
радіо для зору і слуху.
Заборону курити скасовано.
ВСЕ ВРАХОВАНО. За

вказівкою іранського міністерства
внутрішніх справ коням
сільської поліції видаватимуть
різні раціони в залежності від
того, їздять ними рядові поліцаї
чи офіцери. Офіцерські коні

одержуватимуть підсилений
раціон. бо, як говориться в
наказі, «через більшу вагу тіла
офіцерів їхні коні скоріше
виснажуються».
ДО ЧОГО ДОВОДИТЬ РАСИЗМ...

У місті Йоганнесбург (Південно-
Африканський Союз) власниця
оббивочної майстерні Маклін
попросила двох білих  Фре-
деріка Коха та Андріеса Дю-
туа  легко поранити її
холодною зброєю, щоб вона мала
змогу твердити, нібито зазнала
нападу африканців і була
пограбована ними. Прийшовши
до майстерні, «спеціалісти»

одержали від хазяйки 10
фунтів стерлінгів і приступили до
«роботи», яку вони виконали
так сумлінно, що Маклін через ^
10 хвилин померла від ножових d
ран... Кох і Дютуа одержали по
три роки каторжних робіт за
вбивство.
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Кінгслі Е М І С

Малюнки Л. Бойка

Цікаві речі
ОПОВІДАННЯ

Глорія Дейвіс перейшла вулицю біля самого
кінотеатру «Одеон». Дівчина ступала трохи
непевно, погойдуючись, і можна було подумати,
Що вона напідпитку. Але Глорія була твереза.

Просто сьогодні, навмисне для такого випадку,
вона взула туфлі на високих тонких каблуках.
Хоч би не пішов дощ! Ставши на тротуар,
Глорія, кваплячись, зняла кліпси і поклала в
сумку. Хай в дзеркалі вони здавалися такими
гарненькими, вдень їх носити не личило. Але треба
не забути одягти їх пізніше: кліпси можуть мати
вирішальне значення.

Все ще думаючи про кліпси, Глорія
подивилася навколо, і тут виявилося, що в натовпі
людей, які чекали своїх друзів на сходах
«Одеону», містера Х юза-Івенса не було. «Мабуть,
пожартував», сумно подумала Глорія. Врешті, що
міг інспектор податкового відділу побачити в
ній, дев ятнадцятирічній дівчині, операторові
лічильної машини. А вона, дурна, ще й пишалася,
що була першою дівчиною в установі, якій
містер Х юз-Івенс призначив побачення. В цей
момент високий чоловік поруч з нею рвучко зняв
свого бежевого капелюха, притиснувши лікоть
до грудей, наче виконував якусь військову
вправу. Це був містер Х юз-Івенс.

 Здрастуйте, Глоріє!  Якусь мить він
дивився на неї, кусаючи люльку і задоволено
посміхаючись куточками губ. Потім додав:  Ви
що, не впізнали мене?

 Та ні, просто не побачила вас, містер
Х юз-Івенс.  Капелюх і люлька зовсім
збентежили її, до того ж він уже двічі назвав її по
імені.

Він хитнув головою, здається, задоволений
відповіддю і, одягнувши капелюха, витяг
люльку з рота.

 Що ж, ходімо? А то пропустимо
кіножурнал.

Вони зайшли всередину. Поки містер Х юз-
Івенс купував два квитки по півтора шилінга,
Глорія помітила, що в руці в нього була
сітка, наповнена кульками цукерок. Це її
здивувало. Навіщо?
В самому залі було темно, і містеру Х юзу-

Івенсу довелося довгенько клацати пальцями,
поки підійшла білетерша. В суботу сусідній
кінотеатр «Лебеді» не працював, і «Одеон» був
завжди переповнений.
Глорії з містером Х юзом-Івенсом довелося

потривожити багатьох людей, перш ніж вони
зайняли свої місця. Перед ними розмикалися
обійми, чулися зітхання; в руці містера Х юза-
Івенса сухо шелестіли кульки. Нарешті вони
сіли і почали дивитися на екран, де герцог
Едінбурзький грав у поло. Містер Х юз-Івенс
голосно запитав, чи добре їй видно, а коли вона
пошепки відповіла, що добре, простяг їй
шоколадну цукерку.

 Вони нічого, смачні,  запевнив він.
Під час сеансу нічого особливого не

трапилося. Спочатку вони дивилися один художній
фільм. Тільки-но Глорія побачила, що це
старомодна картина, вона одразу втратила всякий
інтерес до неї. Не було ні захоплюючих
моментів, ні пригод, самі розмови. Щось в цих
розмовах здавалося кумедним містеру Х юзу-Івен-
су, і він після кожної репліки голосно реготав.
Кілька разів він підштовхнув Глорію, і тоді
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вона теж сміялася. Адже ж треба бути
ввічливою і не псувати йому настрій. В кінці фільму
щось трапилося з якимсь чемоданом, люди
метушилися, кидалися один одному в обійми.
Деякі глядачі навіть заплескали в долоні, коли
на екрані з явилося: «Кінець».

Глорія увесь час чекала, що містер Х юз-
Івенс обійме її за талію. Так робили всі хлопці,
з якими вона ходила в кіно, а часто
намагалися піти й далі. Та містер Х юз-Івенс, звичайно,
не така людина. По-перше, він був старший за
них, ну, а потім отой капелюх і ота сітка;
Важко уявити, щоб їх власник обіймав кого-
небудь, хіба-що рідну матір. Раз, помітивши,
що його рука звисає з бильця крісла, вона й
собі тихенько посунула руку так, щоб її
зручно було взяти, коли б він захотів. Але він не
взяв. Правда, запалюючи сигарету, він
прихилився до неї ближче ніж потрібно, та далі
справа не пішла*. Весь час він чогось крутився на
своєму місці.

На екрані з явилося зображення залізної
брами. Вона урочисто відчинилася, і почалося
рекламування різних товарів. Це тривало
півгодини, і в цей час глядачі насвистували мелодії,
якими супроводжувалась реклама.
Рекламувалося хатнє начиння, смажена кукурудза,

потім ішла досить довга сцена, в ході якої
доводилася перевага якихось бритв.

 Це ж нечувана ганьба,  раптом сказав
містер Х юз-Івенс.

 Що саме? Чому?
 Ну, увесь оцей галас про приладдя для

бриття. Всі оці нові пристрої, різні штучки. Це
просто спосіб нав язати тобі щодня нову бритву,
от і все.

 Ось як!

 Треба мати на увазі, що вживаючи
ножики, випущені цими шахраями, доводиться
міняти їх щоразу, інакше здереш шкіру разом із
бородою. І, звичайно, вони зовсім не зважають
на витрати по рекламі. Це не оподатковується.
Тобто обходиться майже даром.

Глорія хотіла було запитати, чому саме, але
стрималася. їй була знайома звичка містера
Х юза-Івеиса давати довгі вичерпні пояснення.
Тому вона лише сказала: «Авжеж».
Після хвилинної паузи він закінчив розмову,

промовивши з запалом: «Ну й фірми ж у нас
бувають!»
Під час короткої перерви між фільмами

Глорія обмірковувала цей коротенький обмін
думками. Саме такі розмови ведуться між літніми
людьми. Такі теми обговорює її батько зі
своїми приятелями, коли вони заходять до нього по
дорозі в клуб: про політику уряду, пенсії,
безробіття і збори. Хлопці, що ходять на танці,
ніколи не починають розмов на такі нецікаві теми.
З другого боку, як вона добре розуміла, такі
розмови не були зв язані лише з віком  вони
також властиві людині, що має гроші і
машину, говорить культурною мовою і має вагу в
суспільстві. Звичайно, коли дівчина виявить перед

літньою людиною свою байдужість до нецікавих
тем, то її вважатимуть дурою, яка не вміє ні
поводити себе як слід, ні підтримати розмову.
Коли вони зустрінуться наступного разу, треба
буде себе краще показати.

Другий художній фільм обіцяв багато
цікавого. Жіночі сукні були прегарні, героїня фільму
нагадувала одну кінозірку, на яку Глорія
бажала бути схожою. Особливо сподобалась їй
сцена в шикарному нічному клубі: тьмяне
освітлення, мужчини у фраках і рокіт джазу. На героїні
була чудесна вечірня сукня, продовгуваті
сережки, її плечі ховалися під білим боа.
Мужчина з незрівнянним профілем, що сидів у барі,
озирнувся і побачив героїню. Довгу мить вони
дивилися одне одному в очі. Глорія затаїла
подих і нахилилася вперед.

В цю мить містер Х юз-Івенс штовхнув її
ліктем:

 Картина не дуже-то, правда? Ходім вже в
ресторан.

 А може, ще посидимо?

 Ну чого нам сидіти до кінця?
Глорія схаменулася.
 Звичайно, в такому разі, ходімо.
їм довелося довгенько прокладати собі шлях

уздовж ряду, бо на цей раз деякі пари
розмикали обійми повільніше. В фойє Глорія сказала:
«Дуже вам вдячна, містер Х юз-Івенс. Я
одержала велике задоволення від фільму». Але він
не слухав, а дико озирався навкруги, наче
опинився в жіночому гардеробі. Нарешті він
промовив: «Цукерки... Я їх залишив там».

 Та не хвилюйтеся. Ви повернетеся за
хвилину. Нічого, я почекаю.

Він дивився на неї з-під свого капелюха, якого
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аін невідомо чому насунув низько, аж на
очі.

 Я не знайду свого місця. Ходімо разом.

Прошу вас.
Довелося знову клацати пальцями,

викликаючи білетершу. З її допомогою вони знайшли

ряд, і при світлі її ліхтарика Глорія побачила,
що на тих місцях уже сидять. Містер Х юз-Івенс
просувався ще повільніше ніж раніше, дехто
висловлював своє незадоволення. Глорія,
чекаючи в проході, почала дивитися на екран.
Мужчина з шикарним профілем тепер танцював з
героїнею, а інші люди сіли за столики і
дивилися на них. Глорія теж дивилася і вже
забула, де вона. Раптом в залі виник якийсь
приглушений гомін і став наближатися до неї.
Причиною його був містер Х юз-Івенс із своїми
пакунками, які жахливо шелестіли у нього в руках.
Чоловіки кидали йому наздогін хльосткі епітети,
а один з них вживав виразів, що зовсім не
подобалися Глорії. Вона почула навіть одне
слово, яке вона ніколи не насмілювалася
повторити, а просто називала його: «те слово», і вся
зашарілася. Містер Х юз-Івенс говорив щось на
зразок: «Пардон, приятелю» або «Мені це
неприємно так само, як і вам», а іноді фальшиво
хихикав. З різних кінців залу на нього шикали.
Глорія думала, що вона зомліє від сорому.

Нарешті вони вибралися з кінотеатру. З
першого погляду було ясно, що дощ ллє вже давно.
На бруківці уздовж тротуару стояли блискучі
таксі, але містер Х юз-Івенс взяв її під руку і
сказав, що до ресторану можна добігти за
кілька хвилин. Бігли вони довго і до того ж швидко,
так що Глорія кілька разів боляче підвертала
йогу. Біля ресторану «Вулворт» вона стала було
гальмувати, але містер Х юз-Івенс потягнув її
далі. Пізніше йому знову довелося вжити
контрзаходів, коли вона поїхала юзом прямо на
жінку в окулярах, яка несла хлопчика. Це було
напроти готелю «Долсіс». Далі Глорія вже не
пручалася, зрозумівши, що вони прямують в
«Далессіо», претензійний італійський ресторан,
який відвідувався заможними людьми, такими,
іцо мають власні автомашини.

У вестибюлі «Далессіо» стояла черга, і
задихана Глорія сказала, що вона йде в дамський
гардероб, де була теж черга, але менша.
Чекаючи, вона провела рукою по волоссю, яке,
очевидно, мало жахливий вигляд, і поглянула в
люстерко на обличчя. Перед цим вона
намастила його новим кремом, про який всі зараз
тільки й говорили. На щастя, як вона виявила,
вигляд був не дуже страшний. Правда, результат
застосування крему виявився не зовсім таким,
як вона чекала. Замість обіцяного матового
відтінку обличчя набуло жовтуватого, і вона
скидалася на воскову фігуру, одну з тих, що
виставлені в Кардіфському музеї. Але змінити
вже не можна було нічого за браком часу. Та
Він і сам зійде поступово, цей колір. Вона
подивилася на кліпси, що лежали в сумочці. їй так
кортіло одягти їх зараз. Але ні, хай почекають.
Оглянувши себе ще раз, вона подумала: її
батько має рацію, коли каже, що вона мусить відчу-
6*

вати себе щасливою, маючи таку миловидну
зовнішність. До того ж вона була натуральна
блондинка і мала від природи кучеряве волосся.

Коли вона зайшла в зал, містер Х юз-Івенс
вже зайняв столик на двох осіб. Він зняв
сітку з пакунками з вільного стільця і шнобли-
во поклав її на столі біля себе. Глорія подумала,
що він приділяє цукеркам надто багато уваги.
Нащо вони йому здалися, та ще й у такій
кількості? Вона ніяк не могла здогадатися.
Очевидно, він побачив цікавість в її очах, бо сказав:

 Це для вечірки.
 Ага, розумію. Хто там буде? На вечірці.

Ви казали, коли запрошували мене, але я,
правду кажучи, забула.

 З тих, кого ви знаєте, буде, на жаль, мало.
Звичайно, прийде містер П ю з відділу кредитів
разом із дружиною, і місХеррі з платіжного
відділу, і мій брат  ви вже знайомі з ним,
правда,  і мій зубний лікар, і його, е-е, приятелька,
і двоє-трое знайомих моєї сестри. Всього
чоловік з дванадцять.

 О, товариство чудове,  зауважила Глорія.
Вона навіть затремтіла від збудження, але тут
же згадала про поставу і змінила своє
положення, щоб сидіти так, як сиділа одна^ мо-
дельєрша, коли демонструвала по телевізору
ювелірні вироби. Вона навмисне довго
вибирала страви, коли підійшла офіціантка, хоч ще
заходячи в ресторан знала, що замовить: рибу
зі смаженою картоплею. Незабаром за смачною
стравою і думками про вечірку вона забула про
все, і тому слова містера Х юза-Івенса долетіли
до неї, наче крізь сон:
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 Звичайно, із справжніми труднощами ми
зустрінемося тоді, коли треба вирішити,
прибуток це чи капітал.

Глорія підвела голову, намагаючись
приховати зніяковілість.

 Так.

 Наприклад,  продовжував він,
витягнувши довгу риб ячу кістку з рота,  візьмемо
випадок, коли людина купить будинок, трохи
поживе в ньому, а потім продасть. Зиск, який вона
може з цього мати, не оподатковується. Тому
що це вважається капіталом, а не прибутком.

 Значить, податок за це не візьмуть. Чи не
так?

 Але ж, боронь боже, не плутайте це з
самим податком на майно. Податок під літерою А.

 О, так, я чула про це. Мені траплялися
цифри, коли я...

 Цей податок доведеться сплатити.  Він
збуджено нахилився вперед.  Якщо, звичайно,
ця людина не звільнена від податків.

 Так, якщо не звільнена.
 Було б значно легше, як ви знаєте, коли

б спіймати його на продажу кількох будинків.
Але навіть тоді треба було б довести, що це
торгова операція. Якщо він просто купує їх,
вкладаючи свій капітал, щоб одержувати ренту, ви
його не спіймаєте, навіть коли він потім продає
ці будинки з зиском. Це не буде вважатися
торгівлею, розумієте?

 Ні,  Глорія проковтнула шматочок
картоплі,  не буде.
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 І майте на увазі,  продовжував він ще з
більшим запалом,  навіть зиск від окремої тор-
гової операції буває прибутковим зиском.
Відомий, наприклад, такий випадок. Три чоловіки
закупили бренді в Південній Африці, перевезли
його сюди, змішали з французьким лікером і
вигідно продали. І суд вирішив, що це торгівля,
бо вони заснували торгову організацію.

 Гм?

Він втомлено відкинувся на стільці і сказав
майже недбало:

 Не забувайте, що прибутковий податок, це
податок на прибуток, і тоді все стане на місце.

Глорія відчула збентеження, коли стало ясно,
що містер Х юз-Івенс нічого не додасть до
свого останнього афоризму. її участь у розмові
була недостатньою, і вона не показала, що
стежить за його думкою. Не годиться, щоб він
говорив отак сам, треба і їй підтримувати розмову.
Вона усвідомлювала, що в цьому випадку
виявила свою недосвідченість.

Але містер Х юз-Івенс заговорив знову, і вони
пожвавішала. Він розпитував про неї саму, про
батьків і подруг, про те, що вона робить
вечорами. Він невідривно дивився на неї своїми
карими очима і трохи піднімав брови, коли вона
закінчувала відповідь. А потім, перш ніж
поставити наступне запитання, він зводив на неї
затуманені очі, опускав нижню щелепу, не
відкриваючи рота, і легенько хитав головою, наче
кожна відповідь підтверджувала якусь
фантастичну гіпотезу про неї, створену ним раніше
просто для забави: що вона була, скажімо,
шпигункою або привидом у подобі людини. Сам він
за цей час розкрутив, вичистив, зібрав,
наповнив і запалив свою люльку, а викуривши,
спробував потушити її пальцем, але тільки обпікся
і засичав.

Нарешті час було йти. На вулиці Глорія
сказала: «Дуже вам вдячна, містер Х юз-Івенс.
Я одержала велике задоволення від обіду». Але
той не слухав і щось бурмотів, водячи
долонями по обличчю. Нарешті він спромігся
вимовити: «Поголитися. Треба поголитися перед
вечіркою. Ну й бритва попалася мені зранку!»
Вони сіли в автобус і довго їхали. Містер

Х юз-Івенс довів цифрами, що таксі брати не
варто, і хай його грім поб є, якщо він
коли-небудь викине такі гроші на вітер, аби тільки з
шиком промчатися по вулиці і справити
враження на кількох снобів. Гроші на квитки він
витяг із ;шкіряного гаманця, який закривався за
допомогою двох кульок. Глорія пов язала в
думці цей гаманець з капелюхом, плетеною
сіткою і пакунками цукерок. Містер Х юз-Івенс
повідомив, що його квартира, в якій мала
відбутися церемонія бриття, міститься поблизу
будинку містера П ю, де й планувалася вечірка.
Отже, додав він, часу буде доволі. )

Зійшовши з автобуса, вони ще кілька
хвилин ішли пішки. Дощ вщух, і сонце
виглянуло з-за хмар. Глорія відчувала, що настрій в
неї поліпшується. Вона спочатку не звернула



уваги на те, що містер Х юз-Івенс раптом
зупинився посеред тротуару. Він оаирався
навкруги так само, як у фойє «Одеону»:

 Дивно. Слово честі, дивно.
 Що трапилося? Що з вами?
 Я, здається, забув, де мій будинок. Аж

самому смішно. Правда, я в цьому
помешканні всього один місяць.

 Що, невже ви забули, де ваша квартира?

 Саме так. Ага, ось вона... Ні, тут немає
телевізійної антени.

 Який номер будинку?

 В тому то й справа, що я не знаю номера.
 Але як же так? Як же вам шлють листи

та все інше?

 Розумієте, у моєї хазяйки є штамп із
зворотною адресою, і я завжди штампую
конверти. А коли приходить лист, я лише дивлюся, чи
він мені, та й усе, розумієте?  Зараз він
розмовляв з нею через плече, дивлячись у чиєсь
вікно і намагаючись розгледіти кімнату крізь
мережені фіранки.  Ні, піаніно не того
кольору.  Він похитав головою і рушив далі.
Пригадую, що в номері є десь цифра три,
нарешті заявив він.

 Як же ви взагалі потрапляєте додому?
 Бачите, я пам ятаю сам будинок.
Він підійшов до іншого будинку, але

мереживо фіранок було таке густе, що містеру Х юз-
Івенсу не вдалося нічого побачити. Тоді він за-
іїшов у палісадник і знайшов зручну шпарку
між фіранками. Та раптом фіранки
розсунулися, і у вікні з явився чоловік у фуфайці з
газетою в руці. Це був здоровий чолов яга з
кошлатими бровами, і містер Х юз-Івенс негайно
вийшов з палісадника, защепнувши за собою
хвіртку. «Здається, це не той», пояснив він.

 Чому ви просто не постукаєте і не
запитаєте?

 Краще цього не робити. Подумають, що я
з глузду з їхав. До того ж прізвище моєї
хазяйки  Джонс *.
Все ж таки містер Х юз-Івенс впізнав свій

будинок по я<;кравочервоних дверях.
 Вісімдесят один,  промимрив він,

розглядаючи номер,  треба запам ятати.
Глорія сиділа в його вітальні. Вона ще ні в

кого не бачила стільки книжок, як тут. Йдучи
голитися, містер Х юз-Івенс поклав один фоліант
їй на коліна, і вона прочитала на обкладинці:
«Податки на прибутки в країнах Британської
імперії». Він сказав, що книга напевно
зацікавить її.

Але Глорії книга здалася нудною, і вона
підійшла до книжкових полиць подивитися, чи не
має там, часом, цікавих книжок. Аж тут
відчинилися двері, і в кімнату зазирнула стара
жінка. Вони з півхвилини дивилися одна на одну.
Глорія зашарілася. Верхня губа старої була у

11 Одне з найпоширеніших прізвищ в Англії,

вертикальних зморшках, і це надавало їй недо-
вірливого вигляду. Перш ніж зачинити двері,
вона хмикнула пару разів і гучно засопіла.
Тепер Глорії вже не хотілося займати ті книжки.
Ну й деньок сьогодні випав! Може, хоч на
вечірці буде веселіше.
Повернувся містер Х юз-Івенс з великою

червоною плямою на щоці. «От які леза випускають
ці фірми», мовив він з гіркотою. Він тямуще
кивнув головою, коли Глорія сказала, що вона
хоче помити руки, і навіть зійшов з нею униз
показати ті двері.
Все ж таки обличчя після крему мало

чудовий вигляд, і Глорія заходилася фарбувати вії
на готовому фоні, як художник, що закінчує
фреску. Потім начепила кліпси. Якби знати, що
її біла блузка і вузька спідниця кольору іржі,
з її одягу вони найбільше підходили до
вечірнього вбрання,  якби знати, що вони схожі на
справжній вечірній туалет!
Коли вона вийшла, стара стояла на сходах,

і Глорії довелося пройти повз неї. Цього разу
вона засопіла ще дужче і частіше. Вона все ще
сопіла, коли Глорія знову зійшла вниз. Але
містер Х юз-Ізенс, побачивши її, скочив на ноги
і вигукнув: «Яка ви чарівна, Глоріє!» Отже,
праця не пропала марно.
Нарешті вони вирядилися, і тут трапилося те,

чого Глорія майже чекала увесь час, хоч
трапилося і не зовсім так, як вона сподівалася.
Виявилося, що вони вийшли занадто рано, і містер
Х юз-Івенс повів її в парк, щоб трохи посидіти.
Незабаром він почав:

 Чи знаєте, Глоріє, як багато значить для
мене те, що ви пішли зі мною сьогодні?
На це відповісти було важко, і вона просто

хитнула головою.
 З усіх дівчат, що мені доводилося

зустрічати, ви найкраща.
 Що ви, дуже вам вдячна, містер Х юз-

Івенс.

 Я б так хотів, щоб ви називали мене
Уолдо.

 О, що ви, я не можу.
 Чому, Глоріє, чому ні?
 Я... мені здається, я вас мало знаю.
Вігі дивився на неї своїми великими карими

очима, якими вона так часто захоплювалася в
установі. Але зараз вони здавалися їй
придуркуватими. Він засмучено промовив:

 Коли б ви тільки знали, Глоріє, яке в мене
почуття до вас, і як багато ви значите для мене.
Ви не знаєте, скільки я думаю про вас, вже
давно думаю, ще з того часу, як я вас вперше
побачив. Я так багато думаю про вас, Глоріє.
Він раптом нахилився до неї, але відразу ж
випрямився.

 Коли б у вас було хоч трохи того почуття,
яке я відчуваю до вас, Глоріє... Ви не уявляєте,
що б це для мене значило.
Такий підхід був новий для Глорії, ї він її

насторожив. Якби замість цієї безглуздої роз-
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мови містер Х юз-Івенс спробував поцілувати її,
вона б, напевно, не відштовхнула його, навіть
тут, у парку: вона знала як поводитися в таких
випадках. Але він не придумав нічого
розумнішого, як поставити її в це дурне становище.
Вона встала з лави.

 Здається, нам пора йти.
 О, ще ні. Будь ласка, Глоріє. Прошу вас,

не ображайтеся.
 Я зовсім не ображаюся.

Він підвівся.
 Я б віддав усе на світі, щоб знати, що ви

нічого поганого про мене не думаєте. Я
відчуваю себе таким нікчемним.

 Та не говоріть дурниць.
Тепер, коли вже було занадто пізно, містер

Х юз-Івенс таки спробував поцілувати її,
сказавши при цьому: «О, моя люба».
Глорія відступила. «Я не ваша люба», з

гнівом сказала вона.

Після цього вони обоє мовчали до самої
квартири, де була вечірка. «На цей раз він говорив
наче пришелепкуватий,  думала Глорія.  По
суті це одна з його розмов на нецікаві теми. їх
тільки й можна чекати від власника отого
бежевого капелюха».

Коли його брат побачив Глорію, їх очі
зустрілися на одну мить. Тепер вона знала, що лише
заради нього прийняла запрошення містера
Х юза-Івенса. Спочатку вона думала, що
обмежиться лише поглядом і дозволить містеру
Х юзу-Івенсу розмовляти з нею: все ж таки він
провів з нею весь вечір. Але після того, що
трапилося, вона залишила його, поки він
розпаковував свої цукерки і висипав їх у вази. Його
брат (смішно подумать, він теж був містер
Х юз-Івенс) повів її через кімнату, посадив на
канапку, і між ними почалася розмова про
цікаві речі.

З англійської переклав Олександр ТЕР ЕХ
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Федеріко Гарсія ЛОРКА

Романс

про іспанську жандармерію

Чорним важким залізом
Підковано чорні коні.
Чорні плащі облито
плямами воску й чорнила.
Сльози і жаль невідомі
цим черепам свинцевим,
цим полірованим душам,
що стугонять по дорозі.
Згорблені і похмурі,
з являться й жах заляже
в тиші з-під гумових палиць
в морок піску дрібного.
А коли схочуть  пройдуть,
в намірах темних сховавши
постріли, що, як зорі,
сплять іще в пістолетах.

* *
»Н

О дивне циганське місто!
Стяги на перехрестях.
Місяць і сік вишневий
бродять у довбаних тиквах.
0 дивне циганське місто!
Хто тебе знав  не впізнає.
Горем і мускусом пахнуть
вежі твої з кориці.
В час, коли ніч ночіла 
поночі ночувала,
в кузнях кували цигани
стріли й сонця залізні.
Глухо  поранений  стукав
кінь у сліпі ворота.
Скляно півні співали

в Херес де ла Фронтера.
На перехрестя голий
вітер зненацька вертався 
поночі, в час коли на ніч
ніч уже йшла ночувати.

* *
*

Діва Марія і Иосиф
погубили свої кастаньєти
1 до циганів звернулись
з проханням їх відшукати.
Вдягнена' Діва Марія
в сукню дружини алькальда
із папірдів шоколадних,
намйст-о ж в неї з мигдалю.

Ворушить святий Иосиф
під шовковим плащем руками,
за ним іде Педро Дбмек
і три персидських султани...
Блідий замріяний місяць
у небо злетів, як лелека.
Ліхтарики і знамена
колишуться над дахами.

Одбились у тьмяних люстрах
легкі, як тінь, танцюристки.
В тьмавій волозі, в вільгості

темній

Херес де ла Фронтера.

О дивне циганське місто
в яскравих святкових стягах!
Гаси ліхтарі зелені 
вже жандармерія близько.
0 дивне циганське місто!
Хто тебе знав  не впізнає,
в розпатланому волоссі,
в хвилях далеко од моря.

!

* *
.

Аж ось вони верхи по двоє
входять в святкове місто.

Сповнює патронташі
гомін веселий свята.

Входять вони по двоє,
1 ніч подвійно ночіє,

і їхні остроги, здається,
виблискують в небі скляному.

ф *

%

Безстрашне місто тримало
навстіж розкриті двері.
Сорок жандармів влетіли
в місто розкрите навстіж.
Час зупинився. У фляжках
коньяк листопадом

прикинувсь,

кригою і водою,
щоб не будити підозри.
У флюгерах забились
довгим сплетінням крики.
Гострі шаблі зустрічний

в наступі ріжуть вітер.
Біжать по вулицях темних
старі циганки ховати
сонні циганські коні
і казанки з мідяками.
Плащі прориваються вгору
вулицями крутими,
лишаючи за собою

струмені гострого вітру.

*

Біля воріт Віфлеєма
збираються цигани.
Поранений Иосиф вкладає
в труну убите дівчисько.
Постріли гостро лунають
всю довгу ніч над містом.
Діва Марія лікує
малята зоряним соком.
А жандармерія скаче,
лишаючи за собою

згарище, на якому
горить поезія чиста.
Роза Камборьо стогне
від болю на власнім порозі 
її одрізані груди
лежать на широкім блюді.
Інші дівчата тікають,
женуться їх коси за ними,
їх вітер штовхає в спину,
в трояндах  пострілах

чорних.
Коли дахи обвалились

і в тьмі змішались з землею,
світанок знизав плечима

і скам янів од печалі.

і і

і

О дивне циганське місто!
Жандармерія відходить
крізь темний тунель мовчання,
поки ти дотліваєш.
О дивне циганське місто!

Хто знав тебе  не впізнає.

Злилися .в серці моєму
пісок твій і місячне сяйво.

З іспанської переклав
Леонід  ПЕР В ОМАЙСЬКИЙ
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Малюнки О. Овчинникове) ї

ОПОВІДАННЯ

Буремний приплив і повідь в день святої Єлизавети сталися 1421 року. Це був
найжахливіший, але не єдиний такий випадок в історії Нідерландів. Зовсім недавно,
у 1953 році, щось подібне сталося в приморській провінції Зееланд. Тут були знесені
цілі села лише через те, що, як і за часів середньовіччя, нідерландські власті
витрачають фінансові ресурси країни в першу чергу на воєнні цілі.

З 1911 року через усі нідерландські урядові кабінети тягнеться т. зв.
«Дельтаплан», який, коли б його здійснити, назавжди врятував би країну від терору моря.
Але здійснення цього плану йде дуже повільно, і ще й досі приморські провінції не
мають надійного захисту від морських приплив>ів.

Гадаю, що ця примітка достатньо обгрунтовуе актуальність оповідання.
'

А в пго р.

На сірому тлі похмурого осіннього краєвиду
різкою темною смугою між землею і небом
виросла сіра гребля. Старший з двох священиків,
хоч він їхав верхи на ослику, дихав важко і
втомлено.

Тьмяний осінній день був майже таким же
сірим, як їхні грубі дорожні плащі з каптурами.
Нелегко було сказати, ранок надворі, день чи,
може, вже вечоріє. Та двоє наших
мандрівників  старий і молодий  знали це. Опівдні
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вони залишили Семигір я і вирушили напереріз
північному вітру, що весь час посилювався.
День хилився до вечора. На розкиданих де-не-де
поодиноких деревах якось монотонно й ніби
глузливо крякали ворони. В повітрі носився
чорний пух. Священики відчували вже запах
близького моря. Сильний вітер гнув додолу чорні
оголені дерева. Здавалося, сотні років стоять
вони так, голі й безлисті.
Старий священик мерзлякувато зіщулився

и промовив:
 Просто не віриться, що за цією греблею

лежить польдер 1.
Він прошепелявив це своїм беззубим ротом

так, немовби перед ними ось-ось мала
відкритися райська брама. Молодий священик нічого
не відповів. Він міцніше ухопив ослика за
вуздечку і потягнув його вгору по схилу греблі.
Осел уперто й боязко пручався. Лише коли юнак
двічі сильно смикнув його за уздечку, він
скорився і потрюхав далі. Старий кволо
посміхнувся запалими губами:

 Чого це він упирається? Може, хоче, щоб
я сам поніс його вгору?
Молодий священик теж посміхнувся у

відповідь на цей жарт; в сірих сутінках блиснули
його міцні білі зуби.

 Я пригадав байку про чоловіка, який
вирушив у дорогу з сином і ослом...  почавшій.
І замовк, пильно вдивляючись уперед, його

супутник, здавалось, і не помітив цього.
Вони досягли вершини греблі.
Ослик знову зупинився, але тепер священики

не звернули на це уваги, захоплені видовищем,
що відкрилося їхнім очам. Внизу під ними
розстилався великий південноголландський
польдер. Земельні угіддя вздовж і впоперек
перерізалися химерним плетивом каналів і маленьких
заток. Де-не-де, наче сучки на рівному стовбурі
дерева, височіли над голою чорною землею
вітряки і башти старовинних замків. Ранні сірі
сутінки оповивали цей краєвид ніби якимсь
таємничим серпанком. Священики стояли
мовчки, і важко було вгадати, про що вони думали
у цю хвилину. Вони вдивлялися в далечінь,
туди, де ніби колихалась густа запона темряви
чи морських випарів. На цьому фоні усі
предмети здавалися якимись напрочуд чіткими, різко
окресленими і виразними.
Вітер лютув.ав. Він шалено проносився над

греблею, задирав угору поли одежі, куйовдив
шерсть на спині і ногах ослика. Голі яблуні, що
росли вздовж греблі, шуміли під поривами
вітру; одна вже лежала долі, б ючись гілками
об землю.

 Мабуть, скоро почнеться буря,  пром.овив
нарешті старий священик, дивлячись на небо.

 Вона вже почалася,  відповів молодий.
І знову, без слів зрозумівши один одного, вони

зупинились, роздивляючись навколо.
«Таким плоским я все ж таки не уявляв собі

іі Польдером в Голландії називають осушені й
оброблені ділянки на узбережжі, іцо лежать нижче рівня моря.
Земля тут дуже родюча, і тому ці райони Голландії густо
населені. Польдери захищені від моря системою гребель.
(Прим перекл.).

цей кр.айг  думав молодий священик,  Це ж
справжнісінька тарілка... Він, напевно, лежить
на" цілий лікоть нижче рівня моря..,»
Він із захватом думав про працьовиті руки,

які створили дивний край, відвоювавши у моря
ці родючі землі, де тепер жило й працювало
багато людей. Молодий священик бачив не
менше, як десять-дванадцять церковних
дзвіниць, а поміж ними  окремі садиби і де-не-де 
маленькі селища. Все це було оточене зораними
нивами, луками і фруктовими садами. Тут і там
виблискували плеса Маленьких ставків, повних
риби, віддалік височів суворий і войовничий
старовинний зам.ок, що так не пасував до цього
краю мирної прані й спокою. Видно було
вузенькі дороги з маленькими мостами. Вони
простягалися в далечінь, зникаючи за туманною
завісою. Маленькі людські постаті повільно рухались
у різних напрямах; люди трудились на своїй
землі. Десь прогуркотів віз... Серед шуму бурі
раптом почулося ревіння корови.
Молодий священик був певний, що його

старий супутник, сидячи на ослику і вдивляючись
з-під свого каптура в далечінь, згадує роки,
проведені в цих місцях. Дорогою він уже
розповідав про це своєму молодому товаришеві.
Він бігав і бавився тут маленьким хлопчиком,
а пізніше, вже підлітком, виховувався у
монастирі. В Кельні його висвятили на пастора,
і він повернувся сюди, щоб разом із своїми
домочадцями і монахами грати в шашки,
обробляти землю, будувати греблі і шлюзи, угноювати
цілину, орати, збагачувати монастирі, сільські
громади і поміщиків родючими землями...
Але старий думав зараз не так про своє

минуле, як про майбутнє свого молодого супутника.
Він забрав його з духовної школи, щоб особисто
ввірити йому нову церковну парафію в селі
Альмонде. В цих місцях, де населення зростало
дуже швидко, невистачало священиків.
Доводилося приводити і навіть переманювати їх
звідусіль: з Кеннемерландії і Фрісландії, з утрехт-
ського і лімбурзького єпіскопатів. Старий
священик радів. Він почував гордість рибалки, що
піймав у свій невід велику щуку. Крадькома
розглядав він свого супутника. Кремезний
хлопчина з простим селянським обличчям, високим
чолом, міцними щелепами,  чудовий екземпляр
франкської породи людей,  так би мовити,
суміш Аахена, Лютіха і Маастріхта. Та ім я не
мало тут особливого значення, справа була
в самій людині. А цей хлопець, напевно, зуміє
викликати у своєї пастви глибоку повагу і
відданість, бо має добру голову і міцні руки.
І цей пастир добре знатиме, чого він хоче і що
має робити, щоб як слід управляти своєю
паствою... Чудовий улов!

А $

*

Дорога знову пішла вершиною греблі, вздовж
вузенького каналу. І знову обидва священики
стояли якусь мить нерухомо, вдивляючись у
далекі простори польдера. Коли вони рушили далі,
старий відкашлявся і показав рукою на північний
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захід. Він звернувся до молодого, розмовляючи
з ним, як із школярем:

 Он там, бачиш, знаходиться Дордрехт.
Про це ти вже чув, Гассо...
Молодий священик кивнув головою:
 Хто ж не чув про Дордрехт?

Він міцніше ухопив вуздечку ослика.
 Я тільки не можу вам сказати, в чиїх руках

це місто... Чи то у «крючків», а може, й у
«трісок» Г Ми в Маастріхті напружено стежили за
всіма витівками пані Якоби, але все ж не
встигали за подіями. Вони змінювалися швидше за
погоду...
Старий священик засміявся. Він радів, що

Гассо, нарешті, трохи розвеселився і навіть
пробує жартувати.

 Я й сам як слід не знаю, що там тепер
діється,  сказав він.  Цілий місяць я був у
дорозі... А втім, я почуваю себе, як і кожна проста
людина тут: я стомився від панських чвар
і суперечок. Мир  ось те, чого нам бракує, мир...

 Мир...  немов луна, повторив за ним
Гассо.

Коли вій вимовляв це слово, над садибами,
фруктовими садами й лугами, що простягалися
перед ними, пронеслось щось незбагненне, немов
земля здригнулась і задвигтіла від далекого
землетрусу. Здавалось, що над тихим
польдером, яким вони щойно милувалися, пролетіла
велика зграя птиць, і в повітрі промайнуло одне
велетенське чорне крило. З глибини заток,
каналів і ставів ніби піднялася чиясь велетенська
рука і скаламутила їхню блискучу гладеньку
поверхню. І водночас туманну завісу, що ховала
за. собою далечінь, розірвало на клапті. Якусь
мить ці сірі клапті туману висіли між небом і
землею, потім поволі розтанули в сутінках.
Шалений порив вітру пронісся над польдером.
Він пригнув додолу верби і високий очерет,
мало не скинув старого з ослика, але Гассо
вчасно підхопив його. Майже оглушені шумом
бурі, вони разом зашепотіли молитву.

 Ач, як розгулялася негода,  пробурчав
старий.
Він уже не відпускав Гассо від себе ні на

крок.
Наші подорожні швидше рушили далі.

Навколо помітно посутеніло: ніч вступала в свої
права.

 Треба десь пошукати притулку,  сказав
Гассо.

 Авжеж, ти ж не звик до морських бур,
прошепелявив старий.
Кілька довгих хвилин вони мовчки рухалися

в сутінках. Дорога тепер йшла маленьким
селищем, і деякий час будинки, вітряки і садові
огорожі захищали їх від рвучких поривів вітру.
Всі люди ніби поховалися. Ніде не світилося
жодного вогника. Іноді Гассо здавалося, що він
чує жалібне мукання корови або нявчання
кішки, але то могло бути й завивання вітру.

іі «Крючки» і «тріски»  назви двох політичних
угруповань, які ворогували в Голландії в XV сторіччі. До
першого належали реакційні феодальні кола, до другого 
міські- дворянські елементи, що виступали за утворення
в країні централізованої державної влади, (Прим, гіерекл.),.

Старий священик час од часу починав щось
шепотіти. Очевидно, він молився. Часом Гассо
теж пробував молитися, але одразу ж замовкав
і знову й знову вслухався в шум бурі.
Раптом подорожні відчули під ногами щось

тверде. То був міст. Гассо роздивився навколо.
Під ними хлюпотіла чорна вода. Попереду,
кроків за п ятдесят від мосту, бовваніли неясні
обриси високого темного муру. Там на висоті
людського зросту світився маленький
мерехтливий вогник. Він означав, що десь поблизу мають
бути люди, яких Гассо майже не бачив ще,
відколи їхав польдером. Цей тьмяний вогонь
приніс із собою якусь розраду.

 Дивіться  он там вогник!  вигукнув
Гассо і показав на нього своєму супутникові.
Старий подивився й важко зітхнув.

 Так... Це, певно, замок Толойзен...
Гассо його слова нічого не пояснили. Він

запитав:

 Далеко ще до Альмонде?
Але вітер заглушив його слова.
В цю мить перші краплі дощу впали на його

обличчя. За хвилину дощ перетворився на
справжню зливу. Густі потоки води сховали від
них усе, що вони ще могли досі бачити.

Гассо знову запитав:
 Отче Енгельгард, чи далеко ще до

Альмонде?
Минув якийсь час, поки старий відповів.

Здавалося, він задрімав на ослику.
 Пішки, мабуть, з годину...  пробурмотів

він.

 Може б, нам краще скористатися
гостинністю найближчого пастора?  промовив Гассо.

Старий знову довго не відповідав.
 Втомився?  запитав він, нарешті, замість

відповіді.
Гассо сказав:

 Ні, не втомився, але ж буря навряд чи
вщухне за ніч...
Отець Енгельгард пильно вдивлявся у

темряву,
 Ми вже проминули Толойзен? Тоді десь

поблизу має бути Вольфбрантскерке...
Гассо чув, як він ще щось бурмотів, але міг

розібрати лише окремі слова:
 Господи, спаси й помилуй нас... Греблі

зовсім погані...

Гассо міцніше схопився за вуздечку ослика,
який тепер спокійно чвалав уперед, не звертаючи
уваги ані на бурю, ані на людей. Незабаром
попереду знову блимнув вогник.

* *
*

Здавалося, що низенький білий пасторський
будиночок у Вольфбрантскерке, шукаючи
захисту, притулився до трохи вищої за нього і
такої ж біленької церкви. Угледівши їх, старий
священик зітхнув з полегкістю. Гассо допоміг
йому злізти з ослика біля загратованого
віконця, крізь яке пробивалося тьмяне світло. Над
ними щось шуміло, велично й могутньо. Гассо
подивився вгору, йому здалося, що над ними,
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виринаючи з води, підноситься жива, рухома
й шумлива колона. Старий помітив, що
привернуло до себе увагу Гассо.

 Це найстаріше дерево нашого молодого
польдера,  прошепелявив він на вухо Гассо,
каштан Вольфбрантскерке... Гордість отця Гіль-
бранда і всього села...
Потім, притулившись до віконця, він почав

гукати своїм старечим тремтячим голосом:
 Заради всіх святих, відчиніть, християни!

Тут, надворі, справжнісіньке пекло! Погода
якраз для нехристів!..

Пастор з Вольфбрантскерке виявився
маленьким, зморщеним, але дуже проворним і лагідним
дідусем. Він сплеснув руками, побачивши на
порозі свого дому старого священика і Гассо.

 О святий Ісусе! Отець Енгельгард і ви,
панотче, що ви робите тут, в цю страшенну
негоду?
Він плеснув у долоні; одразу ж з явився

слуга, який повів ослика до стайні; потім почулося
тупотіння дерев яних черевиків старої
присадкуватої економки; вона заторохтіла горщиками, і
незабаром увесь маленький дім сповнився
апетитними пахощами їжі.
Отець Гільбранд докладно розпитував своїх

гостей про все, що тільки могло йому спасти на
думку. Він задоволено засміявся і почав
потирати руки, коли дізнався про мету подорожі
Г ассо.

 Свіжа кров для святої служби божої...
Отже, велике дерево християнства цвіте і при¬

носить плоди,  говорив він, поки Гассо оглядав
маленьку побілену кімнату  щось середнє між
монастирською келією і торговельною конторою.
Темне дубове розп яття сягало самої стелі.
Поруч з ним такий же темний олтар здавався
зовсім маленьким. Тут стояла ще проста
низенька лава, на яку, напевно, не раз спирався
своїми худими ногами отець Гільбранд. Стіл,
лава і всі інші меблі були зроблені з темного
дерева, і це надавало кімнаті якогось
приємного затишку, нагадувало про довгі зимові
вечори, тихі розмови за столом, мирні роздуми. При
коленому пориві вітру вогонь у залізному каміні
потріскував так, ніби сам диявол влаштував там
гучні міха. Від наскрізь промоклих дороленіх
плащів ішла пара.

Отець Енгельгард скоро почав куняти, і
маленький сільський священик добродушно
підморгнув Гассо. З ввічливості Гассо теж
підморгнув йому. Отець Гільбранд тепер раз у раз
звертався до нього з своїми запитаннями, і Гассо
був здивований рухливістю і балакучістю цього
старого чоловіка, йому завпеди описували
жителів цих місць як людей незграбних, стриманих
і мовчазних.

Коли економка запросила всіх до столу, отець
Гільбранд обережно розбудив Енгельгарда.
Старий священик був страшенно втомлений. Він
сидів, згорбившись, біля Гассо, їв зовсім мало й
повільно. Весь час він тривожно
прислухався, як лютує надворі буря. Отець Гільбранд
їв і пив багато, з великим апетитом. Він
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здавався значно молодшим за отця Енгельгарда
і звертався до нього шанобливо, так, неначе
був його підлеглим.
Крім економки і слуги, в кінці столу сидів ще

один гість, чоловік років п ятдесяти, у світло-
сірому одязі,  чомусь середньому між рясою і
робочим халатом. У нього були могутні плечі,
просте вилицювате обличчя з бородою,
спокійний і проникливий погляд. Його
відрекомендували священикам як Моена,  паламаря,
дзвонаря, могильника і праву руку отця Гільбранда.
Моем, перш ніж сісти за стіл, шанобливо
привітав Енгельгарда й Гассо і, опустивши погляд,
чекав, поки економка наповнила його тарілку і
простягла йому кухоль пива. Він перехрестився
і почав їсти й пити, жодним словом не
втручаючись у розмову за столом. Гассо подумав, що,
принаймні, цей голландець відповідає тим
описам, які йому доводилося чути. Він відразу ж
здався Гассо дуже надійною людиною і припав
йому до душі з першого погляду.
Отець Гільбранд жваво підтримував розмову.

Цей візит у таку нудну пору року був для нього
дуже радісною подією. Енгельгард знову
задрімав, Гассо також почував, як від тепла і їжі
по всьому його тілу розливається приємна
важкість. Він прислухався до завивання бурі. Вона
лютувала з такою силою, що навіть міцний
кам яний будинок пастора здригався. Але 
дивна річ  буря, що шаленіла надворі,
викликала у Гассо дедалі міцніюче бажання ще цієї ж
ночі, як він і гадав раніше, дістатися до Аль-
монде. Він чекав слушної хвилини, щоб
висловити це своє бажання, хоча знав, що всіх за цим
столом його слова дуже здивують...
Гассо не помиливвя. Тільки-но отець Гільбранд

після вечері став наказувати економці готувати
для гостей постелі, як молодий священик
підвівся і сказав, що нізащо не залишиться; він
неодмінно хоче ще вночі дістатися до місця.
Отець Гільбранд і економка розгублено глянули
спочатку на нього, потім один на одного. Навіть
Моем підвів голову і подивився на Гассо довгим,
допитливим поглядом.

 Панотче, але ж надворі така негода, що
й невірного не виженеш з хати!  промовив,
нарешті, маленький пасргор. Його слова прозвучали
так, ніби він вважав Гассо відчайдушним
хлопцем, що навряд чи заслуговує навіть такого
звертання, як «панотець».

Гассо посміхнувся.
 Я ж не з тіста зроблений, отче Гільбранд,

не розкисну, та й Альмонде не так уже й
далеко,  сказав він. Я вирішив будь-що сьогодні,
напередодні дня святої Єлизавети, прибути на
місце.
Пастор Гільбранд підняв свої зморщені руки

і, здавалося, підшукував слова, які морди б
переконати Гассо відмовитись од його наміру.
І тут несподівано пролунав суворий буркотливий
голос Моена:

 Я не раджу вам вирушати зараз у цю
подорож, панотче. Надворі справжнісіньке
пекло.

Гассо рішуче відповів:

 Ми, священики, для того й існуємо, щоб не
боятись пекла, паламарю. Якщо хто-небудь мене
трохи проведе, я за чверть години вирушу в
дорогу...

В цю мить прокинувся отець Енгельгард. Він
спочатку ніяк не міг второпати, про що йдеться,
потім з жахом широко розкрив свої старечі очі.

 Гассо, Гассо! Ми залишаємось тут, у Вольф-
брантскерке. Отець Гільбранд дає нам
притулок. Та навіть лежати на кам яних плитах
церкви краще, ніж боротися з цією
диявольською бурею...
Старий замовк, сподіваючись, що його слова

вплинули на Гассо. Молодий священик опустив
очі, голос його звучав тепер тихше, але так само
твердо:

 Я не можу^ інакше, я мушу йти, панотче...
Я поклявся святій Єлизаветі, що в її день буду
з своєю першою паствою. Вона ж свята
захисниця моєї матері...
Отець Гільбранд закашлявся, економка без-

порадно згорнула руки, лише Моен і слуга
спокійно, ніби нічого й не трапилось, вечеряли.
Енгельгард пробурмотів:

 Само небо звільняє людину від клятви
в таку негоду...

Гассо, не підводячи очей, заперечливо
похитав головою. В кухні стало тихо. І в цій тиші
так само несподівано знову пролунав голос
Моена:

 Я піду з вами, панотче.
Гассо швидко підійшов до нього, посміхаючись,

подивився йому в обличчя.
 Гаразд!

Обидва старі священики разом, в один голос
почали переконувати їх, що це справжнє
безумство. Вони говорили довго  благали,
сердились, звертаючись то до Гассо, який у відповідь
лише хитав головою, то до Моена, що покірно
мовчав і, здавалося, чекав, поки Га.ссо зробить
останній рішучий крок.
Гассо зняв з каміна свій ще це висохлий

плащ, одягнув його, міцно зав язав каптур.
Економка і слуга дивилися на нього з страхом
і здивуванням. Отець Енгельгард зітхав, його
очі стали вогкими. Госцодар дому заметушився,
глибокі зморшки на його маленькому обличчі
зробилися ще глибшими. Він благословив Гассо,
коли той підійшов до нього, щоб подякувати за
гостинність.

Потім молодий священик зупинився перед
отцем Енгельгардом.

 Хай буде з вами милість божа... Я
сподіваюсь побачити вас незабаром у своїй парафії
живим і здоровим...

Старий узяв його руку, очі його заблищали від
сліз, губи щось безсило шепотіли.
Гассо пошукав очима Моена, але паламар .уже

вийшов з кухні. Незабаром він повернувся,
одягнутий у товсту тверду куртку, схожу на дублену
овечу шкуру. Поли своєї ряси він підгорнув.
Гассо і Моен уважно придивлялися один до
одного, немов вимірюючи свої сили і
витривалість, перш ніж зважитись на цей рискований
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крок. Майже непомітно вони схвально кивнули
один одному.
Пастор Пльбранд швидко зачинив за ними

двері, і вони опинилися в нічній темряві серед
несамовитого ревіння бурі. Гассо чув, як шумить
під вітром високе дерево біля пасторського
будинку; бачити він нічого не міг. Моен узяв
його за рукав і потягнув, за собою. Коли вони
вийшли з-під захисту дому і церкви, буря
накинулася на них з усією шаленістю й люттю.
Гассо здалося, що тисяча чортів зустрічає їх
своїм огидним моторошним вереском.

Не одразу розгледів Гассо, що в темряві
поруч з ними рухалося багато людей. Вони були
майже непомітними, такими ж темними, як і все
навколо. Вітер шаленів, густа завіса дощу
стояла перед обличчям. Гассо приємно було
відчувати поруч тверді кроки Моена; то була хода
сильної і впевненої в собі людини. Його
мовчазна гідність викликала у Гассо подив і повагу.
Гассо дуже хотілося б почати розмову з
паламарем, але супротивний вітер люто шмагав їх
в обличчя, перехоплював дух...
Розмова все ж почалася, коли вони за чверть

години боротьби з міцними солоними поривами
вітру наштовхнулись на вирвану з корінням
вербу. Вона лежала поперек дороги, але Гассо
не помітив її. Перш ніж Моен встиг його
попередити, молодий священик уже розпластався
в грязюці. Падаючи, він боляче забив собі ногу.
Поки він перелякано шепотів молитву, Моен
обережно підняв його з землі.

 Все гаразд!  гукнув Гассо.  Я цілий!
Моен промовчав. Може, він не почув цих слів,

чи просто хотів якусь мить перепочити.
Здавалося, що навіть вночі він знає польдер, як свої
п ять пальців. Ось він потяг молодого священика
за собою, і вони опинилися під якимсь дахом.
Це була покинута клуня, чи, може, повітка для
воза, але Гассо вона здалася спочатку просто
темною плямою серед навколишньої темряви.
Тут вони були трохи захищені від бурі, але вітер
пробивався і сюди, дув у ноги, свистів над
головами, де скрипів і здригався старий дах.
Гассо, поступово звикаючи до темряви, став

розрізняти постать Моена. На чорному фоні
блискучої мокрої дороги невиразна постать
паламаря здавалася йому схожою на якийсь
таємний скорчений привид.

 Ви тут і народились?  гукнув Гассо,
перекрикуючи шум бурі*
Хрипкий бас коротко відповів:
 Тут...
Гассо почував, що Моен не має бажання

говорити далі, проте невгавав.
 І часто тут трапляються такі бурі?  знову

запитав він.
 Частенько...

 Але ж польдер лежить нижче рівня моря...
 Так, на десять-дванадцять футів...
 Певно, це небезпечно?

Моен відповів дуже неохоче:

 Все може бути...
 А роблять щось, щоб запобігти лиху?
І знову Гассо відчув, що Моен ніби не

наважується відповісти правду й бентежиться.
 Дуже мало... Майже нічого...
Гассо раптом пригадав слова, що їх із страхом

шепотів отець Енгельгард, коли почалася ця
буря.
Він нахилився до невиразного силуету.
 А які тут греблі?
 Я ж вам уже казав... Не дуже надійні.
 Чому?

Моен мовчав.
 Грошей нема,  відказав він, нарешті.
Гассо був вкрай здивований.
^  Немає грошей? В цій багатій, квітучій

країні? Де живе й працює стільки людей?
Моен заговорив сміливіше:
 Польдер справді дуже багатий, і люди тут

добре працюють. Але ви прибули сюди з місць,
де не знають, що таке греблі і скільки вони
потребують витрат... Польдер не може дати
стільки грошей. Виручити нас мав би господар
країни, але у нього для таких справ гаманець
завжди порожній... Та й чи можете ви сказати,
хто тут, власне, господар з усіх цих баварців?..
Він замовк. Гассо починав розуміти, про що

думав і чого не договорював його мовчазний
супутник.

 Ви гадаєте, паламарю, що гаманці їхні
порожніють від постійних суперечок і чвар у цій
країні?
Хрипкий бас відповів йому з темряви:
 А від чого ж іще?.. Селянин згоден

працювати до сьомого поту, аби лише мирно збирати
свій врожай... Але знатні пани заважають йому...
Моен зненацька обірвав розмову, ніби

злякавшись, що вже й так сказав занадто багато.

Та хоч Гассо тепер мовчав, паламар почував
у його мовчанні стільки німих запитань, що не
міг не продовжити цю розмову. Гассо був дуже
здивований, що цей чоловік з усіма його
турботами в цю непроглядну буремну ніч під
скрипучим дахом ділиться своїми думками з майже
незнайомою людиною, яку лише кілька годин
тому побачив уперше в житті.

 Чи може хтось уявити собі, як з нас
висотують тут жили?  говорив Моен.  Імператор
поставив старого баварського графа правити
Голландією. Ніхто не бажав його, один лише
Дордрехт. Ось уже й підстава для війни!..
Якоба, ця тричі проклята підбурювачка, та її
двоюрідний брат, з яким вона, всупереч усім
божим і людським законам, хотіла одружитись...
Вони приходять сюди, щоб покарати Дордрехт...
Ще одна підстава для війни! А хто платить за
коней і за панцирі, хто постачає харчі, фураж,
порох? Про це вони не думають ніколи! Вони
обложили Дордрехт і втратили його, Роттердам
вони також втратили... Хто платить за це?
Старий Ян лестить Утрехту й Гельдерну, і поки
він їх одною рукою присипляє, другою жорстоко
розправляється з ними. Чули ви щось про бої
за Лейден, що тривають вже понад рік?
Місцевий правитель належить там до «крючків», і тому
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«тріски» почувають себе, як риби в ставку, біля
якого сидить рибалка. Одна за одною надходять
звістки про бої, перемоги, поразки... Вони
плюндрують, палять, спустошують землі, продають
один одного... А хто розплачується за це? Стій,
селянине, напоготові з своєю худобою, своїм
салом і сіном... Копай землю, носи воду, щоб
гасити вогонь... Навіщо все це? Пані Якоба
кидає напризволяще свій народ, свої права і
тікає на кораблі, кажуть  в Англію... Всі
гадають,  слава тобі господи, кінець. Та де там!
Війна продовжується. Тепер уже не одні німці
тиняються навкруги, восени тут були й
французи, а все залишається так само: селянине,
плати! Здається, жодна людина вже не розуміє,
хто тут проти кого воює... Страх дедалі дужче
охоплює панів, цей страх загубить усіх нас,
панотче...

Він вперше знову назвав так Гассо. Молодий
священик вдивлявся в темряву, йому дуже
хотілося в цю мить побачити обличчя Моена, але,
як і раніше, перед ним бовваніли лише неясні
обриси його постаті.

 Виходить, ось чому тут такі погані греблі,
пробурмотів Гассо.  Ніхто не дбає про землю
і народ. О діти божі...

 О діти божі!  повторив за ним Моен,
злісно й глузливо.  Пасинки герцога...

 Невже ж немає нікого...  почав Гассо,
але не встиг закінчити. Над їхніми головами
щось раптом сильно загриміло. Здавалося,
дошки, з яких був зроблений дах, розламуються на
тріски. Гассо відчув лютий порив вітру, що мало
не збив його з ніг, і зрозумів, що повітку над
ними зірвано, пошматовано і розкидано вітром.
Моен скочив, схопив Гассо за руку і потягнув

за собою.

 Тікаймо швидше звідси, тікаймо...

Вони побігли. Гассо натикався на каміння,

уламки дерев, розкидані балки, але небезпека
надавала йому сили, і він не звертав уваги на
ті перешкоди, що траплялися на його шляху.
Над його головою свистіли уламки дощок, щось
боляче ударило в обличчя. Він знову бачив
лише блискучу мокру дорогу, чув, як хлюпає
грязюка під його ногами. Вперше за останню
годину він знову зашепотів молитву.

* *
*

Вони зупинились і стояли мовчки, важко
дихаючи. В цю мить у Гассо геть вилетіло з голови
все те, про що вони з Моеном щойно розмовляли
під повіткою. Але він шукав очима міцну
постать паламаря, радіючи з того, що цей
розумний і енергійний чоловік був поруч з ним. Гассо
помітив, що Моен стоїть незвичайно тихо й
напружено.
Нараз Моен схопив його за руку.
 Прислухайтеся, панотче,  почув Гассо його

голос.

Гассо напружив слух. За якусь мить йому
здалося, ніби до шуму бурі приєдналось далеке
металеве гудіння»

 Дзвони?  здивовано запитав він.  В
такий час?

 Це б ють на сполох,  підтвердив Моен.
Вони побігли далі. Одна думка підганяла їх

тепер. На роздоріжжі Моен повернув ліворуч,
на захід. Дощ майже зовсім ущух. Хмари
посунулись на схід, і небо розстилалося над ними,
чорне, беззоряне й блискуче, як полірована
сталь.

 Що лежить по той бік, паламарю, між
нами і морем?  запитав, нарешті, Гассо, ніби
розриваючи якийсь ланцюг, що стискав йому
горло.

Паламар похмуро відповів:
 Абтсваарді, Де-Мійле, Ледеркерке, Аль-

монде, Краєнштейн...
Він помовчав якусь мить, потім запитав:
 Про що ви думаєте, панотче?

Гассо важко перевів дух. В його ушах все ще
звучали удари далекого дзвону. Думка про те,
що десь зовсім недалеко  Альмонде,
сповнювала його в цю мить страхом. Він тихо
відповів:

 Я думаю, паламарю, що іноді здається,
наче бог в своїй незбагненній мудрості хоче
покарати безвинних за гріхи злих і черствих...
Він говорив дуже тихо і, можливо, Моен,

навіть, не почув його слів...
Вони знову побігли. Дорога зміїлася вздовж

заток, де бились об стінки причалів дерев яні
човни, схожі на живих тупорилих звірів.
Тополині алеї, рицарські замки, рибацькі халупи,
високі башти фортець, капличка, розп яття на
дорозі,  все це вимальовувалось чіткими лініями
на фоні чорного неба. На заході замерехтіли
бліді вогники. Вони ніби згасали і знову
спалахували. Гассо спочатку подумав, що то зорі,
але згодом зрозумів, що то ліхта-рі або
смолоскипи. його дуже тривожила думка, що люди
там не сплять у такий пізній час. Він злякався,
коли несподівано зовсім поруч почув кінське
хропіння. Хтось швидко поскакав на захід. Коли
затихло тупотіння кінських копит, Гассо уважно
прислухався. Йому здалося, що він чує далекий
гомін, гудіння дзвонів. Почув ці звуки і Моей.
Гассо вперше побачив тепер, як блищать
його очі.

 Прислухайтеся, панотче,  сказав пала¬
мар,  тепер вже нема ніякого сумніву... Бачите
оті вогні? Там море, морська гребля. Це люди
попереджають один одного про небезпеку...
Дзвони ставали все гучнішими; десь далеко

сурмили в ріг; звуки ці лунали журно й
тривожно. Все більше вогників спалахувало
навкруги. Було чути голоси людей, що вибігали з
темних будиночків. Вони голосно кричали щось, і
Гассо, прислухавшись, добре зрозумів їх, хоч
їхня мова була для нього незвичною і дивною:

 Тривога! Бийте в дзвони! Сурміть у роги!
Будіть сусідів! Беріть лопати!
Гассо тепер не думав про Альмонде, про

незнайомих парафіян, до яких хотів прибути
неодмінно сьогодні ввечері. Він прислухався до
людей, що бігли тут і голосно кричали. В селі,
яке вони щойно проминули, теж загув церковний
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дзвін. Ці тужливі звуки в час, коли усі
дзвони в християнському світі повинні були мовчати,
сповнювали душу Гассо тривогою. Звуки ті
бриніли над селами і хуторами, над усім
польдером. Завмирали, потім знову наростали,
збуджуючи в серці Гассо незнане досі почуття:
йому здавалося тепер, що він неодмінно мусить
бути поруч з тими, кому загрожує небезпека.
Моену довелося прискорит-и ходу, щоб не
відставати від Гассо. Молодий священик бачив
тепер перед собою ясну мету, і це надавало йому
нових сил, робило швидкими його рухи. Вони
з Моеном приєдналися до групи селян, які
ходили від двору до двору, від халупи до халупи,
стукали у віконниці, гукали:

 Прокидайтеся, люди! Тривога!..
Гассо бачив, що вдалині увесь час миготіли

якісь вогні. Вони піднімалися вгору, опускалися,
знову піднімалися... Та ось більшість з них
раптом згасла. Селяни, що йшли поруч з ними,
зупинились.

 Що там трапилося?  гукнув Гассо.
 Мабуть, прорвало греблю... Хто ви такі?

Ви говорите не по-нашому.
Моей вийшов наперед.
 Це отець Гассо, новий священик села

Альмонде... Він пішов у бурю, бо хоче в день
святої Єлизавети бути з своїми парафіянами...
Селяни привітались, торкаючись руками своїх

капелюхів. Чийсь старечий сумний голос
промовив:

 Ви прибули в нещасливий день, панотче...
Ви самі бачите і чуєте, яке лихо нас спіткало...

 Так,  відповів Гассо,  я все бачу і чую...
Страшна буря! Але що означають оті ліхтарі,
он там...
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 Вода ринула в польдер!  вигукнув
молодий голос.  Вони тонуть там! Диявольське
наслання!

Люди оточили Гассо, палко заговорили,
перебиваючи одне одного:

 Залишіться з нами, панотче! Хтось повинен
захистити нас від диявола!
Почувши вдруге про диявола, Гассо підняв

руку і перехрестився.
І знову за нього відповів Моен:
 Ви ж бачите, що пастор залишається з

вами! Це ж і його власне бажання!
І зовсім тихо додав:
 Не треба боятися диявола... Море

страшніше...

Маленька група людей, з священиком і
паламарем всередині, знову рушила далі,
пробираючись між поваленими бурею деревами, крізь
густий очерет. Над ними було небо, таке темне,
немов хто мітлою позмітав з нього всі зорі.
Молодий священик відчував, як колотиться його
серце. Поруч в страшній біді були люди, серед
яких він мав жити й працювати. Гаосо ще ніколи
в житті не бачив моря. Він не міг уявити собі,
що таке прорвана гребля, але сама думка про
це була йому страшна. В його уяві поставали
десятки, сотні людей, що стояли по коліна у
темній воді, бігли, носили у кошиках землю, і
морська трава обвивала їхні ноги... Жінки і діти
тримали ліхтарі... Гассо почав знову шукати
очима далекі вогні ліхтарів і смолоскипів. Він
глянув на Моена. Паламар, уперто пригнувши
голову, йшов назустріч вітру. Хтось наблизився
до Гассо, показуючи вперед рукою:

 Ось перед нами Альмонде, отче.
Гассо підвів голову, шукаючи в темряві будь-

яких ознак села. Але він нічого не побачив. Він
чув лише гудіння маленького дзвону, потім і
воно замовкло. Нарешті Гассо розгледів садову
огорожу, дерева. То була сільська околиця.
Люди ступили на маленький місток. Гассо
відчув, що вода вже заливає йому ноги. Він
перехилився через поруччя.

 Вода!  голосно закричав Гаосо,
попереджаючи людей.
Але Моен і селяни встигли вже перейти міст.

Паламар повернувся. Він стояв поруч з Гассо,
вдивляючись у воду, що тепер прибувала
швидко і бурхливо. Підбігли й селяни. Вони
запитували, чому Гассо залишився на мосту, але
Моен, замість відповіді, показав на воду. Селяни
також перехилилися через поруччя. Вода
підіймалась так швидко й підступно, що перш ніж
люди встигли це помітити, вона вже хлюпала
біля самого містка. Вона прибувала майже
беззвучно. Хтось промовив:

 Як переповнена тарілка...
 Звідки ж це?..  тихо запитав Гассо.
Люди важко дихали. Потім хтось сказав:
 Рушаймо...
Гассо йшов разом з усіма, і йому здавалося,

що він чує гомін далеких людських голосів.
Тут і там обабіч дороги виринали з темряви
селянські будинки. Назустріч їм рухалось щось
велике і гомінливе. Було чути голоси чоловіків.

жінок і дітей, іржання коней, мекання овець.
Потім з темряви виринув величезний живий
потік. Він вкотився на вузенький місток, і
маленька група на чолі з Гассо і Моеном мусила
звільнити їм дорогу. Ці бідолахи з дітьми,
худобою і хатнім начинням тікали з свого села.
З парафії, яку Гассо мав очолити! Він раптом
відчув сльози на очах. Широко розставивши
руки, Гассо кинувся назустріч людському потоку,
голосно гукаючи:

 Чого ви тікаєте?

Жива маса швидко обминула його. Гассо
побіг за натовпом, повторюючи своє безглузде
запитання, звертаючись до всіх разом і ні до кого
зокрема. Він ухопив когось за рукав.

 Відповідай! Чому ви залишаєте своє село?..
Він не міг як слід роздивитись обличчя того,

до кого звертався із своїм запитанням. Здається,
то був бородатий, немолодий уже селянин. На
якусь мить чоловік спинився, глянув на Гассо
темними запаленими очима:

 Чого ти кричиш тут? Чого тобі треба?..
Ах, це священик...

 Я новий пастор села Альмонде! Пастор, на
якого ви тут чекали...  вигукнув Гассо. Ці слова
йому самому здалися безпорадними й
фальшивими. Він помітив, наче якийсь вогник блиснув
у запалених очах селянина:

 Тоді ви прибули занадто рано, панотче, або
занадто пізно. Приходьте іншим разом. Вода
навколо Альмонде підіймається... Між селом і
морем усе вже під водою!

І він стьобнув коня, що тяг воза на двох
високих колесах. На возі виднілись скорчені
постаті жінок і дітей, за возом тяглися корова і
пара кіз... Все це, разом з десятками інших
возів, з шумом, плачем, ревінням і меканням,
рухалось повз молодого священика.
Гаосо повернувся туди, де він залишив свою

маленьку групу, але знайшов там одного лише
Моена. І вдруге Гассо відчув пекучі сльози на
очах. Але він нікого не винуватив. Люди, які
поспішали сюди на допомогу, повернули назад,
разом з втікачами, щоб рятувати те, що можна
було ще врятувати у своїх власних селах.
Гассо стояв нерухомо, немов закам янілий.

Моен нахилився до нього:
 Чи не повернути краще й нам?
 До Альмонде!  процідив крізь зуби

Гассо.

* *
*

Вони побрели далі. Назустріч їм рухалися
люди. В селі, там, де садиби, хати й дерева тісно
оточували церкву, вони побачили, що не всі
жителі встигли залишити село.

На маленькому майдані, перед церквою,
стояло кілька возів з запряженими кіньми; навколо
метушилися люди. Вони виносили з будинків
хатнє начиння і кидали його на -вози. Потім,
підганяючи один одного, знову бігли до будиночків.
Вода вже' доходила до кісточок, переливалася
через пороги... За церквою гойдалися на воді
плоти з людьми і різним селянським добром.

/
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Там була маленька затока, вода в ній уже
виходила з берегів...
Молодий священик з Маастріхта і паламар

з Вольфбрантскерке повільно брели по воді.
Почулися удари батога, і один з возів рушив...
Вони стояли під деревом. Здавалося, небо
висить над самими їхніми головами, крізь голі
гілки вони бачили дзвіницю церкви. Дзвін
мовчав. Один віз ще залишався на майдані. Зверху
на возі, на купі різного хатнього начиння, сиділа
худорлява бабуся в чорній хустці. Маленький
кінь  напевно, то був поні  ніяк не міг
зрушити з місця. Гассо, разом з кількома селянами,
які навіть не помітили його, підставив під воза
плече. Віз проїхав кілька кроків і раптом
повалився набік. Стара жінка в хустці упала у воду.
Селяни почали голосно проклинати один
одного. Хтось підняв стару. Вона голосила і била
навколо по воді своїм костуром. Селянин, який
допоміг бабусі підвестися, міцно тримав її,
а тимчасом другий швидко розпряг коня, скочив
на нього і поскакав геть, розбризкуючи воду.
Бабуся заголосила ще дужче. Той, що тримав
стару, відпустив її, і селяни швидко зникли
в темряві. Бабуся потюпала за втікачами, але
не пройшла й кількох кроків, як знову впала
у воду. Гассо спробував підняти жінку, але вона,
застогнавши, вдарила його костуром й
закричала:

 Пустіть мене!
Гассо стояв зовсім збентежений. Він розумів,

що її вже не врятуєш. Як у важкому сні, почув
він голос Моена. Паламар гукав його. Гассо
знову опинився біля церкви, розгублений і
заціпенілий. Моей щось говорив йому, але ці слова
не доходили до свідомості Гассо. Отже, це було
Альмонде. Темні будиночки й дерева, охоплені
розпачем втікачі, покинуте напризволяще добро,
вода, що заливає житла...

 Це жахливо, Моем,  прошепотів він
нарешті.  Як це могло статися?..

 Вода швидко прибуває, панотче,  відповів
Моем,  нам треба поспішати звідси, поки не
прорвало велику греблю...

Гассо заперечливо похитав головою. Він
подивився навкруги. Жодної живої душі не було
ніде видно. Він розумів, що Моем каже правду,
що це безглуздя  залишатися тут далі. Але він
не міг побороти того дивного почуття, що
сповнювало його тепер.
Священик побіг до церковної огорожі. Брама

була відчинена. Він вбіг у притвор. У темряві
йому здалося, що його обличчя торкається
мертва слизька змія. То був мотузок од дзвону,
він гойдався під вітром. Гассо навпомацки
пробирався крізь темряву. Ось ніша. Його ноги
намацали круті сходи. Не роздумуючи над тим, для
чого він це робить, Гассо почав підніматись
сходами, міцно тримаючись рукою за невидиму
кам яну стіну. Кілька поворотів  і він побачив
перед собою якусь сіру пляму. То було
відчинене вікно. Холодний вітер ударив Гассо в
обличчя. Він присунувся ближче до вікна. За вікном
був густий сірий морок. Гассо почав підійматися
вище. Ось маленьке дерев яне горище з слухо¬

вим віконцем, прямокутним і широким. Звідси
відкривався вид на захід...
Від напруження у Гассо сльозилися очі.

Тепер він побачив водяний вал, що невблаганно
й нестримно котився сюди. Він впізнав його по
бруднобілих пінистих баранцях, хоч ніколи досі
не бачив моря. Здавалося, що вода котиться
сюди, як жива, з власної волі, не маючи нічого
спільного з ураганним вітром, який розгойдував
дзвіницю... На чорнильночорній воді миготіли
рухливі вогники. Можливо, то були люди на
греблі, Гассо не знав цього. В іншому місці він
також бачив рухливі вогні; здавалося, вони
пливли по воді. Гассо спало на думку, що то
вози їдуть між селами. Кричали чайки, десь
вдалині було чути дзвони. Мекали вівці... Де
були вони, ці вівці, в отій вкритій пінявими
хвилями пустелі?
Знову почувся голос Моена. Паламар гукав

з глибини кручених сходів:
 Нам час повертатися, панотче!
Гассо не відповідав, і Моей знову гукнув:
 Вітер швидко жене сюди воду!

Гассо хотів відповісти, що вода прибуває
повільно, хотів покликати Моена, щоб той сам
подивився... Проте він одірвався од віконця і
почав спускатися сходами. Не встиг він ще вийти
на двір, як почувся сильний гуркіт. Гассо
сплигнув з останніх сходців у воду. Моей поспішив
йому назустріч, ухопив за руку, потягнув за
собою з церковного двору.
По сільському майдану, там, де вони щойно

стояли, пливли рештки хатин, балки, очерет з
дахів. Темна густа вода так піднялася, що
доходила тепер майже до колін Гассо. Будинки і клуні
з гуркотом розвалювалися, немов підкоряючись
чиємусь владному наказові. Гассо бачив, як
падали у воду уламки, кружляючи в темному
потоці. Моен не відпускав тепер його від себе ні
на крок.

 Ви самі тепер бачите... Що нам робити?..
промовив він тихо.
Гассо схопився, немов пригадавши щось дуже

важливе:

 Дзвіниця!
Паламар сумно посміхнувся:
 Дзвіниця!.. Нам треба швидше тікати

звідси/ панотче... Я добре знаю ці бурі! Від них
немає захисту... Вони руйнують усе... Спочатку
розвалюється те, що зроблено з дерева, потім 
все інше...
Гассо якусь мить розгублено оглядав церкву.
 Тоді  човен! Ми ж можемо плисти!

Моен побіг через майдан до маленької затоки.
Гассо поспішив за ним. Жодного човна... Коли.б
навіть хтось і залишив який човен, вода давно б
понесла його за собою.

 А гребля?  з надією запитав Гассо, коли
вони поверталися, важко ступаючи по воді.

 Гребля проходить між Альмонде і Ледер-
керке... Не доберемося...
В хрипкому голосі Моена Гассо вперше почув

докір, можливо навіть і обвинувачення: я
залишився з вами, але ви поводилися вперто й
нерозумно; дивіться тепер, що з вашої вини сталося...
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Гассо поклав руку на плече Моена. Насилу
ворушачи губами, він промовив:

 Я поставив на карту ваше життя... Вибачте
мені, паламарю. Але ми знайдемо вихід! Якщо
тут не залишилося жодного човна, то повинні
бути балки, двері, дошки, що можуть нас
тримати на воді.
Моен відвернувся од нього. Вода тепер текла

швидко і підіймалася все вище. Гассо відчував
її гнилий солоний запах. Втома долала його. Він
важко сперся на дерево, дивлячись на Моена.
Здавалося, що паламар справді шукає щось
таке, иа чому вони могли б врятуватися, що
могло б винести їх на собі звідси. Але куди?
Гассо подумав, що всі навколишні села в
такому ж самому стані. Досі він якось не думав
про себе, про небезпеку, яка загрожувала його
життю. Він діяв так, як підказував йому інстинкт
в кожну окрему мить.
Гассо відчув, як вода крижаними лещатами

стискує його ноги, піднімаючись все вище. Довгі
поли його ряси колихалися на хвилях. Вода
тепер клекотіла, вирувала, булькотіла;
здавалось, вона приглушено й зловтішно сміється
з них, люто й ненаситно поглинаючи все, що
трапляється їй на шляху. Молодий священик, як
заворожений, прислухався до цього підступного
клекотіння. У нього почали злипатися очі. іЧерез
силу переборював він заціпеніння, що
охоплювало його. Він важко й повільно рухався по воді,
вдивляючись уперед широко розкритими очима.

 Моей! гукав він.  Паламарю Моен, де
ви?
Ніхто не відповів. Вода стояла вже так високо,

що дзвіниця, будинки, дерева здавалися
меншими, стиснутими, спотвореними... Десь серед
цієї похмурої водяної пустелі був Моен,
паламар з Вольфбрантскерке.

 Моен! Моен!  гукав Гассо.
І знову ніхто не відповів йому. З води

виринула масивна балка; боляче ударивши Гассо
в живіт, вона попливла далі. Гассо насилу
переставляв задубілі ноги. Він повинен був знайти
Моена. Груба ряса стала важкою, немов
налилася свинцем. Втома була у всьому тілі, в голові,
в очах...

 Паламарю!  гукав Гассо слабіючим
голосом.  Сюди!..
Він розмахував руками, плаваючи у водяному

потоці. Гукав знову й знову. Та все навколо
мовчало. Повз нього пливли перші мертві
тварини  вівці, свиня, телиця... На тому самому
сільському майдані, де ще зовсім недавно стояли
вози, де він витягав з води стару жінку, тепер
вирували холодні потоки води...
Гассо вхопився рукою за дерево, підгорнув

свою рясу, як це робив Моен... Моен?.. Де й коли
це було? Гассо стояв у воді, заплющивши очі.
Він бачив маленьку чисто побілену кімнатку
з темним столом, високе, до стелі розп яття;
в каміні палає вогонь, парують мокрі плащі,
пахне свіжим хлібом і вареним м ясом. Тиша і
спокій... За столом сидять двоє старих
священиків: один з них сивий і шепелявий, другий 
маленький, зморщений, але дуже проворний.

Далекі, давні години й місця, такі ж далекі
й давні, як перше враження від польдера, яким
його сьогодні пополудні побачив Гассо: оголена
земля, темне беззоряне небо, густа запона
темряви й туману на обрії... І на цьому похмурому
фоні  хутори, дерева, канали й затоки... Де це
було? Коли?..
Почуття безнадії й безсилля все більше

огортало душу Гаосо. Він знову й знову шукав очима
паламаря, який привів його сюди і тільки що
був тут, поруч, розмовляв з ним. Він- шукав
свого надійного супутника, який йому зараз
був так потрібен...
Сильний удар води підняв Гассо, поніс його і

неквапливо кинув кудись далеко вбік. І
здавалося, що вода виявляє цим своє сліпе презирство
до всього живого на землі..

* *
*

Наскрізь промоклий, клацаючи зубами від
холоду, прийшов Гассо до пам яті. На його
губах осіли кристали гіркої солоної води. В
перші хвилини він усвідомлював лише те, що
навкруги темно і мокро, і що сам він наскрізь
промок і змерз. Потім він намацав під собою
щось тверде, ніби якесь кам яне ліжко.
Здавалось, воно одне було нерухомим серед цього
бурхливого моря. Як потрапив він сюди?..
Запитання, на які він не знаходив відповіді, роїлися
в голові, завдавали болю... Він лежав на
камінні, навкруги було темно,  це усе, що він
знав.

Напруживши пам ять, Гассо почав
пригадувати. Разом із спогадами поверталось почуття
безнадії. Він почав молитися.
Поступово перед його очима знову постав

теплий, затишний будиночок пастора. Польдер
з фруктовими садами, рибними ставами й
хуторами здавався тепер далеким сном, як і кімната
з темним столом і гостинними людьми, яких він
там уперше побачив... Моей... Паламар в овечій
куртці, що не побоявся піти з ним крізь бурю,
до Альмонде, де ніхто не чекав на Гассо... Моен,
який пішов, щоб знайти для них якийсь вихід,
але так і не повернувся...
Тепер Гассо залишився зовсім один. Стоячи

навколішках, тремтячи всім тілом і клацаючи
зубами від холоду, він знову й знову беззвучно
шепотів молитву. Поруч з ним все ширше
розливався навколо сірий і холодний, мов лід,
потік. Він ніс із собою все, що раніше міцно
стояло на твердій землі,  уламки хатин, дахів,
кошики, діжки, різне хатнє начиння, трупи
тварин...

Гассо лежав на даху старої кам яної башти.
Поміщик із своїми дітьми, жінкою і домашнім
добром, напевно, встиг утекти звідси, якщо
тільки повідь не захопила їх зненацька...
Гассо силкувався уявити собі, як тут запрягали

коней, як батько ніс на руках найменшого сина,
як вони від їжджали до безпечнішого місця...
Безпечне місце? Хіба було воно десь, це
безпечне місце?..
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Вода булькотіла, стогнала і сміялася все
підступніше, вона нестримно і невблаганно
котилася по землі, так нібито було цілком природно:
поглинати, затоплювати, нападати, плюндрувати,
знищувати, руйнувати і душити все живе з
холодною і гордою байдужістю...

В цю мить Гассо розумів, чому шум води
примушував стискатися його серце: це був єдиний
живий звук серед мертвого безгоміння. Вітер
ущух. Замовкли звуки дзвонів і рогів. Навкруги,
скільки око сягало, була лише вода, з її
холодним, вкрадливим булькотінням. І це було
моторошно...

Гассо лежав нерухомо. Холод міцно стискав
тіло. Картини такого недавнього минулого то
виникали в його уяві, то раптом знову зникали
за чорною завісою півсну і виснаження... Він не
міг пригадати, щоб коли-небудь північний вітер
чи нічний мороз найлютішої зими принесли б
з собою такий страшенний холод...

Нарешті, Гассо зробив над собою зусилля,
важко підвівся і почав розмахувати навхрест
руками, як це роблять селяни у полі або діти
на ковзанках, щоб зігрітися. Він тупцював на
одному місці, зігрівав задубілі руки своїм
диханням. Заціпеніння поволі проходило, він
відчув у пальцях ніг слабке лоскотання. Пастор
тупцював так довго, що в нього запаморочилося
в голові. Все гойдалося і розпливалось перед
його очима: нічна темрява, вода, химерні
картини, побачені цієї ночі...

Гассо знову ліг, спираючись на лікті, але все
навколо так само хиталося перед ним. Раптом
він ніби щось згадав і схопився з свого
кам яного ложа. Перехилившись над парапетом даху,
він побачив, як вода з тим самим підступним і
зловтішним сміхом-бульканням крізь пролом
у цегляній стіні нестримно вливається
всередину башти. Гассо зрозумів, що хитається сама
будова, на якій він знайшов собі притулок. Він
бачив, як одпадали від башти цеглини і шматки
штукатурки, зникаючи у воді.
Гассо пригадав слова Моей а, йому здалося,

ніби сам паламар повторює їх:
«Спочатку розвалюється те, що зроблено з

дерева, а потім  все інше...»
 Потім  церкви, кам яні будинки і увінчані

зубцями башти поміщицьких маєтків,
міркував уголос Гассо,  отже, і ця башта...
Він прислухався і знову відчув, як хитається

під ним будова. Потім, перехилившись через
парапет даху, спробував ухопити щось з того,
що пропливало повз нього  балку, стулку
дверей, стовбур дерева. Але вони вислизали з його
рук і байдуже пливли собі далі, мертві й холодні.

Гассо бачив, що пролом у стіні став загрозливо
великим, і більше не думав ні про що.
Скоряючись якомусь владному інстинкту, він відчув
потребу рухатись, діяти, хоч не дуже ясно
уявляв собі, що саме треба зараз робити. Він
повзав вздовж парапету даху, уперто шукаючи
щось, що могло б його врятувати.
Коли Гассо, нарешті, зупинився, рясний піт

котився по його обличчю, а на спину неначе
хтось поклав танучу крижину. Рукою він тримав

старий стовбур верби, струхлявілий від води і
часу. Стовбур цей дуже нагадував велику
колиску чи відкриту труну.

Башта хиталася все дужче. Гассо обережно
ліг у вогку, поточену шашелем колиску і
відштовхнувся гілкою від башти. Чому зробив він
це? Хіба було щось заспокійливе в цій чорниль-
ночорній воді з плямами брудної піни?..

Якийсь час він повільно гойдався на воді*
пробиваючи своїй колисці шлях серед напівзатону-
лих дерев, дощок, уламків отинкованих стін,
оберемків очерету. Куди?.. Він і сам не знав
цього... Вибиваючись із сил, Гассо правив
гілкою, ніби ще міг визначати напрям свого руху,
його морозило, важке забуття оповивало його
мозок, розходилося по всьому тілу..; Безодня...
Він відчував її під собою, але не міг і не хотів
думати про це. Йому здалося, що він чує чиїсь
вигуки і голосіння. Він теж щось гукнув у
відповідь. Голосіння затихло. Потім ці звуки
почулися йому знову. Гассо заплющив очі. Вода
несла його, робила з ним усе, що хотіла...

* *
*

...Гассо прокинувся від сильного удару об щось
тверде. Він бачив сон. Різноколірні пташки
пурхали в повітрі... Долина, повна квітнучих слив,
розкинулась перед очима. Дзюрчали струмочки
прозорої джерельної води. Золота кукурудза на
схилах, залитих яскравим сонцем, хилилася
додолу... Знайомі жіночі обличчя в хустках, з
вінками і бантами на головах... Дитячий танок,
тихі, радісні вигуки, музика... Все це ще стояло
перед його очима, коли він відчув раптовий
удар...

Гассо роздивився навколо. Він побачив себе
серед гілок. Здавалося, що він висить між ними.
Гілки обламувались одна за одною, як льодові
бурульки, і Гассо здавалося, що він падатиме
униз, поки не зустріне яку-небудь опору під
собою. Важкий дурман забуття і млості знову
огортав його свідомість. Гассо шукав очима
вербовий стовбур, на якому його принесло сюди,
але бачив лише дерево, до якого був тепер
немов прикутий. І поки він думав про це, важко
переборюючи заціпеніння, що охоплювало тіло,
він вже згадав, яке це було дерево.
Гассо завмер. Гілки втримували його над

водяним потоком. Вони стирчали з води,  чорні,
сучкуваті. Дерево холодно і уперто тримало
молодого чоловіка в своєму гнізді. Це був
могутній каштан з Вольфбрантскерке.
Дерево стояло, немов хтось викопав його

з свого постійного місця і знову посадив тут,
серед поводі, де ніщо не нагадувало про
Вольфбрантскерке. Але ж Гассо розумів, що дерево
стоїть на тому самому місці, де й стояло, на тій
самій землі, по якій він ходив надвечір,  між
церквою і будиночком пастора. Біленький
будиночок і церква, що провідним вогником мирно
світили їм крізь бурю... Де були вони тепер, той
будиночок і церква? Пастор з дрібненькими
зморшками на обличчі, отець Енгельгард, стара
економка, слуга і безвинний сірий ослик, що ніс
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на собі отця Енгельгарда з далекої Лімбургії аж
сюди, до голландського польдера... Де були вони
тепер?
Гассо нерухомо сидів на високому дереві і

оплакував гіркими сльозами всіх, хто загинув
тут. Він ковтав сльози, міцно зціплював зуби.
Як і раніше на башті замка, він силкувався
уявити собі, як звуки рогів і удари дзвонів досягли
Вольфбрантскерке і як селяни й сусіди
поспішали до пасторського будиночка, щоб врятувати
його мешканців. Гассо уявляв собі, як люди
вчасно залишають будинок... Але сльози
котилися з його очей, бо він знав, що марить, що
отець Енгельгард, і отець Гільбранд, і всі, хто був
разом з ними в будинку, лежать, мабуть, отут,
біля підніжжя дерева, поховані під уламками
церкви й будинку, і лише каштан пережив цю
катастрофу. «Вони поховані, їх вже немає»,
думав Гассо, і ця думка гострим болем краяла
його серце. Він шепотів, майже не усвідомлюючи
того, молитви за упокій мертвих, і його задубіла
рука насилу підіймалася, щоб перехрестити те
місце, де вічним сном заснули люди, яких ще так
недавно він бачив живими й здоровими...

* *
*

Почало розвиднятися. Гассо не знав, скільки
часу він пролежав серёд каштанових гілок,
заціпенілий і майже непритомний, поки не побачив,
що обриси речей навколо нього змінюються. Вода
тепер ніби застигла в польдері. Вона здавалася
безмежним сірим полем, по якому вітерець коли-
не-коли ганяв маленькі, тонкі брижі. І над цією
мертвою водяною пустелею поволі розливався
похмурий сірий ранок. Починався день святої
Єлизавети.

Гассо спробував поворухнутися, та від холоду
у нього боліли всі кістки. Пальців на руках і
ногах він майже не відчував. Здавалося, життя
жевріло в ньому лише коло самого серця, і
звідси слабе тепло розходилося по тілу.
Він знову відчув у роті смак моря. Від

солоної морської води все лице зробилося жорстким
і пошерхлим. Він кліпав повіками, на яких
залишилася сіль, утворивши тонку їдку плівку.
Аж на самому обрії, скільки сягало око,

простягалася тоненька смужка, трохи світліша за
воду. Вона тяглася по всьому небу, і Гассо
важко було розрізнити, де північ, південь, схід і
захід. Але він міг тепер, нарешті, побачити все,
що досі ховала від нього темна ніч.
Мертва водяна пустеля не мала кінця-краю.

Вона тихо колихалась, немов зовсім
заспокоївшись після нічної бурі. Проте, її одноманітна
гладінь де-не-де порушувалась: над водяною
пустелею чорніли рештки млинів, рицарських
замків, дзвіниць, клунь  все те, що вночі
здавалося Гассо лише острівцями серед води. Між
ними пливли вирвані з корінням дерева і мертва
худоба.
На гілках дерев, на рештках мосту, на

карнизах зруйнованих кам яних будівель лежали
утопленики. Вночі, в темряві, Гассо міг думати,
що люди врятувалися або їх поглинула морська

безодня. Тепер, при світлі наступаючого дня, він
зрозумів, що вода десятками несла їх поруч
з ним і разом з ним. Уночі вони здавалися йому
балками, в язанками хмизу,  усім чим завгодно,
тільки не мертвими людьми.

Так, багато людей потонуло тут, коли вода
затопила польдер. Вони лежали в глибині, що була
зовсім не морським дном, а чесною трудівничою
землею, яку зненацька захопило підступне море.
Гассо пригадав краєвиди, якими милувався лише
вчора. Тепер вздовж доріг, на хуторах з
фруктовими садами і обробленими нивами, на
залитих водою полях і луках польдера лежали і
пливли мертві люди. Лише вчора вони рухалися,
працювали, розважалися. І все, що не зникло
під водою, висіло тут, над цією пустелею.
Здавалося, море влаштувало тут свої шибениці, на
яких тепер гойдалися його безвинні жертви.
Гассо застогнав, дивлячись на цю моторошну

картину. Потім надовго заплющив очі. Він не
хотів нічого бачити, але не міг не бачити. Він
помітив розпухлого утопленика, що висів на
крилі вітряка; його голова була наче обрубана;
клуночок у схрещених руках жінки з
вишкіреними зубами, ніби вона в останню мить життя
боролася з кимось... На уламках даху лежали
двоє чоловіків; один молодий селянин, вода
лизала його босі ноги; другий  старіший,
огрядний, взутий у високі чоботи. Вони лежали поруч,
обидва мертві; напевно, пан і слуга.
Жах і обурення охопили молодого священика,

хворобливий жар розливався по його тілу. Він
одводив свій погляд від жахливих картин, що
оточували його, від цього страшного царства
мертвих, але не міг не впізнати маленької
худорлявої бабусі у чорній хустці в отій почорнілій
постаті, що була затиснута між двома
поваленими балками...

Кров вирувала в Гассо так, ніби від усіх цих
жахів його серце прокинулося од сну і знову
послало тепло по всьому тілу. Він відштовхнувся
коліньми від дерева, пересилюючи гострий біль
у спині і крижах. Ось що зробили господарі
країни, ці безбожні егоїсти, що готові вести
війни за кожне місто, фортецю, кожний рибний
ставок... Не знайшлося грошей, щоб як слід
загатити цю дорогоцінну землю. Гроші були
кинуті на свинець, порох, шаблі і списи, щоб
пани могли продовжувати війну. Все, що за
небесними і людськими законами треба було
витратити для захисту посівів, лугів і худоби, на
селянські двори і церкву, і насамперед на тих, хто
тут чесно трудився, орав, сіяв, косив або
проголошував слово боже і прагнув служити
справедливості,  все це було кинуто на страшні
криваві справи. Це зробили люди, що, зустрівши
один одного на спірному клаптику землі,
вважали священним обов язком перед своїм
родовим гербом витягти меча, замість того, щоб
з християнським смиренням дати місце й
іншому... Ось вона, справедливість!
Гассо в розпачі обхопив гілки каштана,

намагаючись встояти на ногах, і вигукнув це
слово  одне-єдине слово  в холодний, порожній
простір:
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 Справедливість!
Саме тому, що тут правив Ян Баварський, що

проти нього виступала ця підступна Якоба, через
цих холодних і бездушних гравців людським
життям, і через десятки таких самих, але
менших панів, готових йти по їхніх слідах,  бо ж
грабувати легше, ніж працювати,  саме через
те, що вони робили тут свою диявольську справу,
греблі залишалися такими, якими були
досі. Мабуть, усі надії покладалися лише на
бога: сподівались, що віті не допустить бурі в цих
місцях. І ось тепер великий південноголланд-
ський польдер був під водою і його жителі
лежали мертві на власній землі або висіли на своїх
власних деревах і дахах, ніби це вони були
винні в цьому злочині...

 Справедливість!
Гассо вдалося, нарешті, випростатися на

своєму каштані, і він знову вигукнув це слово,
звертаючись до неба, де лише кілька чайок
змахували крилами, до мовчазної, затихлої води,
що без відгуку поглинала його слова...
Гассо замовк. Він зовсім знесилився. Горло

його боляче стискалося, в колінах і суглобах
рук він відчував такий нестерпний біль, що не
міг більше триматися на ногах і безсило
опустився на колючі каштанові гілки. Вже зовсім

розвиднілося. Починався новий день. Гассо
підвів голову і ще раз оглянув польдер.

Зліва лилось якесь біле світло. На сході щось

блідо мерехтіло. Це світло нагадувало Гассо
полотно саванів.

Жодної ознаки життя навкруги  ніде, куди
тільки сягав його зір. Кілька чайок носилися
вдалині, і здавалося, що вони тонуть в світло-
сірому повітрі. Належали вони землі чи небу?

Навіть пацюків, думав Гассо, цих мародерів,
що з являються при кожній катастрофі, не видно
тут. Навіть вони лякаються цієї картини смерті!

Гассо трохи повернувся набік, бо тіло його
знову заклякло. Коли він став дивитися в
другий бік, йому здалося, що в цій мертвій похмурій
пустелі щось ворухнулося.

Він став на самий край гілки, жадібно
вдивляючись в далечінь. Серце його забилося
сильніше. Справді, там щось ворушилося, якась
невиразна, майже зовсім непомітна темна річ.
Гассо просто не повірив тому, що він побачив,

бо це були не кущі і не птиця. То був кінь.
Його спина і голова витикались з води, і він
тривожно ворушив вухами. Жива істота, єдина
жива істота, крім нього, в цьому безмежному
просторі, повному мертвої води і трупів!

Гассо міцніше обперся об гілки; потім він
підняв руку і почав махати нею коневі.

Кінь стояв нерухомо, всіма покинутий і
зовсім самотній. Він, напевно, опинився на вершині
маленької греблі, пагорка, або на стогу сіна, і
терпляче чекав,'поки з явиться людина і
визволить його звідси.

Гассо не зводив очей з коня. Ось він стоїть

там, він може рухатись, в його червопобурому
кінському тілі, так само як і в грудях Гассо,
б ється серце, він дихає, бачить той самий
світлосірий ранок, ті ж самі речі, хоч і не ро¬

зуміє, що саме бачить, він так само страждає
тут... І думка про це сповнювала серце
молодого священика якимсь новим, незнаним

досі теплим почуттям.
Кінь ще не знав того, що він, Гассо, тут,

поруч з ним, і бачить його. Він стояв і чекав
порятунку. Гассо тепер вже ніби не почував того
клубка, що підступав до горла і боляче стискав
його. Він почав гукати, він свистів, щоб єдина
жива істота, яка була разом з ним в цій водяній
пустелі, почула його, побачила, що він тут.
І раптом Гассо замовк, жахнувшись власного

вчинку. Це ж смертельна небезпека для коня!
Якщо кінь побачить або почує його, він, напевно,
почне рухатись, впаде з своєї греблі чи пагорка
і потоне у воді, яка вже поглинула навіть
церковні дзвіниці.

Гассо, не відриваючись, дивився на коня. Цей
кінь не повинен загинути! Він так щасливо
врятувався, що не повинен тепер вмирати! Гассо
вже менше звертав увагу на утоплених, на
трупи тварин, він думав лише про один свій
обов язок. Це було б для нього великою радістю
і спокутою за його провину.

Коня треба будь-що врятувати!
Вода в польдері м яко колихалась. Вона,

мабуть, не буде більше підійматися, подумав Гассо,
бо стоїть на такому ж рівні, як і в морі, а
почне скоро спадати і зійде зовсім. Гассо робив
зараз те, чого не робив з самого початку бурі:
він думав про порятунок.
Тепер він думав про коня і про себе.
Якби йому пощастило добратися до коня,

сісти на його спину, якби вони могли
протриматися так, поки зійде вода... Один чи два дні...

Гассо міряв очима відстань до далекої темної
фігури тварини, яка поклала край його
самотності й тривозі і яку тепер не можна було кидати
напризволяще.

Коли тут хлюпотіла і вирувала морська вода,
плисти було дуже важко. Але тепер вода була
зовсім спокійною.

Гассо добре знав, що з нього поганенький
плавець. Ріка Маас, на якій він виріс, мала
занадто багато небезпечних коловоротів, а з
небагатьох тихих заток його з приятелями-хлопча-
ками селяни проганяли, бо вони забруднювали
місця водопою худоби. Але сьогодні, в день
святої Єлизавети, Гассо намірявся плисти так,
як ще ніколи в своєму житті не плавав...
Він вбачав глибокий смисл, якийсь таємничий

сенс у тому, що буря досі щадила його.
Врятування коня здавалося тепер Гассо значнішим за
все, що він будь-коли робив.

Він підгорнув рясу, довгі поли якої давно вже
знову пообвисали, і притягнув її поясом. Вітер
щипав його за ноги, тонка одежа була мокра.
Спираючись ногами на гілки, Гассо почав
спускатись у воду. Якусь мить він стояв і
збирався з силами, потім стрибнув з дерева.
Вода ударила йому в груди і горло таким

крижаним холодом, що Гассо почав задихатися.
Він швидко поплив назад, до свого дерева.

І знову він дивився на коня. Той стояв, як і
раніш, терпляче дожидаючись порятунку; вуха

102



його ворушились. Цей малопомітний рух
примушував серце Гассо битися сильніше. Він
глибоко зітхнув і вдруге спустився у воду.
І знову холод крижаними лещатами обхопив

його тіло, забив дух. Якась нездоланна сила
стискувала всі його члени, нестримно тягнула
вниз, в глибину чорної мовчазної мертвої води.
Зробивши кілька рухів .руками й плечима, він
виринув на поверхню. Дивна тиша стояла
навкруги.
Гассо широко змахував руками, пливучи туди,

де стирчала з води бура кінська спина.
Здавалось, чиїсь великі залізні руки обхопили

Гассо, стискали його горло, стегна. Він подумав,
що зможе перебороти це, якщо попливе швидше.
Кінь чекав! його останній супутник, останній
живий друг! Але залізні руки не відпускали
Гассо. Вони все міцніше стискували його груди,
стегна, ноги. У нього починалися судорги. Тоді
він поплив повільніше, щоб звільнитися від них.
І раптом Гассо помітив, що зовсім не
посувається уперед. Йому здалося, що його
скоріше відносить назад.
Гассо зовсім задихався. Він

потягнувся руками до горла, щоб
звільнити себе від цих крижаних кайданів.

І в цю мить він почав тонути. Ніби
якийсь важкий тягар упав зверху на
його потилицю і плечі і з великою
силою потягнув його в глибину.
Зробивши надлюдське зусилля, він

якось вирвався і ще раз виринув на
поверхню. Кінь!..
В розпачі він озирнувся навкруги,

потім зник під водою, востаннє
піднявши вгору стиснутий кулак.

Люди в коротких плащах і морських
капелюхах, що пливли на плоскому
човні, шукаючи тих, кому пощастило
врятуватися, здалека побачили, як
Гассо залишив своє дерево.

Вони стежили за ним, коли він увійшов у
воду, повернувся до свого дерева і потім знову
поплив. Люди швидко розвернули свій човен, на
якому були хліб, вино і суха одежа, і попливли
туди, де ця самотня, одчайдушна людина
наважилася вступити в єдиноборство з водою.

Один з рятівників сказав:
 Він вирішив плисти нам назустріч...

Але інші заперечливо похитали головами.
Потопаючий плив зовсім у протилежному напрямі.

 Я не розумію його,  сказав стерновий,
чоловік з рум яним лицем і червоними руками.
Чого він шукає у воді?
Ті, що не веслували, стежили за плавцем.

Самотня людська голова ледве рухалась, вона
зникала під водою, потім знову з являлася на
поверхні. І тут люди в човні помітили коня.
Хтось голосно вилаявся:

 От дурень! Він хоче добратися до свого
коня! От уперта мужича натура! Не може

покинути своє добро... Далеко, дуже
далеко, чоловіче! Ти не подужаєш!..
Люди в човні почали гукати,

розмахувати руками, вони хотіли
привернути до себе увагу самотнього плавця.

 Назад! Коня все одно не
врятуєш! Навіщо тобі кінь?! Пливи назад!
Ми заберемо тебе!
Вони бачили, як невідомий востаннє

підняв угору руку. Пізніше дехто
говорив, що плавець махав рукою
коневі. Інші, що мали гостріші очі,
запевняли, ніби він погрожував
кулаком небу. Але всі зійшлися на тому,
що цього упертюха, який потонув на
їхніх очах, можна було б врятувати,
коли б не це його безглузде бажання
визволити коня, що був уже
приречений богом, як десятки інших
нерозумних тварин, загинути від голоду
й холоду і зникнути під водою.

З німецької переклали Надія АНДРІАНОВА
та Яків ВАЛАХ.
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Корнелій ЗЕЛІНСЬКИ Й

ШЛЯХИ СВІТОВОЇ ПОЕЗІЇ

«Если не по звездам  по

сердцебиению полночь
узнаешь, идущую мимо». Так
сказав поет Багрицький. Подвиги
й думки, історичні катаклізми
і трепет кохання поети
сприймають особливим чуттям,
пізнають по серцебиттю. Так
твердили ще древні. Але так
говорив і Маяковський. В
цьому розумінні поет  це
людина з оголеними нервами.
Бути поетом,  говорив Єсе-
нін,  це «кров ю чувств
ласкать чужие души». Звідси і
сподівання, які ми пов язуємо
з поезією. Вона схоплює те, що
іще тільки народжується в
часі і в людській душі. Вона
ідейний і емоційний розвідник
в літературі, її авангард.
І в той же час лірична
поезія  це документ про душу
людини, про її настрої, свого
роду електрокардіограма
сьогоднішнього дня. Недарма
Баратииський говорив, що
«сначала мысль воплощена

в поэму сжатую поэта». Дехто
вважає, що найоператшвшшим
жанром літератури є нарис.
Це правильно: в нарисі, в
публіцистиці найлегше,
найзручніше відбити швидкоплинні
події сьогоднішнього дня, дати
їм назву і оцінку. Роман
залишається епічною формою, яка
може охопити різні аспекти
людського існування,
включаючи і роздуми автора. Але
лірична поезія виражає
вібрацію нервів, вона говорить про
людську душу і тому
залишається таким проявом
людського духу, в якому
сконцентровано і ставлення людини до
дійсності, і розуміння нею
самої себе.

Ось чому сьогодні ми
говоритимемо про поезію і зокрема
про вірші. Поезія  це ширше
естетичне поняття, подібне до
краси. Але вірші  це сплав
або єдність розміреної
людської мови з музикою або,
може, точніше кажучи, з ритмом,
як духом музики.
Отже, в чому смисл

сучасної поезії? Куди вона нас
веде, про що свідчить і чого
ми від неї чекаємо? Зрозуміло,
питання, поставлене в такій
загальній формі, вимагало б,
принаймні, товстого
книжкового додатку до «Тайме», де
по неділях маститі критики
люблять давати інформаційні
огляди стану літератури. Я не
збираюся цього робити. Нам
важливо з ясувати для себе
інше: які ті основні лінії, що
ними рухається сучасна
поетична думка? В яких формах
ідуть шукання? Це дасть нам
позицію для оцінки поетичних
явищ.

Шукання поетів не можна
розглядати тільки в межах
різних літературних шкіл. Це
було б надто звужено, надто
замкнуто в умовну
термінологію. Літературні школи, що
об єднують поетів, як ми
знаємо, іноді мають чисто
випадковий характер. Іноді вони
утворюються (наприклад, у США
або в Англії) просто за
допомогою обкладинки, яку
придумує видавець, щоб його
товар став ходовим.
Зрозуміло, не все до цього зводиться.
Ми можемо назвати кілька

шкіл або напрямів, які
наклали свій відбиток на поетичну
творчість сучасності. Багато
які з них у буржуазних краї¬

нах є різними варіаціями
романтичних та формалістичних
течій. До останніх треба
віднести абстракціонізм у різних
його варіантах. Але зараз
я хочу сказати про інше.
Я спробую назвати кілька
родових понять, які допоможуть
нам розподілити безмежний
матеріал поетичних шукань і
орієнтуватися в ньому. Таких
головних напрямків, до яких
так чи інакше приєднуються
всі поети світу, можна
назвати три. Вони являють собою
відображення тих явищ, які
відбуваються в житті, /в історії
сьогоднішнього дня.

*
*

Першим я назву напрям
феноменологічної або
ідилічної поезії. Табір цієї поезії
в несоціалістичних країнах
досить великий, до нього
входять поети, вельми чуйні до
суспільних явищ, вони навіть
беруть участь в тій чи іншій
формі суспільного життя,
наприклад, у боротьбі за мир.
Проте вони вважають, що
поезія повинна обертатися
в сфері абстрактних предметів,
прагнути до тонкого
зображення явищ дійсності, а не суті
життя в історичному аспекті.
Інші вважають неодмінним
для поезії діяти виключно в
сфері так званих «вічних» тем,
як смерть і любов. Адже є
предмети з надзвичайно
стійкою поетичною репутацією, що
сягає в минуле справді на два
тисячоліття  наприклад,
місяць, троянда і соловей. Це
визнавав і Шекспір.
Не так давно Пабло

Неруда в інтерв ю, даному в Чехо-
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Словаччині, виступив на
захист цих освячених

багаторічною традицією поетичних
предметів, предметів, що їх
нерідко ображають або навіть
висміюють сучасні поети, які
палко пориваються до сучасної
теми, прагнучи виразити пафос
історичних подій наших днів,
такі поети часом досить
непоштиво поводяться з так

званими «вічними» темами. Не хто

інший, як Маяковський,
іронізував з художників, які «выки-
пячивают из любвей и
соловьев какое-то варево». А втім,
місяць залишився на небі
радянської поезії. Кохання і
краса мають свої завоювання.
Вони не викидаються за борт
соціалістичного реалізму.
Більше того, вони живуть і
квітнуть у його широкому руслі.
Житиме також і сумна

поезія. Адже й сум може бути
різний. Буває поетичний сум,
поринувши в який, людина не
слабшає і м якне, а навпаки,
стає мужньою і сильною.
Мимоволі пригадуються слова
Бєлінського, який говорив, що,
«ніде Пушкін не діє на
російську душу з такою
непереможною силою, як там, де поезія
його проймається сумом... Але
цей сум не голос кволої душі,
не старість немічного духу. Ні,
це сум могутній, безмежний,
сум натури великої,
благородної. Російська людина
впивається сумом, вона не падає під
його тягарем, і нікому, як їй, не
властиві в такій мірі швидкі
переходи від суму, що
надриває душу, до шалених
молодецьких веселощів». Чи не
в цьому полягає таємниця
також нашої любові до Єсе-
ніна? В його сумній ніжності
до всього живого є безмежна
цілюща сила.
Звичайно, «вічні» теми не

можуть бути вилучені із
вжитку нового, соціалістичного
людства хоч би вже тому, що
смерть, кохання, зорі над
головою завжди хвилюватимуть
наш розум. І суперечка, яка
ведеться в поезії між так
званими інтимно-ліричними, або
вічними мотивами, з одного
боку, і громадянськими
мотивами  з другого, суперечка,
яка ведеться, зрозуміло, не з
часів Маяковського, а з часів

мало чи не Тіртея, не може бути
розв язана тільки на користь
тих або інших мотивів у
виключному розумінні. Суперечка
скоріше йде про інше: про те,
щоб троянди і солов ї  я беру
ці слова в емблематичному
розумінні  не паразитували б
на людській свідомості, не
витісняли звідти те, що справді
хвилює народи, через що
ллється кров і люди йдуть на
подвиги. Питання стоїть
інакше. Про це з гідною подиву
відвертістю сказав знову-таки
Маякоївський у віршованому
посланні до коханої жінки:
«даже в дрожи тел, близких
мне... красный цвет моих
республик должен пламенеть».
Інакше кажучи, він хотів
висловити необхідність, яку ми
так гостро відчуваємо сьогодні,
щоб історія з її боріннями
ввійшла б у саму серцевину
нашого особистого життя,
забарвила б своїм кольором усе,
чим живе людина.

Маяковський умів додумувати все до
кінця, і в цьому була його
сила.

Можливо, ніколи в історії
людства наша свідомість не
відчувала з такою силою ролі
суспільства, а не тільки
індивідууму. Ніколи в нашій
історії поняття людства, як
взаємно зв язаного комплексу
народів і націй, мабуть, не існувало
в тому конкретно-відчутному
розумінні, як сьогодні. До цих
відчуттів нас підвели великі,
справді світові події нашого
часу.

Проте, «зерно» ідилічного,
або феноменологічного
напрямку (як я його умовно
назвав), того напрямку, що
прагне виразити прекрасне в його
формі, а не в сутності, саме
й полягає в тому, що його
прихильники думають
сховатися за вічними темами й
інтимною лірикою від тривог
сьогоднішнього світу. Що й
казати, тривоги великі. І треба
мати мужність глянути їм
у вічі і не впасти у відчай.
Ідилічне світосприйняття є
свого роду втеча від сучасної
історії. Але, може, втеча і від
розуму. Ідилічна поезія може
мати і певне філософське
обгрунтування: світ
непізнаванний- Суть його закрита для

нас, а матерія прагне стати
ворогом людини, позбавити її
почуття свободи. А що на
світі прекрасніше за почуття
свободи? Давайте, кажуть,
віддамося цьому почуттю,
віддалившися від міжнародних
конференцій, урядів, держав,
конформістської преси і т. д.
і т. п. Кінець кінцем для
людини нетлінними завжди
залишаться і бліде сяйво місяця
в тумані, і шепотіння коханих
уст.

Бувають влітку вечори,
Коли ти, місяцю, дивуєш нас 
Такий повільний і сумний
Останній відблиск гаснучого сонця.
Ти ніби хочеш крикнути. Про що?
Ти, місяцю туманний, таємничий,
Під зорями від сну відводиш землю,
И вона, прокинувшись, до тебе

прагне.

У цих рядках Джузеппе Ун-
гаретті, поета дуже тонкого,
творчість якого багата
людяним змістом, мабуть,
рельєфніше, ніж в інших його віршах,
розкритий сум, звернений до
вічних дже'рел, у яких поет
шукає забуття.
Так, цей туманно-сумний

місяць сповнений символічного
значення. Але я гадаю, що
земля, якщо під нею розуміти
людей, які обжили цей шматок
космічної матерії, навряд чи
тягнеться за розв язанням
своїх загадок до сумного місяця
або інших нестаріючих
поетичних предметів. Люди, як
вони є, прагнуть вирішити свої
людські справи все-таки
земними засобами і в ім я земних
інтересів. Хоч би як кликали
мене поети піти в ім я якоїсь
тотальної уявної свободи від
наших грішних земних справ
у якісь поетичні сфери, я б
навіть сказав, у поетичні
галактики, ці поети не можуть
переконати мене своєю ілюзорною
правдою. Шопенгауер одного
разу дотепно сказав, що
людина вільна робити так, як
вона хоче. Але вона не може
хотіти так, як вона хоче.
Щождо таких

різновидностей агностицизму або відходу
від дійсності, як
абстракціоністська або алогічна поезія, що
малює якісь розмиті плями зі
слів, змісту яких ледве може
добрати нормальна людина,
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то навряд чи варто займатися
подібною «феноменологією».
В Америці недавно помер

один англійський аристократ,
лорд Дансені, автор безлічі
п єс, романів, критичних еосе,
людина рафінованого, але й
досить тверезого розуму. Він,
звичайно, був дуже далекий
від комунізму, і взагалі
соціальні суперечності його мало
хвилювали. Його вважали
старомодним і захисники
абстракціоністського мистецтва; його
в їдливо і нетерпляче
обстрілювали. Але він з упертістю
Донкіхота вів далі свою боротьбу
з алогічною поезією, не боя-
чися звинувачення в
старомодності. Він вів цю боротьбу не
в ім я, повторюю, якихось
нових соціальних ідеалів, а
просто як людина з хорошим

смаком, якій були огидні

плоди пересиченості
безвідповідальних нероб. Мені хочеться
навести кілька його думок із
статті «Поети не справляються
з своїм завданням»,
надрукованої в журналі «Сатердей
ревю» (жовтень, 1957 рік).

«Що таке сучасна поезія? 
запитував лорд Дансені.
Дехто вважає, що
представники сучасної поезії є
найбільшими поетами після Шекспіра.
Інші, навпаки, вважають, іцо
Шекспір віджив своє.
Помилкою буде обеззброювати
молодих категоричним
твердженням, що після Шекспіра
неможливий ніякий прогрес. Але не
можна також сприймати
прості зміни за прогрес і
змішувати процеси зростання і
розкладу...

Якщо сучасна поезія
перебуває в процесі зростання, ми
не повинні залишати її поза
увагою. А коли це процес
розкладу, ми повинні
якнайшвидше подолати його. Це
недоступно розумінню нашої (тобто
американської і англійської.
К. 3.) інтелігенції. Саме тому
я дозволив собі такий
експеримент. Я взяв уривки з віршів
двох представників сучасної
поезії: уривок на дванадцять
рядків, складений із
заголовків різних віршів, і подав його
як зразок поезії, і невеликий
уривок спеціально написаної
мною безглуздої нісенітниці і
заявив слухачам, що їм не

вдасться розібратися в тому,
що являє собою вся ця
мішанина. Так воно й вийшло. Бо
звичка вважати всяку
нісенітницю чимось досконалішим,

порівняно з тим, що
створювалося і любовно зберігалося
народом досі, звичка ця
зайшла так далеко, що ніхто не
по-сміє відкидати її через
страх  а що, коли хто-небудь
вважатиме їх. недосить
інтелектуальними людьми,
нездатними зрозуміти всю глибину,
яка, можливо, криється у ній...
Є один американський

письменник,  пише далі лорд
Дансені,  який вважає, що
в кожному вірші мусить бути
якась таємниця, і він досягає
цього, зливаючи різні слова
і плутаючи орфографію. Він
хоч і не претендує на
символічний смисл, що нібито
міститься в кожному рядку (не
друкує кожний рядок з
великої літери), проте він дозволяє
собі називати свій твір
«поемою»... І коли ця таємниця
розгадана, стає ясно, що його
так звана поезія зовсім не є
поезією».

Всі ці міркування є голосом
здорового глузду самого
буржуазного суспільства, яке
зовсім не хоче, щоб поети, які, за
висловом Горького, хочуть
«виламатися з історії», робили
це в формах, які посилюють
хаос сучасної свідомості. Ні,
вже краще класичні ідилії
інтимної лірики! Проте далеко
не всі поети у своєму
аристократичному і справді
інфантильному самозабутті можуть
із обеззброюючою посмішкою
вигукнути: «Какое, милые, у
нас тысячелетье во дворе!» Ні,
груди дуже багатьох поетів
відкриті, хвилі життя б ють
у розкрите серце.

* *
*

Ми живемо у небувалу
епоху, коли відбуваються дві
революції, що змінюють обличчя
земної кулі. Одна  головна
революція  це та, яка
підняла мільйони на боротьбу
проти колоніальної системи,
підняла народи під проводом
робітничого класу на
створення нового, комуністичного
суспільства на землі. Тут рахунок

іде на сотні мільйонів. Я не
знаю, вухо якого поета може
залишитися несприйнятливим
до грому народних повстань,
до велетенського прибою
народних мас. Уявімо собі
наочно ці сотні мільйонів людей,
це напруження розуму, м язів,
сердець. Коли це було в
історії?. Ми справді на порозі
нового віку, віку комунізму.
Друга революція

відбувається в тиші лабораторій,
наукових інститутів. Людина
проникла в мікрокосмос. Світ
елементарних часточок, який
раптом відкрився
математикам і фізикам, світ
кібернетики, лічильних машин, світ
атома  він також вривається
в наше життя, обіцяючи
неймовірні, безмежні перспективи.
Революція соціальна осяяна

сліпучими спалахами водневої
бомби. Так прощається, йдучи
в небуття, старий світ.
Свідомість кризи, катаклізму, що
насувається, неясна тривога
перед невідомим завтра,  все
це глибоко проникло в сучасну
поезію буржуазних країн,
роз їдає її. В наші дні почуття
відчаю і очікування близьких
катастроф або якихось подій,
що загрожують людині,
сповнює сотні і тисячі поетичних
творів, які бачиш на
сторінках журналів у США, Англії,
Франції, Італії. Зрозуміло,
нотки песимізму, розчарування
в житті або трагічне його
сприйняття,  все це може
мати і глибокий філософський
підтекст, виражати і деякі
корінні суперечності самого
буття. Але мова зараз іде про
інше  про відчай, навіяний
надзвичайно глибокою кризою
старого світу, кризою самих
принципів, підвалин культури
власницького суспільства.
Саме це становить основу того,
що я б назвав апокаліптичиим

або песимістичним напрямком

сучасної поезії на Заході.
В цікавій статті

американського професора Франкліна
Л. Баумера «Апокаліптика
двадцятого століття», що
з явилася в журналі ЮНЕСКО
«Кайє д істуар мондіаль» і
передрукована у нас у «Вестнике
истории мировой культуры»
(1957, № 2), наводиться
безліч прикладів того, як широко
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ці настрої охопили західний
світ:
«Ми живемо сьогодні під

знаком руйнування
цивілізації» (Альберт Швейцар, 1923).

«Зростає передчуття
неминучого краху, що дорівнює
загрозі близького кінця ївсьому,
заради чого варто жити»
(Карл Ясперс, 1932).
«Реальність нашого часу...

Близький кінець Європи...
Війни і звірства, злидні, голод»
(Сіріл Коннолі, 1946).
«Тепер я часом думаю, що

Європа приречена, що цей
розділ історії наближається до
кінця» (Артур Кестлер, 1951).
«...Ми вступаємо в епоху, яку

можна порівняти з найпохмурі-
шими періодами історії
людства» (Жермен Базен, 1952)
та багато подібних..

Всі ці настрої, надзвичайно
загострені сьогодні Хіросімою
і хмарами радіоактивного пилу
над Тихим океаном,  все це
лягає на сторінки віршів і
романів. Зокрема, Баумер
посилається на такі книги, як
«Антихрист» Бердяева, «Князь
брехні» Одена, «Антагоніст»
Уеллса. Часом особливо наочно
в ряді новітніх праць
католицьких проповідників диявол
перетворюється на категорію
об єктивно існуючу (він,
звичайно, невидимий для
людського ока, але, незважаючи на

це,  реальний!). «Ніколи
раніше сатана не мав у своєму
розпорядженні таких могутніх
засобів»,  говорить Жермен
Базен. «Виселений з природи,
свого колишнього царства,
Люцифер тепер, мабуть,
оселився в самому центрі
людського розуму».
Дуже симптоматичний щодо

подібних настроїв роман
англійського письменника Ол-
доса Хакслі «Мавпа і суть».
Персонаж, від імені якого
ведеться розповідь, говорить:
«Страх, друзі мої, страх
є справжня основа і
фундамент сучасного життя».
Англійський поет Оден,

якого, мабуть, можна назвати най-
викінченішим представником
апокаліптичного напрямку,
пише, звертаючись до диявола:

Ти невідчутний як істота,
А тільки зненависть, невіра й жах

Стискають мою душу знову й знову
Ось що мене і позбавляє

індивідуальності.

Або ось, .наприклад, вірші
відомого англійського поета

Томаса Стернса Еліота:

0 морок, морок, морок.
Усі вони ідуть
У морок. У космічну порожнечу.
Ніщо летить в ніщо.
1 полководці, й белетристи,
Банкіри й меценати,
Міністри й депутати,
Голови комітетів,
Королі індустрії,
Респектабельні служителі,
Правителі і покровителі 
Усі вони ідуть у морок.
О морок, морок, морок...

Читаючи подібні рядки,
доречно пригадати вислів Елліо
Вітторіні з його статті «Монта-
лізм Еліота», вміщеній у
недавно випущеній книзі
«Щоденник на площі Бомпіані»
(1958). Вітторіні пише: «До
речі, треба відзначити, що
часто у Одена образ нагадує
Монтале. Йдеться, мабуть, про
Монтале, якого Оден впізнав
у Еліоті» (стор. 158).

Не беруся судити, скільки
Монтале міститься в

засновнику Оксфордської школи
Одені або в увінчаному
лаврами Нобелівської премії
Еліоті. Але Еліот, безперечно,
справляв і справляє досить
сильне враження на деякі уми,
заражені декадентською
гнилизною, і в Англії, і у Франції,
і в США не тільки своїми

вкрай ускладненими поетичними
образами, а й усім колом
своїх ідей.

Реакційні політичні й
естетичні позиції Т. С. Еліота
досить визначені, і, признаюся,
мені здається трохи дивним,
що міркування Еліота, хай із
окремих конкретних питань
(наприклад, про Данте),
зберігають своє значення або,
в усякому разі, привабливість
навіть для прогресивних
італійських поетів, які вбачають
завдання поезії в тому, щоб
змінювати світ і людину за
законами краси й гуманності.
Я не хочу спрощувати.

Звичайно, в дійсності реально
існують могутні джерела зла.
Життя сповнене суперечностей,
і відображення цих суперечно¬

стей можна зустріти в творах
людей найрізноманітніших
таборів і переконань. Інша річ,
що аналіз життєвих

суперечностей і історичні прогнози
будуть різні у марксистів і
представників різних
напрямків сучасної буржуазної
філософії: семантиків, екзистенсі-
алістів, неопозитивістів, неото-
містів та інших. Проте життєві
факти здатні бачити люди
різних таборів.
Але, повторюю, суперечності

народжуються в ході розвитку
самої цивілізації. Ці
суперечності знайшли відображення,
наприклад, у книзі глави
німецького екзистенсіалізму
Карла Ясперса «Людина в
сучасному столітті» або,
припустимо, у книзі швейцарського
теолога Еміля Бруннера
«Християнство і цивілізація». Еміль
Бруннер зовсім не поет, але
справді з поетичною силою
змальовує «незліченні
мільйони людей, з юрмлених у
бездушних велетенських містах,
де пролетаріат живе без
зв язку з природою, без рідного
вогнища або знайомого сусіди.
Вона (сучасна техніка.  /С. 3.)
означає асфальтову культуру,
одноманітність і
стандартизацію. Вона  люди, яких
машина звільнила від
необхідності думати і хотіти і які
в свою чергу повинні
«обслужувати» її в належному темпі
і стереотипним чином. Вона 
страшенний шум і метушня,
безробіття і незабезпеченість,
кой центр а ці я п родуктивних
сил, багатства і престижу в
небагатьох руках або
монополізація їх державною
бюрократією... Вона означає також
швидку стандартизацію усіх
національних культур і
стирання їхнього історичного
коріння».
Що ж, картина,

намальована швейцарським богословом,
досить виразна. Ось світ, що
його створила капіталістична
цивілізація.

* *

*

У дні моєї молодості мені
якось потрапив до рук
невеликий збірник у простенькій
зеленій обкладинці, головним
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автором і натхненником якого
був Петро Кропоткін,
російський анархіст, що втік від
переслідувань царського уряду
за кордон (у Лондон), де й
прожив майже все своє життя.
Брошура мала назву «Століття
чекання». Так Кропоткін
назвав дев ятнадцяте століття,
яке було немовби підготовкою
до великого оновлення

людства. А недавно я натрапив на
видану в Нью-Йорку книгу
Артура Кестлера, яка
називається «Століття болісного
чекання». Так названо наше
двадцяте століття. Там є

розділ, у якому змальовано
похорон у Парижі одного з
героїв книги. Це відбувається
під акомпанемент сирен
повітряної тривоги. «Сирени вили,
але ніхто не був певний, що
це: може, страшний суд, а
може, тільки учбова тривога.
Гайді, помітивши страх в очах
робітників, що оточували його,
подумав: «Так середньовічні
юрби мусили дивитися на небо
в літо від різдва Христова
999, чекаючи появи комети».
«Століття болісного чекання»,
чекання страшного суду  так
написав ренегат, який колись
був членом комуністичної
партії.

Що ж, ми можемо або
знизати плечима або навіть
пожаліти стомлених і зляканих. Але

уявіть собі сучасний світ у
велетенському заворушенні, де
зіткнулися дві великі сили 
комунізм і вмираючий
капіталізм, і хіба ви назвете наш
час «століттям болісного
чекання»? Ні! Наше століття
я б назвав століттям
звершень або століттям

здійснення великих соціальних мрій
минулого. Хіба про це не
свідчить побудова соціалізму
в Радянському Союзі,
грандіозні зусилля народу в боротьбі
за нову економіку, за нові
форми життя в Китаї, Індії,
в країнах народної
демократії, боротьба сотень мільйонів
людей? Хіба туга і страх,
тяжке прощання з минулим,
глибокий соціальний песимізм

визначають колорит нашого
часу? Ні, і ще раз ні! Той, хто
любить життя, той, хто знає,
яке воно прекрасне і
невичерпне у своїх можливостях, той,

хто любить людину,  той
ніколи не погодиться ні на

холодні ідилії, ні, тим більше,
не прийме настрою
безвихідності і приреченості. Але для
цього треба справді оновитися
душею, щоб відчути свіжий
вітер комуністичного завтра,
який б є нам в обличчя. Наш

час кличе людину не до
споглядання і відчаю, а до героїки.
Природа людини в основі

своїй героїчна. Людина здатна
на найбільше зусилля, на
найбільшу концентрацію волі,
розуму і сили, як це добре відчув
Горький, який заявив, що
навіть саме слово Людина
звучить гордо. Ми живемо в
століття перебудови людської
свідомості на героїчний лад.
Джерело цієї перебудови 
боротьба за комунізм. Омиті
в цьому джерелі,
народжуються образи нової поезії і в
Росії, і в Китаї, і у Франції, і
у В єтнамі, і в Мексіці, і в
Італії, і в Аргентіні, і в усіх
кінцях земної кулі.
Я вважаю, що героїчний

напрям у поезії,  назву його
так умовно,  найпослідовні¬
шим втіленням якого є поезія

соціалістичного реалізму,
надзвичайно широкий: він
включає в себе поетів різних країн
і різних поколінь.
Я розумію під поезією

героїчного напряму таку, пафос
якої полягає в подоланні
байдужості, відчаю, соціального
песимізму, невіри в людину
в ім я самої людини.
Дехто вважає, що перед

поезією стоїть альтернатива 
сповідь або пропаганда. Що
таке пропаганда? Це ззовні
привнесена думка, яка стає
причіпливою, коли вона не
органічна. Не можна назвати
пропагандою в поезії те, що, як
ритм, злите із самим
серцебиттям поета. Такий весь
Маяковський. У нього
політична ідея стає стилем,
ритмом, людською душею. І це
поезія. А там, де думка
випинається, мов пружина в
старому дивані, випинається, мов
чужорідне тіло,  там нема й
поезії. Ось чому мені здається
неправильною сама
альтернатива: сповідь або пропаганда.
Пропаганда може перейти в
сповідь, а сповідь може вияви¬

тися такою ж примітивною, як
телеграфний стовп. Вся справа
в людському змісті, в
багатстві, в красі світу, що його
відкриває поет. Цим словечком
«пропаганда» звичайно хочуть
залякати й відвернути від
громадянських мотивів у
поезії. Але ці мотиви проникають
в поезію з самого життя

безмежних мас людей. Дехто
боїться навіть самого слова
«політика». - Але ця словобо-

язнь є також політикою, яка
називається «страусовою
політикою».
Сент-Екзюпері, французький

пілот (що загинув на фронті
в 1944 році) і чудовий
письменник, сказав справедливі
слова, що істина полягає в тому,
щоб бути з людиною і
виражати справді людське і най-
потаємніше людське. Поезія,
що відокремлює себе від
людства, відокремлює себе від
народу, перестає бути поезією,
тому що вона вже не може
нікого зробити ні багатшим, ні
щасливішим. А хіба не в цьому
призначення самої поезії?
Сьогодні бути людиною 

це означає також боротися за
людину, тому що світ  у
хвилюванні, у боротьбі, в муках
народження нового
суспільства. Ось чому героїчний
елемент в поезії є те, що зв язує
її з великими задумами
народів, великими зусиллями
людського духу. Олександр
Твардовський, поезію якого
(що примушує думати і
хвилюватися про найголовніше, чим
живе світ) я особисто ставлю
дуже високо,  Олександр
Твардовський у своїй останній
поемі «За далиною далина»
ввів у вірш, в сюжетну
структуру розповідь про будівництво
великих гідростанцій,
наприклад, на Ангарі. Дехто скаже:
який же це матеріал для
лірики? Так, наш час важкуватий
для пера. Мабуть, поет, який
став би на шлях традиційного
розв язання теми, поставив би
на березі річки пару
закоханих, поселив би в гаю солов я
і на небо повісив би
загадковий блідий місяць. Реквізит
готовий. Але чи була б не
поезія? Я думаю, що вийшло б
саме навпаки. А ось
Твардовський зумів передати пое-

108



здю творчого напруження
велетенських задумів, і все разом
увійшло в нашу свідомість
в образі прекрасної людської
мрії, здійснюваної героїчною
працею радянських людей.

Так, соціалістичний реалізм
у поезії  це відкриття
художником правди соціалістичного
оновлення світу. Це не догмат,
це саме відкривання. Це той
вид поетичного дихання, який
народжується на грунті
захоплення боротьбою за нове
суспільство, на грунті
особливого почуття єдності з народом.
Це дорогоцінне відчуття. Воно
здобуте і розвинулося в
багатьох наших людей внаслідок
величезних перетворень у
країні, перетворень, що відбилися
на психології людей.

Ось, наприклад, вірш,
написаний не відомим поетом
старшого покоління, таким як Твар-
довський, а поетичне
висловлювання молодого архітектора,
який тільки починає свій

шлях в поезії, Андрія Возне-
сенського. Але він, мабуть,
краще за всякі пояснення
дасть відчути психологію нової
радянської людини, особливий
кут зору або сприйняття,
відчуття широти, романтику
дерзання, гордість своєю
причетністю до справ народу,
грандіозність мети. Цей молодий
архітектор був присутній на
відкритті Куйбишевської
гідроелектростанції в серпні 1957
року і, стоячи серед десятків
тисяч людей, які слухали
промову М. С. Хрущова, зрозумів,
відчув усім своїм єством:

Мы  противники тусклого,
Мы приучены к шири 
Самовара ли тульского
Или ТУ-104.

Бесшабашно, по-русски,
Быстриною блестят
Широченные русла
В миллиард киловатт.

В этом блещущем крае,
Отрицатели мглы,
Мы не ГЭС открываем 
Открываем миры!

И стоят возле клуба,
Описав полукруг,
Магелланы, Колумбы
Из Коломн и Калуг.

В них осанистость разинцев,
Пугачевский размах 

<

Может, с той только разницей,
Что они  при часах.

У трибун, подбоченясь,
Речь вбирает народ,
Ну, а кто побойчее 
Сам словечко ввернет.

Вставит веско, не робко,
Что там твой эрудит...
Обалдело Европа
В объективы глядит.

И сверкают, как слитки,
Лица, русских ребят 
Белозубой улыбкой
В миллион киловатт!

Ворог скаже: це пропаганда.
Друг скаже: це правдиве, як
сповідь. Але це ні те, ні друге.
Це подих нової поезії, нового
сприйняття світу.
Життя хвилює нас тим, що

людина сьогодні, відчувши
лікті, плечі мільйонів друзів,
повертає землю ближче до
сонця. Не треба думати, що
поезія, яка бере свій пафос
у цьому джерелі світового
життя, у боротьбі за комунізм,
що ця поезія буде втиснута
в русло самої тільки політики.
Я б порівняв політику з буєм
на річці і в морі: вона вказує
фарватер, напрям, куди
плисти. Ріка життя, а отже й
поезія мчатиме вперед в усій
повноті своїй, насичена
героїчною вірою в людство і його
діла на землі.
Уявлення про тематичну

обмеженість, ніби
пов язане з напрямом соціалістичного
реалізму, неправильне;
неправильно також встановлювати

прямі зв язки між
формальними шуканнями і змістом
самої поезії. С. Маршак у своїх
«Нотатках про майстерність»
(надрукованих у журналі
«Новый мир», № 6, 1958 р.)
скептично висловився про

вільний неримований вірш,
побачивши в цьому ухиляння
від принципу
«дисциплінованості» віршованої мови. Але
чи можна вбачати в неримова-
ному вірші, поширеному
сьогодні на Заході, свідчення
недисциплінованості або

навіть розкладу буржуазної
свідомості? Білий вірш може
виникнути і від багатства
думок і від їхньої бідності.
Взагалі всякі спроби пов язувати
«накоротко» метричний розмір,

Характер ритміки і навіть
певною мірою образності з
соціологічними категоріями, на
мою думку, неплодотворна
Зв язок між метром, ритмом і
смислом у вірші має значно
складніший характер і не
може розглядатися як прямий
показник стану людської
свідомості.

Іспанські народні романси,
як відомо, неримовані. І
знамениті «Романсеро» Федеріко
Гарсія Лорки, який
використовує народну іспанську
ритміку, втілені у форму так
званого вільного, неримованого
вірша. У нас були спроби
перекладати великого Лорку
«дисциплінованим» віршем. Були
й цікаві рішення, наприклад,
у Асеева. Але все ж таки
я гадаю, що ритмологічна
інтерпретація, зроблена в
перекладах Тинянової (журнал
«Иностранная литература»
№ 8, 1956 р.) ближче виражає
суть цього поета.

А втім, можна навести

приклад і з нашої радянської
поезії: книга Володимира Лугов-
ського «Середина століття»,
книга тривожних, хвилюючих
роздумів про долю нашого
покоління і про шляхи нашого
часу, написана також білим
віршем. Але ж яке органічне
саме таке розв язання
завдання саме для такої поетичної
книги:

В ускоренное, взвихренное время
Несущихся космических частиц
Вошла душа в большое время

правды,
Той правды, что для нас, людей,

одна.

И жертвенность, и героизм, и
гордость,

Что так привычны нашему народу,
Беспрекословно служат этой правде.

Так, має рацію поет: в наше
життя ввійшла велика правда
оновлення світу. Ми віримо
в цю правду. Ми гаряче
прагнемо, щоб людина героїчно
злетіла вгору, щоб вона стала
гордою, щасливою і красивою.
І ми за таку поезію, яка
допоможе людям, розтривожить
їхню душу так, щоб вони
зуміли стати на рівень великих
історичних завдань нашого
століття.
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Світанок у полі. Нгуен Дик Нунг (В'єтнам).

Павло СОКОЛОВ-СКАЛЯ

Народний художник РРФСР

СВЯТО МИСТЕЦТВА
СОЦІАЛІСТИЧНОГО СВІТУ

Величезний інтерес
радянської громадськості
привернула виставка творів
образотворчого мистецтва соціалістичних
країн в Москві. Тут
експонувалося близько 3000 творів
живопису, скульптури та графіки,
створених художниками
дванадцяти країн. Дивлячись на
ці твори, ніби читаєш
захоплюючу повість про життя
кожного народу, про його минуле
і сучасне. Перед нами
розгортається все багатство і

різноманітність творчих
індивідуальностей художників.
Приємно бачити, що образо¬

творче мистецтво країн
соціалістичного табору все більше
й більше проймається
принципами соціалістичного реалізму.
Глибока ідейність і високий
зміст  головне, що відчуваєш
в багатьох експонатах
виставки.

Питання про «соціальне
замовлення» творчості на
протязі десятків років  привід для
полеміки. Вся історія
мистецтва, якщо розглядати її з
марксистських позицій,
стверджує положення про
неминучість соціального замовлення,

тобто про обов язок художни¬

ка перед суспільством
відобразити ідеали цього суспільства
в живих, зрозумілих для
кожного образах і формах. Навіть
художники кам яного віку, що
висікали на стінах печер
зображення мисливських
трофеїв, відображали ідеали
життя усього племені. Мистецтво
справжнього художника
завжди чесне, воно  дзеркало
життя; воно однаково виразно
відображає і молодечий
рум янець і старечі зморшки.
Мистецтво соціалістичного

світу реалістичне і кличе до
ствердження усієї величі ко-
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муністичного майбутнього.
І ділком ясно, що мова
мистецтва майбутнього буде
реалістичною, монументальною,
величною і загальнодоступною.

* *

*

Мені хочеться почати огляд
виставки з мистецтва Китаю,
мистецтва, яке має
багатовікову історію. Сучасні китайські
художники продовжують і
розвивають кращі традиції
стародавнього мистецтва свого

народу. І одночасно вони
прагнуть реалістично відобразити
революційну боротьбу
китайських робітничих і селянських
мас, бути активними
учасниками соціалістичного
будівництва країни. Ось, наприклад,
малюнок на папері «Гірський
хутір на підйомі» Гуаиь Шань-
юе. Це захоплююча повість про
рідний хутір з історією
останніх років, дивовижно і
надзвичайно виразно виконана в
кращих традиціях китайського
живопису «гохуа». Саме тому,
що велике героїчне соціальне
полотно повіствування цілком
оволоділо художником, він
зумів знайти нові форми і барви,
яскраву точну манеру для
тонкої передачі поеми про рідний
край.
Із яскравих робіт

китайських художників, виконаних
маслом, виділяється
композиція Ло Гун-лю «Партизани в
катакомбах готуються до
битви з ворогом». Це правдивий
твір, дуже вміло і гарно
скомпонований, переконливо і
яскраво написаний. Деякі роботи
просто вражають нас,
радянських художників, своєю
високою майстерністю. Глядачі
надовго зупиняються біля
малюнка Я Мина «Прийшов
коробейник». Навіть важко
сказати, що краще у цій
композиції: графічна чи живописна
сторона чудесного твору.
Віртуозна робота одного з
найстаріших китайських художників
Сю Бей-хуна «Коні» блискуче
виконана в традиційній
манері «гохуа». А молодий
художник Ван Шен-ле створив
справжній шедевр «Вісім
героїнь кидаються в річку».

Китайські скульптори
порадували нас цілим рядом
прекрасних робіт.' Серед них
велична і сильна скульптурна
фігура тайпінського полководця
Лі Сю-чена, створена Хуан Лі-
шао у простій, величній і
могутній пластиці. В образі
революційного китайського
полководця реалістично показана
непохитність народної волі у
боротьбі за визволення від
гніту окупантів. х
У творчості художників

Корейської
Народно-Демократичної Республіки ми також
бачимо продовження і розвиток
традицій стародавнього
мистецтва цієї країни. Тут слід
особливо підкреслити
віртуозну за малюнком роботу Лі
Гон Єна «Пуп янки». У цій
композиції до сліз хвилює
просте зображення сільської

дітвори. Глибоким соціальним
змістом вражає картина
іншого талановитого художника Ан
Сан Мука «Мої односельці із
Південної Кореї». Глядач
разом з автором 'твору
переживає тяжку драму розколотого
навпіл героїчного і
багатостраждального народу.

Творчість в єтнамських
майстрів, вперше так широко
представлена на виставці,
захоплює свіжістю і самобутністю.
Особливо цікавий
національний лаковий живопис; його
засобами художники віртуозно
передають і природу і
сучасний побут працьовитого
народу, який будує нове життя.

Слід зауважити, що
техніка лакового живопису
надзвичайно складна і трудомістка:
в єтнамські картини пишуться

Корейські біженці.
Аладар Фаркаш (Угорщина).



па дереві, довго і дбайливо
обробляються різними грунтами,
смолами. Сам же живопис 

це найрізноманітніші суміші
фарб: золото, срібло,
перламутр фактично «впаяні» у
лаковий грунт. Потім усе це
знову покривається прозорими
фарбами, і під загальною
лаковою поверхнею виростає
вражаюче видовище, створене
талановитим художником.
Коли, наприклад, ближче
придивишся до картини «Зоря у
полі», то дивуєшся, як цей
твір, виконаний такими
складними прийомами,
сприймається, мов легкий експресивний
етюд, який у той же час
переконливо відтворює великий
соціальний зміст. В єтнамські
художники представили на

виставку ряд цікавих робіт,
створених в іншій живописній
манері  тонкі за колоритом і
пластикою акварелі на шовку
(наприклад, «Вишивальниці»
Чан Донг Лонга). Деякі
живописці В єтнаму починають уже
відходити від традиційної чор-
по-червоно-золотої гами і
знаходять нові барви, щоб
передати засобами лакового
живопису явища сучасності. На-
п р и клад, худ ож н и к и Нгу єн
Хієм свою картину «Нічний
похід» і Ф а 11 Ке Аіі картину
«Вечір на Північному Заході»
викопали у чудовій блакитнува-
тосріблястій гамі.

Чимало талановитих творів
живопису було представлено і
в розділі виставки, де
експонуються праці художників
Монгольської Народної
Республіки. Цілий ряд живописців МНР
є вихованцями радянських
художніх інститутів імені В.
І.Сурикова (Москва) та імені
І. Ю. Рєпіна (Ленінград).
Молоді монгольські художники,
працюючи над сучасною
тематикою, запозичили реалістичні
традиції російської класичної
і радянської художніх шкіл,
зберігши при цьому і свою
національну форму. Тут слід
підкреслити яскраві динамічні
картини Цевегжава Очірина
«Бій биків» і «Доярки»,
композицію «Після роботи» Одона
Гелегійна, поетичні пейзажі
Гава Лувсінгіна і Чултема Ня-
мосорина, яскраві портрети
людей Монгольської Народної
Республіки, написані Ядамсу-
реном Уржигійном та М. Чуле-
мою.

У розділі виставки
європейських соціалістичних країн
демонструються численні твори
художників Албанії, Болгарії,
Польщі, Чехословаччиии, НДР,
Угорщини, Румунії.
Ми, радянські художники,

добре ознайомлені з творчістю
видатного румунського
живописця Корнеліу Баба і раді
були зустрітися з ним у
Москві. Корнеліу Баба у своєму

мистецтві твердо стоїть ііа
реалістичних позиціях і, як вір.
ний син свого народу, обирає
теми з гущі життя. Найсильні-
ше враження справляють його
роботи «Відпочинок на полі»,
«Селяни» та портрет дівчини!
Мистецтво талановитого

художника надзвичайно могутнє
і виразне. Його майстерний
пензель підкоряє усі деталі
загальній думці; тому картина
«Селяни» на диво цілісна, у
ній чітко виявлена форма і
надзвичайно яскраво розкриті
типові характерні риси людей.

Своєрідний і талант
Буджена Попа. Це майстер пейзажу,
який тонко відчуває природу,
його надзвичайно гарна за
живописом картина «Осінь у
долині Муреша» виконана в
хорошому свіжому колориті.
Заслужений діяч мистецтв

Румунської Народної
Республіки Александр Чукуренку 
багатогранний художник, який
працює в найрізноманітніших
жанрах живопису. Цікава
його композиція «Анна Іпате-
ску», в якій вій реалістично
відтворив бойовий образ
румунської революціонерки.
Найстаріший румунський

живописець Каміл Рессу
звернувся до сучасної теми і
написав тонку за живописом і
яскраву за національним
колоритом картину «Підписують
заклик Всесвітньої Ради

МИРУ»-
І У картині молодого
І бухарестського худож-
і ника Бредуца Коваліу

«Не забудемо!» добре
знайдена
монументальна композиція, сильно
написані групи людей.
Однак у зображенні
людських образів
відчувається утрировка:
живописець

намагається передати подію,
повну героїки, навіть
деякого пафосу, і в той

! же час огрублено, без
* усякого внутрішнього
і натхнення показує

чоловіків, жінок і дітей,

Ланка взаємодопомоги.

Хоанг Тик Тю (В єтнам)
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С) Цсистжав (Монголія)

з виразом страждання па
обличчі, що порушує загальне
враження.

Радують графічні роботи
Пауля Ердеша. Техніка
тутового стека використовується
багатьма художниками з
чисто формальною метою. Тут же
ми маємо точну конкретну
лінію, яка виражає форму,
характер і зміст. Так, дуже
цікаві реалістичні малюнки
П. Ердеша «Біля воріт»,
«Шахтарі», «Хлопець із Оаша»,
«Косар».
Великих успіхів досягли і

румунські скульптори. Тут
треба в першу чергу відмітити
роботу видатного майстра,
народного художника Румунії
Іона Жаля, його цікаві
композиції: «Імператор і пролета-
рій», «Селянка з кабаком»,
«Селянка», «Георгій Еиеску»,
глибоко соціальні за змістом,
багаті за пластичним задумом.
Румунські художники йдуть

вірним шляхом, і немає
ніякого сумніву в тому, що вони,
тісно пов язавши своє
мистецтво з життям народу, ство¬

рять ще багато яскравих,
сильних, життєствердних
реалістичних шедеврів.

Мистецтво
соціалістичної Албанії наймолодше,
але на виставці ми
бачили реалістичні, зрілі за
технікою твори
албанських майстрів. Серед них
згадаємо картину Недж-
медіна Займі, який з
успіхом працює в різних
жанрах  пейзажі, портреті,
тематичних композиціях.
Особливо

запам ятовується його картина
«Розповідь про боротьбу за
національне визволення».
Також близька нам по

духу й ідеях творчість
болгарських художників,
які створили ряд
реалістичних творів з
історичного минулого і сучасного
життя свого рідного
народу. Серед картин наших
болгарських друзів най-
сильніше враження
справляє полотно Ілія Петрова
«Розстріл», на якому
живописець відтворив

непохитну волю й мужність
болгарського
революціонера. Чудова композиція
творів, що повіствують
про боротьбу
болгарського народу з фашизмом,
створених художника м и
Стояком Веиевим, Сидо-
нією Атанасовою, Ненком
Бал камським,
Владимиром Гоєвим.
Творчість художників

Чехословаччини нам уже
добре знайома з їхньої
великої виставки в Москві
1954 року. В даній
експозиції були зібрані,
головним чином, роботи
останніх чотирьох-п яти років.
Палітра живописців Чехо-
словаччини багатобарвна.
В реалістичних творах
Людвіга Куби, Йозефа
Лади, Макса Швабїнсько-
го, Карела Покорного,
Вацлава Рабаса, Карла
Сволинського, Войтєха

Седлачека та інших

майстрів перед нами постає
чудесна країна, її славне
історичне минуле і
щасливе сьогодні.

« г.ішіІіиЯ

М. Медвецька в своїй
чудесній картині «Юний будівник
Оравської ГЕС» створила
прекрасний образ молодого
робітника на фоні майстерно і по-
новому написаного пейзажу.
Гарні за колоритом картини
В. Новака, особливо
«Пшениця».

Елегантно і тонко за

живописом зроблене полотно К. Соу-
чека «Кафе», воно, правда,
дещо ескізне, та це дуже гарна
річ.
Особливо хочеться

підкреслити чудові, майстерні
літографії найстарішого художника
Чехословаччини професора
Празької Академії
образотворчих мистецтв М. Швабінського,
в яких він поетично передає
величну природу рідного краю.
Серед скульптур особливо
запам ятовуються чудова
«Острава» К. Покорного й прекрасно
виліплена «Голова партизана»
І. Костки.

Портрет дівчини.

Корнеліу Баба (Румунія)



Голова горця.
Никола Лазар Анастіас (Албанія).

Широко продемонструвала
своє мистецтво Німецька
Демократична Республіка.
Великий інтерес складають роботи
президента Німецької
Академії мистецтв Отто Нагеля 
композиція-пастель

«Міжнародний фестиваль молоді»,
літографія «Озброєні
робітники» і реалістичний портрет
молодого берлінського  муляра.
Сучасне життя робітників і
селян Німецької Демократичної
Республіки знайшло своє
відображення у численних
картинах німецьких художників:
професора Оскара Мерліиге-
ра «Випускають чавун»,
Герберта Кеппе
«Транспортування екскаватора», Гюнтера
Бренделя «На відкритій
розробці бурого вугілля»,
професора Гейнца Ломера
«Трактористка» та ін.
Художники ГІДР у ряді тво- .

рів закликають німецький
народ до боротьби проти
відродження фашизму, проти нової,
атомної війни. Це ми бачимо
з офортів Ганса та Леа Гудінг
«Боротьба проти атомної
смерті», з карикатур Альфреда
Байєра-Реда «Чи вдасться це,
містере Даллес?», з
скульптурної групи Фріца Кремера,
з пам ятника жертвам
фашизму в Бухенвальді.

Однак у роботах
німецьких художників
іноді дуже помітні
залишки нездорового

декадентського

нашарування.Фріц Ден
безсумнівно талановитий
майстер. Та в його
портреті професора Лома-
ра ще відчутний вплив
німецького
експресіонізму двадцятих років.
Форма у портреті
ламана, окарикатурена, а
жаль,  там є хороші
шматки живопису.
Художники

Угорщини змальовують у своїх
картинах будівництво
нового життя. Такі

полотна йене Бенедеї

«Партизан»,
Владимира Сабо «Будапешт» та
«Ярмарок», Лайоша
Сентиваньї

«Будівництво моста імені Ко-

шута», гуаші Іштваиа
Сеньї «Збирають

картоплю» та «Сільський , 
пейзаж із возом».

Серед скульптурних робіт
виділяються
надзвичайно тонко виконані

твори народного ху-
д ож н и к а республік и
Жигмонда Кішфалуді-
Штр об л я «М а и др і в н и й
Петефі» та «Косять
отаву».

Польська Народна і
Республіка
представила кілька цікавих
творів художників, які
прагнуть правдиво
показати сучасне життя і

революційну боротьбу
свого народу. Це
картини Анджея Струмила
«За право на труд»,
літографії Валеріана Бо-
ровчика «Піхота
наступає», «Катюші» з на- і
ми», «Світанок після :
бою», композиція Фелі-
ціана Щенсиого-Ковар-
ського «Пролетаріатчи-
ки», а також серія
портретів Збігиєва
Промашка і виразна
скульптура Станіслава
Горно - Поплавського
«Мати Белояніса».

Одначе, на жаль,

переважна більшість
творів польських ху¬

дожників, представлених на
виставці у Москві, перебуває
під сильним впливом
формалістичного, абстрактного,
безідейного мистецтва
капіталістичного Заходу. Радянські
глядачі даремно намагалися
зрозуміти роботи таких
художників, як Ксавері Дуніков-
ський, Тадеуш Кулісевич,
Адам Марчинський, Вацлав
Таранчевський, Ян Цибіс.
У розділі експозиції

Польської Народної Республіки
весь час було дуже людно.
Виникали гострі суперечки,
глядачі засуджували художників
за відхід від реалістичного
мистецтва. В численних записах

Гаврош.
Г. Хеллер (НДР).
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у книзі відгуків ми читаємо
такі лаконічні і промовисті
критичні зауваження:
«Проглянувши польську

виставку, іду пригнічений...»
«Ваші картини викликають

подив. А де ж життя?»
«Мені незрозуміле ваше

мистецтво . Не згоден!»
«Дуже жаль, що польське

мистецтво так сильно заражене
формалізмом...»
Знаходяться, звичайно,

окремі «цінителі», які твори
такого характеру вважають за
«новинку».

Із розмов з польськими ху-
дожниками-абстракціоністами
ми зрозуміли, що своїми
«вождями» вони вважають

Малевича та Руандійського. Ці
два апостоли абстракціонізму
у двадцяті роки були
професорами Московського
художнього інституту й мали, природно,
деякий вплив на нашу молодь.
Навіть у програмні завдання
інституту входили вправи
сюрреалістичного,
конструктивістського характеру за зразками
«творчості» Малевича,
руандійського, Клюна, Родченка та
інших.

Автор цих рядків, будучи
студентом Московського
інституту, змушений був
виконувати такі завдання «на повному
серйозі» (решту часу
працював з натури і студіював
класичні гіпси). Минуло майже
сорок років, і все це
пригадується, як поганий сон.
Питається, яка ж то «новинка»?!
Радянське мистецтво за ці сорок
років пішло далеко вперед, і
тільки сліпий не бачить
великих досягнень нашої
реалістичної школи, збагаченої новим
величним змістом. І виходить,
що абстракціоністські опуси 
це не нові досягнення, не
«останній крик моди», а
тупцювання на місці у
безвихідному тупику.

Є й такі захисники
абстрактного мистецтва, які говорять:
«Ніяких конкретних форм і
образів, ніякого змісту тут
шукати не слід  абстрактне
мистецтво виконує лише
декоративні завдання (ну, скажімо,
малюнок для текстилю, для обоїв
та подібне)». Це абсолютно
невірно, і самі абстракціоністи

8*

люто відкидають такі
аргументи. Абстракціонізм аж ніяк не
збирається тільки «радувати
око»; він розрахований на
ідейний вплив, на те, щоб
довести збіднення і духовне
спустошення незахищеної «люди¬

ни-автомата», такої потрібної
імперіалізмові в його останній
сутичці з новим світом.
Все більше розумних,

тверезих голосів лунає на захист
правди і здорового глузду. Як
справедливо пише газета
«Трибуна Люду», в
абстракціоністському мистецтві криється
«небезпека безідейності і
вихолощування творчої роботи, її
оглупления, перетворення в
ремесло. Створення творів, у яких
прогресивний соціалістичний
зміст буде передано у
доступній, зрозумілій широким
колам громадськості формі,
вказує «Трибуна Люду»,  ось
генеральний шлях усякого
прогресивного мистецтва». З цими
зауваженнями редакції газети
«Трибуна Люду» не можна не
погодитися. І ми від душі
бажаємо польським художникам
щільного зв язку з рідним
народом, з великими традиціями
чудесного національного
мистецтва країни.
Радянський розділ виставки

мистецтва соціалістичних
країн був представлений рядом
відомих робіт наших
живописців, скульпторів та гра¬

фіків. Він свідчить не тільки
про національні особливості
творчості, про різноманітність
індивідуальних манер, стилів і
про багатство жанрів
старшого і молодшого поколінь
художників кожної союзної рес-

Донька. Пак Кьон Нан (Корея).

публіки, але й про те, що
метод соціалістичного реалізму є
провідним у мистецтві
радянських майстрів, що він дає їм
змогу створювати полотна, які
правдиво відображають нашу
нову революційну дійсність.
В експозиції радянського
розділу виставки знайшли
яскраве відбиття характерні риси
нашого образотворчого
мистецтва  його висока
комуністична ідейність, тісний
зв язок із життям народу, показ
багатогранної радянської
дійсності. На виставці було
продемонстровано понад триста
робіт, створених художниками
Радянського Союзу, головним
чином, за післявоєнні роки.
Звичайно, в одній статті
неможливо навіть перелічити їх.
Тому я хотів би хоч коротко
охарактеризувати деякі твори,
які ввійшли до золотого фонду
багатонаціонального
радянського образотворчого
мистецтва, а також назвати кілька
нових робіт, які, на мою дум-
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ку, є подією у нашому
культурному житті.
Перш за все  колективний

портрет народних художників
СРСР Михайла Купріяиова,
Петра Крилова та Миколи
Соколова (Кукринікси) пензля
Павла Коріна. Чудово
композиційно розміщений, він
складає єдине живописне ціле. Цей
портрет вражає своєю
подібністю до оригіналів: сила
характеристик у ньому
надзвичайна. І я вважаю, що ця
робота П. Коріна,  найвидатні-
ший твір сезону у
європейському мистецтві.
Серед кращих живописних

робіт радянського розділу слід
відмітити уже широко відоме
народу монументальне полотно
Сергія Герасимова «Мати
партизана», яке з великою

реалістичною силою розкриває

образ героїчної російської жінки,
її патріотизм, волю і мужність
у боротьбі з гітлерівськими
окупантами.
Одна з останніх картин

Володимира Серова «Чекай на
сигнал» («Перед штурмом»)
відтворює незабутню сторінку
історії нашої великої
Революції  Жовтневі події 1917
року в Петрограді. У темному
колориті картини, серйозних і
зосереджених обличчях робітни-
ка-червоногвардійця, солдата й
робітниці, які стоять попереду
збройного загону повсталого
народу, живописно
переконливо і психологічно виразно
показана тривожна обстановка і
наближення вирішального
штурму Зимового палацу...
Одним з найкращих творів

українських художників на
виставці треба визнати чудесне,
розумне полотно молодого
київського живописця Білена
Чекашока «Перший
комсомольський осередок на селі», яке

Цюй Юань  стародавній поет.
Гао Дянь-сІн (Китай).

вже одержало високу оцінку
на Всесоюзній художній
виставці «40 років ВЛКСМ».
...Двадцяті роки. Вулицею

села після зборів ідуть перші
комсомольці. їх лише
четверо  дітей бідняків, які
зазнали тяжкої підневільної праці,
горя і злиднів, але тягнуться
до світла і кращого життя.
Вони сміливо проходять «крізь
стрій» злоби і класової нена¬

висті багатих односельців, що
оточили їх.

У картині відчувається
велике ідейне напруження, не в
жестах, не в риториці, а в
скупих і сильних живописних

образах. Великий такт проявив
художник у тому, що
головне  напруження конфлікту 
він виніс на задній план, де
схрещуються погляди

куркульського синка з прямим,
відкритим поглядом молодого паруб-
ка-комсомольця. Сильна,
переконлива картина! Дивуєшся,
як двадцятишестирічний
художник зумів так тонко
проникнути у саму суть явищ
двадцятих років.

Увагу відвідувачів виставки
привертає й багате за
живописом і колоритом полотно Ар-
кадія Пластова «Літо», і
розумно вирішений твір
архангельського живописця Дмитра
Свєшнікова «Хазяїн тундри»,
і картини Олександра Дейнеки
«Роздолля», Тетяни Яблон-
ської «Хліб», Урала Тансик-
баєва «Ранок Кайрак-Кум-
ської гідроелектростанції» та
багато, багато інших.

Виставка мистецтва
дванадцяти соціалістичних країн
наочно свідчить про те, що
метод соціалістичного
реалізму дає можливість проявити
найширшу творчу ініціативу,
широко вибирати різноманітні
форми і стилі відповідно до
індивідуальних смаків і нахилів
художників. Широка зустріч
художників соціалістичних
країн на виставці у Москві,
обговорення їхніх робіт
сприятиме ще тіснішій творчій
дружбі живописців,
скульпторів і графіків, послужить
благородній і високій меті
боротьби за мир і творчу
працю народів усієї землі.
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Б. ГІЛЕНСОН

ПРО РЕАЛІЗМ СІНКПЕРА

ЛЬЮЇСА

(Письменник та HOFO критики)

Свою славнозвісну
Стокгольмську промову 1930
року видатний американський
письменник Сінклер Льюїс
назвав «Америка, що боїться
літератури». Він мав на увазі
буржуазну Америку і
реалістичну літературу. І багато
дечого з того, про що говорив
майже ЗО років тому Льюїс,
не втратило своєї
актуальності і по сьогодні.

І дійсно, якщо
познайомитися з тими оцінками, які
сучасна буржуазна критика дає
літературі останніх десятиріч, то
не можна не зробити
висновку, що ця критика веде
активний наступ на письменників 
представників критичного
реалізму. Вельми показовою щодо
цього є видана 1956 року
книга «Сучасний американський
роман» Фредеріка Хоффмана,
літературознавця,
представника впливової
реакційно-формалістичної школи, відомої в
США під назвою «нової

критики». Хоффман виділяє в
романі XX століття дві основні
лінії розвитку. З одного
боку, це «психологічний роман»,
що бере свій початок у
творчості Генрі Джеймса, з
другого  «натуралістичний», як
його називає автор книги,
представлений іменами Норрі-

са, Драйзера, Ептона Сінклера
і Стейнбека; сюди ж
примикають Шервуд Андерсон та
Сінклер Льюїс.

Симпатії і антипатії
Хоффмана висловлені досить
виразно. Під прапором критики
недоліків «натуралістичної»
доктрини під обстріл
беруться кращі твори критичного
реалізму в американській
літературі: «Спрут» Норріса і
«Американська трагедія»
Драйзера, «Грона гніву»
Стейнбека і деякі соціальні
романи Сінклера Льюїса. В
чому тільки не звинувачує
Хоффман названих письменників!
Тут і «грубість» стилю, і «жур-
налізм», і «підпорядкування
змісту наперед узятій схемі».
Більш того, автор книги.
цілком в дусі поглядів, які
набули останнім часом
поширення в колах реакційної
критики  настирливо проводить
думку, що буцімто,
відгукуючись на поточні політичні

події або соціальні проблеми,
письменник неминуче

приносить в жертву художні
позитивні якості своїх творів.
«Натуралістичному» роману

Хоффман протиставить роман
«психологічний». Особливо
похвальний відгук знаходимо в
нього про одного з теоретиків

і родоначальників
американського модернізму  Гертруду
Стайн. Вищим досягненням
американської літератури
останніх десятиліть Хоффман
вважає творчість Фолкнера і
Фітцджеральда. Він
закликає вчитися у цих сучасних
авангардистів (так називають
себе представники
найновішого декадансу).
Ми зупинилися на цій

книзі тому, що погляди,
висловлені в ній, вельми показові для
новітньої американської
критики. Цікаво, що негативна
оцінка дається не лише

Драйзеру  це вже нікого не дивує,
але й Сінклеру Льюїсу.
Останнього намагаються зобразити
«застарілим» письменником,
«учорашнім днем»
американської літератури.

Так звістка про смерть
Льюїса викликала численні
відгуки в американській пресі,
чимало буржуазних критиків
одностайно сходились на тому,
що автор «Беббіта» «не був
великим письменником», «не

був хорошим письменником».
Йому дорікали за те, що він
надто мало займався
вихвалянням «американського
способу життя». Хоффман у
згаданій вже книзі прямо
твердив, що в Америці сьогодніш-
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нього дня «ні «Беббіти», ні
пролетарські екстраваганції
30-х років уже неможливі».
Подібне ставлення до Льюїса
неважко пояснити  адже

своєю творчістю він сказав
немало гірких слів на адресу
доларової культури і
демократії.

«За «модернізм» проти
«реалізму»,  така настанова, що
пронизує праці багатьох
реакційних літературознавців
США. У зв язку з цим було б
корисно придивитися до мало
вивченої у нас творчості Сінк-
лера Льюїса (1885 1951), до
того, який внесок зробив він
кращими своїми книгами в
американський критичний
реалізм.

Y- *

*

Творча зрілість прийшла до
С. Льюїса не відразу, і цим він
нагадує великих письменників
Америки  Уітмена, Твена,
Драйзера. Коли роман
«Головна вулиця» (1920) приніс Лью-
їсу світову славу, в її 35-річ-
ного автора було вже за
плечима багато років
письменницької праці. Щоправда, в
жодному із своїх ранніх творів він
не піднімався вище

середнього рівня розважальної белег-
ристики. Лише в повоєнний
період цей митець знайшов
свій шлях у літературі.

«Вступ Росії на шлях соціа
лізму,  писав Драйзер про
цей час,  освітив існуючу в
Америці соціальну нерівність
таким сяйвом, що поряд із
книгами, єдина мета яких

полягала в тому, щоб
розважити читача і старанно обійти
соціальні проблеми, неминуче
повинні були з явитися твори,
які показували б необхідність
зміни суспільного ладу».
Одним  наприклад, Джону Рі-
ду, а також цілій групі
літераторів, тісно пов язаних із
робітничим рухом, Майклу
Голду, Д. Г. Лоусону,
«сяйво Жовтня» допомогло
побачити, що лише в революції
вихід із «темного царства»
капіталізму. Іншим, які багато в
чому були чужі ідеям
класової перебудови світу, «сяйво
Жовтня» дало можливість
краще побачити неміцність,

хиткість будівлі буржуазного
світу. До таких письменників
належав і Сінклер Льюїс.
В їхніх книгах перед

читачем поставали в новому
освітленні найрізноманітніші
сторони американського життя. На
чолі цих письменників був
Драйзер; він неухильно і
сміливо прокладав нові шляхи в
літературі. Це була нелегка
боротьба за правду в
мистецтві проти каупервудівської
Америки. «Американська
трагедія» Драйзера не лише була
синтезом його попередніх
творчих шукань, але і вміщала
величезної важливості висновок

про те, що закони і норми
існування в «країні свободи»
калічать життя людей. У
широкому розумінні своїм
утвердженням реалізму Драйзер
допоміг Шервуду Андерсону і
Хемінгуею, Мальцу і Колдуел-
лу. В уже згаданій нами
Стокгольмській промові Сінклер
Льюїс сказав про Драйзера:
«Якби він не розчистив
шляху,  я маю сумнів, чи хто-не-
будь із нас наважився б
змалювати життя, його красу й
трагедію, не маючи бажання
опинитися в тюрмі».
В той час, як Драйзер

показував жалюгідний світ
капіталістичних ділків, увагу
Ептона Сінклера привертали
гострі соціально-економічні
конфлікти. Незважаючи на
реформістську обмеженість, на,
за визначенням Леніна,
«соціалізм почуттів»,  кращі
книги письменника, такі як
«Джіммі Хіггінс», «100%»,
«Бостон», «Нафта», малювали
Америку поліцейських
репресій і масової експлуатації
трудящих, продажної преси і
темних фінансових махінацій.
Збірником новел «Уайнс-

бург Огайо» Шервуд Андерсон
дещо відкрив інший, ледь
покритий млою песимізму,
задушний маленький світ провін-
ціальної глушини. Його
героями стали «маленькі люди»,
яких мучила самотність,
невиразні сумніви, тяжкий
неспокій, люди, які приходять і
йдуть «з безвісті в ніщо...»
А трохи пізніше читачі

познайомилися з розчарованими,
стомленими героями

літератури «загубленого покоління».

В книгах Хемінгуея,
найвизначнішого представника цієї
групи, вони прочитали про
душевні муки і спустошеність
тих, хто пройшов крізь
страшне горнило світової війни, щоб
сказати своє знамените

«прощай, зброє».
В повоєнні роки більшість

американських «модерністів»
училась у Європи. В колах
паризької літературної богеми
вони поклонялися Джойсу і
слухали «одкровення» Гертру-
ди Стайн. І якщо Хемінгуей,
який був спочатку серед тих,
що «поклонялися», зумів
швидко перебороти
захоплення словесним

експериментаторством і виробити свій
стиль  надзвичайно місткий
і лаконічний, то інші

письменники, серед них і такі
видатні художники як
Фолкнер та Фітцджеральд,
вийшовши з школи «потік

свідомості», так і залишилися в руслі
літератури модернізму.
У своїх романах Фолкнер

прагнув дати широку картину
життя американського Півдня.
Але на відміну від критичних
реалістів, соціальна основа
була у нього значно більше
спотворена різними
ірраціональними нашаруваннями,
містицизмом, а сама дійсність
освітлювалася з позицій
консервативних політичних
забобонів сина плантаторського
Півдня.

* *

*

Серед письменників, «людей
20-х років», Сінклер Льюїс
мав свою тему, свої погляди
на речі. Його сатиричні
романи, створені в цей період,
завдавали істотної шкоди тим
«міфам» і «легендам», які
оточували «американський спосіб
життя». Вже в передмові до
«Головної вулиці» він писав,
що зображене ним можна
зустріти в будь-якому з
містечок будь-якого штату. В
цьому прагненні до значних
узагальнень та в умінні
висловити те, що багато хто вже
невиразно відчував або про що
догадувався, полягала істотна
риса його кращих книг.
. В «Головній вулиці» Льюїс
-не лише по-новому- змалював
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провінціальну Америку; його
Гофер Прері ста.в
переконливим свідченням того, що, по
суті, вся духовна культура
країни провінціальна, що її
розумове життя застійне,
пошле, посереднє. В «Головній
вулиці» читач зустрівся з тим
міщанським світом, який став
пізніше одним із головних
об єктів Сінклера Льюїса.
Письменник добре знав цих
людей  крамарів, власників
складів і магазинів, тих,
кого частенько називають

«середніми американцями». Він
знав їхній напрям думок,
поведінку, звички, їхню манеру
розмовляти. І він умів на най-
звичайніших, буденних
фактах показати їхню власницьку
суть, тупість, самовдоволення,
тваринний егоїзм. В умінні
відтворювати побут і звичаї
середніх класів була сила
Льюїса-реаліста і сатирика.
Але погляд письменника рідко
сягав за межі цього

міщанського світу. Двоїстість,
обмеженість світогляду
письменника полягала в тому, що навіть
у своїх найсильніших творах
він, висміюючи власницький
світ, ніколи не робив спроби
порвати з ним. Ці вагання і
хитання визначали майже весь
сорокарічний творчий шлях
Льюїса.

У «Головній вулиці» уже
намітився драматичний
конфлікт його наступних творів 
конфлікт між людиною і
суспільством. Класові зіткнення,
як правило, випадали з поля
зору письменника, хоч в
більшості своїх романів він з
винятковою художньою виразні
стю показував, як пануючі в
США суспільні стосунки
нівелюють, стандартизують
людину. Така доля випадає і
героїні «Головної вулиці» Кероль
Кеннікотт, яка стикається з
застойним побутом Гофер
Прері. Всі її спроби хоч якось
оживити це міщанське болото
наштовхуються на

непереборний опір, і в результаті
Кероль капітулює.
А наступний роман Льюїса

був характерний тим, що риси,
властиві мешканцям
«Головної вулиці», знайшли нібито
своє сконцентроване втілення
в одній художній фігурі. Беб-

біт, герой одноіменного
романа, що став центральним

образом всієї творчості
письменника, був ще одним художнім
відкриттям Сінклера Льюїса.
Беббіт підкреслено тупий,

буденний, він ніби втілює
бездушний стандарт епохи,  і
вже одне це спрямовувало
роман Льюїса проти тієї
апологетичної літератури, яка
шляхом життєписів удачливих
ділків і мільйонерів поширювала
«міф» про те, що в Америці
домагаються успіху лише
сильні й здібні.
«Індивідуальність» Беббіта і полягає ^ в
майже повній відсутності
індивідуальності, в тому, що він
схожий на сотні бізнесменів.
Повторюючи і варіюючи риси
головного героя в оточуючих
його людях, Сінклер Льюїс
відображає світ беббітів.

Так, висміявши стандарт і
пошлість американської
цивілізації, .письменник приходив
до думки, що причина цього
криється в підкоренні
духовного життя країни монополіям.
А Беббіт був для нього
прапором часу, породженням того
суспільного явища, яке він
назвав «беббітизмом».
Об єктивно образ Беббіта

був яскравим художнім
свідченням оскудіння і духовного
виродження класу буржуазії.
Не випадково Горький
поставив роман Льюїса поряд із
такими видатними творами

критичного реалізму XX
сторіччя, як «Сага про Форсай-
тів» Голсуорсі і «Буддеибро-
ки» Томаса Манна. Та роман
був вартий уваги ще через
одну обставину. Як великий
художник, Сінклер Льюїс не міг
не відобразити хвилі репресій,
що прокотилася по країні в
зв язку з .піднесенням
робітничого руху в післявоєнні роки.
Уже в цьому романі
проявилась та активна ненависть

письменника до політичної
реакції і фашизму, яка
сповнювала сарказмом його
сатиру в пізніших творах «У нас
це неможливо», «Гідеон Пле-
ніш», «Кінгсблад  нащадок
королів». Ще зразу після
виходу в світ романа деякі
реакційні літературознавці
поспішили зменшити викривальний
зміст образу Беббіта, а Стю¬

арт Шерман, відомий своїми
лютими нападками на

Драйзера, прямо радив

письменникові звернутися до
зображення «респектабельніших
героїв».
У той же час сучасна

прогресивна критика відзначає,
що сценою, коли до Беббіта
з'являються представники
профашистської «Ліги добрих
людей» і примушують його
вступити в їхню організацію,
письменник передбачив
методи, які застосовувала реакція
в США в 50-ті роки.

Капіталістична Америка
епохи «.просперіті» зноіву
побачила своє огидне обличчя в
образі преподобного Ельмера
Гентрі з одноіменного романа
Льюїса. Цього разу
письменник обрав об єктом
сатиричного осміяння торговців
«словом божим». У свій час Марк
Твен у романі «Янкі при
дворі короля Артура» зобразив
християнство, як знаряддя
насильства і пригнічення мас, а
в його а и т и і міп е р і а л і ст и ч них
памфлетах ми зустрічаємо
постать місіонера Еметіта, який
активно допомагає

імперіалістам закабаляти Китай. У
романі С. Льюїса
антиклерикальна тема освітлена з
нових позицій: письменник
показує, що в сучасній Америці
релігія перетворилася в такий
самий відвертий бізнес, як
продаж жувальної гумки чи гра
па біржі. Неук, який
виголошує з кафедри тріскотливі
проповіді «про світло знання»;
п яниця, що організовує
хрестові походи проти спиртних
напоїв; безсовісний спокусник,
який уже не один рік
бубонить свою шарлатанську
промову під назвою «Любов 
ранкова зоря»,  такий він 
Ельмер Гентрі  цей сучасний
Тартюф американського
зразка. Тут сатира Льюїса стала
різкішою, безпощаднішою, і в
ній вже не було тих
примирливих нот, які послабляли,
наприклад, фінал «Беббіта».
А сам образ Ельмера Гентрі
перетворювався на символ
лицемірства всієї суспільної
системи країни.
Чи варто після цього

дивуватися, що книгу Сінклера
Льюїса спіткала доля деяких
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творів Драйзера  в ряді
штатів вона була заборонена як
«аморальна», а сам автор
ледве уник лінчування.

І все-таки позиція Льюїса
залишається хиткою, часом
письменник потрапляє в полон
світу беббітів, який він же сам
висміює. І тоді з являються
такі його твори, як роман «Дод-
сворт». Герой цього романа 
великий автомобільний
магнат, представник ділових кіл
Зеніту  зображений
письменником із неприхованим
співчуттям. Але саме цей слабий
твір Льюїса було
інсценізовано після війни для
телебачення.

Та не Додсворт був
справжнім позитивним героєм Сінк-
лера Льюїса, як у цьому
намагається переконати читача
сучасна реакційна критика,
наприклад, Хоффман. Льюїс
вивів цього героя в романі
«Ероусміт», хоча потяг до
позитивного образу був
властивий його творчості,
починаючи ще з ранніх творів. Ці
шукання Льюїс ві,в ніби в двох
напрямках. З одного боку,
письменник шукає
позитивного героя в знайомому йому
дрібнобуржуазному
середовищі, він прагне зобразити
людей, для яких неприйнятні
користолюбні принципи
міщанського світу. Такі Карл
Еріксон, один із піонерів
повітроплавання («Політ
сокола»), Ужа Голдеж, яка
бореться за своє місце в житті
(«Робота»), Кероль Кеннікотт,
що чинить опір натиску про-
вінціальної пошлості
(«Головна вулиця»). Але в книгах
письменника ми знаходимо й
інші епізодичні постаті
супротивників буржуазного
суспільства: це професор Фрезер,
вигнаний з університету за
читання лекцій про соціалізм
(«Політ сокола»), це тесляр
Майлс Бьоргстам,
(«Червоний швед») та інші. Однак ці
образи намічені лише
пунктирно.

І тільки Мартін Ероусміт,
талановитий самородок,
виходець із народу, вчений і лікар,
повнокровно виражає
поривання письменника до
позитивного ідеал а. Його доля постала

в романі як один із варіантів
класичної теми критичного
реалізму: становище таланту
в світі буржуазного «профіту».
Не випадково саме
американська література дала
сумний перелік жертв доларової
культури  поет Артур
Стерлінг у Ептона Сінклера
(«Щоденник Артура Стерлінга»),
Мартін Ідей у Джека
Лондона, Юджін Вітла («Геній») 
у Драйзера... У своїй статті
«Самовдоволеиа Америка» Сін-
клер Льюїс із болем говорить
про сумну долю американських
художників і письменників,
які залежать од смаків
крамарів та банкірів. Проте в
своєму романі Льюїс пішов ще
далі; він не лише перший в
американській літературі показав
розповсюдження тих самих

відносин на сферу науки, але
й протиставив свого героя
світові хижацтва і
користолюбства. А саме звернення до
нової проблеми розширило
творчий діапазон письменника 
в «Ероусміті» Льюїс-психолог
вдало доповнив Льюїса-сати-
рика.

Предкові Мартіна Ероусмі-
та, куперовському піонеру
(про нього згадується в
короткому пролозі до романа)
доводилося прокладати шлях
крізь хащу незайманого лісу,
його ж нащадку, героєві
книги, випало на долю

пробиватися крізь «джунглі»
капіталістичного світу. І лише міцне,
здорове народне начало
допомогло Мартіну Ероусміту
уникнути того шляху, яким
пішов його тезко Мартін
Ідей.

В романі читач побачив
знайомий йому з давніших
творів Льюїса багатоликий
буржуазний світ  від
дрібних провінціальних крамарів
до лікарів, що перетворили
свій фах на не зовсім
порядний бізнес,  і серед них
блискуче виписану сатиричну
постать доктора Альмуса Пікер-
бо, що здійснював стрімкий
підйом на вершину соціальної
шкали. В цьому образі Льюїс
вперше недвозначно висловив
своє ставлення до

американської державної машини і
ніби попередив типи політичних

шахраїв та пройдисвітів із
своїх пізніших творів.
Поовівши Мартіна Ероусмі-

та через низку гірких
розчарувань, письменник примушує
його стати на шлях повного
розриву з буржуазним
суспільством. Ота конструкція
певного «позабуржуазного
існування», яка з являється у
фіналі романа,  при всій її
ілюзорності,  була
відображенням зв язків Льюїса з
демократичними традиціями
американської літератури.
Але і сам Сінклер Льюїс,

очевидно, відчував слабість
своєї індивідуалістичної
концепції позитивного героя. Він
прагне зазирнути за межі
світу беббітів  так визрівав
у нього задум романа про
робітничий рух. За останні
роки в США появилася низка
книг, які проливають
додаткове світло на це питання. На
протязі майже десяти років
письменник копітко і

настирливо збирав матеріали для
задуманої книги, маючи намір
в центрі її поставити образ
Юджіна Дебса, людини, яку
В. І. Ленін називав
«американським Бебелем»,
«улюбленим вождем американських

робітників». Льюїс
зустрічався з діячами профспілок,
відвідав у тюрмі заарештованих
лідерів страйкарів Тома Муиі
і Мака Намару, про яких
говорив із захопленням. В 1927
році письменник брав участь у
кампанії на захист Сакко і
Ванцетті. Але все-таки роман
Льюїса так і не був написаний.
Сучасна реакційна
критика не приховує свого
відвертого глузування з цього
приводу. Водночас
прогресивна преса надає цьому факту
великого значення: те, що
Льюїс довго працював над
романом про пролетарський рух,
свідчить, що в наші часи
критичні реалісти  яким би
складним і суперечливим не
був їхній світогляд  самою
логікою суспільної боротьби
приводяться до цієї дуже
важливої теми сучасності.
В 20-х роках склалися

основні риси творчого методу
Сінклера Льюїса. Для його
художніх прийомів, як це
відзначала критика, характерна
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деяка «старомодність»  він
завжди був далекий від тих
формалістичних
експериментів, якими захоплювались
деякі його сучасники, наприклад,
Дос Пассос. Інші дослідники
вели властиву для Льюїса
іронічну манеру розповідання
від французької реалістичної
школи, зокрема від Флобера.
Але основними рисами своєї
творчості автор «Ероусміта»
пов язаний з традиціями
американської літератури. Своїм
нахилом до фактографічної,
документованої розповіді він
продовжує лінію Драйзера,
Норріса, в той час як
гротескно-комічна стихія його
творчості може бути виведена з
Твена і з різноманітних форм
фольклорного гумору.
Манера Льюїса

відзначається ясністю, простотою,
неквапливістю. В той час, як у
творах «модерністів»
витончений аналіз уже давав наочні
приклади розпаду характерів,
кращі художні образи Льюїса
надовго залишились у
свідомості читачів. Такі Беббіт і
Ельмер Гентрі, Ероусміт і Гі-
деон Пленіш. Цю обставину
окремо відзначив у своїй
останній книзі «З записної
книжки письменника» (1958)
визначний американський
критик Ван Вік Брукс, який
різко виступив проти
«авангардистських» течій у літературі
СІЛА.
Сіиклера Льюїса часто

називають сатириком, та це не
зовсім точно, бо в кращих
своїх романах він рідко буває
сатириком «у чистому
вигляді». В його творах об єктивно
реалістична розповідь
звичайно поєднується з сатиричним
загостренням. Як реаліст
Льюїс далекий від усякого
прикрашування, його стиль
по-журналістському
документальний; він малює не
широкими мазками, а начебто
гравірує на міді.
Як сатирик, Льюїс вельми

своєрідний, він любить
малювати з ледь помітним натиском,
трохи зміщуючи реальні
обриси і контури речей та явищ.
В його стилі читач знайде і
різні відтінки іронії. Але з
роками, в міру того, як
письменник стикається з проявами не¬

прихованої політичної реакції,
його сатира стає злішою. В
ряді романів ЗО 40-х років
вона проявляється у формі
ущипливого гротеску і карикатури.

* *

*

В 1929 році вибухнула
економка криза, що тривала
протягом трьох років. А за нею
наступило в історії
американської літератури десятиріччя,
про яке сучасна реакційна
критика пише з неприхованим

роздратуванням, називаючи

його «похмурими тридцятими».
Перед майстрами культури
поставали гострі проблеми:
безробіття, зубожіння трудящих,
загроза фашизму...
Відбувалося

розмежовування в лавах письменників,
«людей 20-х років», які ще зовсім
недавно виступали єдиним

фронтом. Назустріч народові
йде Драйзер; він стає
визнаним главою прогресивної
літератури США. Шляхом
осмислення джерел «американської
трагедії» він приходить до
образу «трагічної Америки»
мільйонів трудящих.
Соціальна тема, хоч і не надовго,
входить у творчість Шервуда
Андерсона («По той бік
бажання»), Повільно, але
неухильно відбувається поворот до
суспільної проблематики у
Хемінгуея.

Класова боротьба 30-х років
покликала до життя чимало

творів, присвячених
революційній темі. На деяких із них
позначився схематизм, не всі
витримали випробування
часом. Але в цих книгах
критика капіталістичного світу
поєднувалася із зображенням
кращих представників народу,
і тому вони були певним
етапом у боротьбі за
становлення соціалістичного реалізму на
Заході. І цілком зрозуміло,
чому, наприклад, Хоффман
щедрий у доборі лайливих
епітетів на адресу
«пролетарського романа 30-х років».
Шлях Сїнклера Льюїса в ці

роки позначений різкими
хитаннями; мабуть, ніколи до
цього протиріччя в його
творчості не проявлялись так гостро
і несподівано. В багатьох
відношеннях письменник пішов

уперед. Він не брав
безпосередньої участі в
демократичному русі, але цей рух
загострив його критичний зір,
допоміг побачити вади
«американського способу життя», і не
лише в морально-побутовому,
але і в

громадсько-політичному плані. Однак саме тепер
давалася взнаки невіра
Льюїса в боротьбу мас проти
політичної реакції, а часом і
міщанський страх перед такими
активними наступами, І все-
таки своїми кращими
соціально-політичними творами ЗО
40-х років Льюї-с міцно
ввійшов до історії критичного
реалізму в Америці.
Якщо підсумувати оцінки

його творчості у сучасній
буржуазній критиці двох останніх
десятиріч, то вони явно не на
користь Льюїса. Чимало
дослідників погодилися на тому,
що цей митець «виписався»,

«здрібнів». Гейсмар
(«Останній з провінціалів», 1948)
дорікає Льюїсу за те, що в
романі «У нас це неможливо»
той малює «спотворену
картину боротьби суспільних сил»,
а Б «Кінгсбладі» захоплюється
«неймовірними
перебільшеннями». Криза творчості Сінкле-
ра Льюїса, твердить
Карпентер («Американська
літературна «мрія», 1955), полягає в
тому, що він перестав вірити в
«американські ідеали» і став
на грунт «грубої дійсності».
А Хоффман характеризує
книги «У нас це неможливо», «Гі-
деон Пленіш», «Кінгсблад 
нащадок королів» як твори,
автор яких «не відав, що
писан».

Уже перший, що вийшов у
післякризисні роки, роман
Льюїса «Еі-ін Вікерс» був
показний в багатьох
відношеннях. В ньому письменник
робить спробу знову
намалювати позитивного героя  його
Енн Вікерс сильна, вольова^,
освічена жінка; це своєрідний
варіант образу Ероусміта. Та
цього разу характер героїні
розкривається в сфері
громадської діяльності. Енн Вікерс
бореться спочатку за надання
жінкам рівних політичних
прав, потім за покращення
умов у тюрмах.
Характерно, що всі рефор¬
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ми Вікерс ие можуть змінити
суті глибоко порочної системи.
Логіка суспільної боротьби

переконувала письменника в
безплідності реформізму і
філантропії, як засобів
виправлення існуючого зла. Але цей
важливий висновок не набував
у нього закономірного
розвитку. І знов-таки,  котрий уже
раз,  у фіналі романа
бриніли характерні для Льюїса
примирливі нотки  треба
поринути в особисте життя, думати
про своє скромне щастя. Саме
так робить Енн Вікерс.

Критика вже зазначала, що
в творчості Сінклера Льюїса
відбувається чергування
«припливів» і «відливів». Але в цій
нерівномірності розвитку була
своя внутрішня
закономірність  більшість слабих

творів Льюїса начебто
розвивали ті суперечності і хибні
погляди, які були в його кращих
книгах. Так апологетика мі

щаиства, яка проявилась у
фіналі «Енн Вікерс», знайшла
своє повне втілення в «Творі
мистецтва». І цього разу в
романі можна зустріти немало
вірно підмічених побутових
деталей, але талант Льюїса
марно витрачається на докази
фальшивої тези: «чесне»
діляцтво, за його думкою, можна
прирівняти до створення
мистецького шедевру.

І знову суспільний підйом
вивів Льюїса  та й інших

письменників-реалістів  із
стану творчої кризи. Автор
«Беббіта» дуже послідовно
виступав проти політичної
реакції в країні, чуйно реагував на
її маневри. Це допомогло
йому стати піонером
антифашистської теми в

американській літературі. Новий роман
Льюїса, полемічно названий
ним «У нас це неможливо»,
був спрямований проти тих
буржуазних лібералів, які під
приводом того, що буцімто
небезпека реакційної диктатури
не загрожує Америці,
закликали до терпимості по
відношенню до європейського фашизму.
Новаторство Льюїса

проявилось не лише у виборі теми,
але й в художній формі. В
його романі політичний памфлет
поєднується з художньою

утопією. Але утопізм не .зава¬

жає Льюїсу вїрно
відобразити суть фашизму. На відміну
від багатьох письменників
Європи, для яких фашизм був
породженням якогось

диявольського начала, звірячого

інстинкту (наприклад, для Уел-
са), Льюїс показував своєю
книгою, що «коричньова чума»
народжується на грунті
буржуазної демократії, що
розкладається. Ще на початку
століття Джек Лондон в

романі «Залізна п ята» передбачив,
що влада монополій у США
виродиться в антинародну, те-,
рористичну фашистську дик-'
татуру. В книзі Льюїса цей
процес позначається на живих

фактах американської
дійсності середини 30-х років

Без Уіндрип  головний
персонаж книги  ущиплива
сатира на фашистського
диктатора. Почавши свою
кар єру як дрібний політикан, він
добивається поста сенатора;
він з піною на губах
заприсягається у вірності демократії
і вдає з себе «друга простих
людей». Льюїс дуже точно
підмічає методи, які
застосовуються фашистами, що рвуться
до влади. Головна зброя Беза
Уіндрипа  зухвала і
цинічна демагогія; густо вміщені
в тексті романа цитати з його
книги «В атаку» дуже
нагадують гітлерівський «Майн
кампф». А організовані ним
банди «хвилинних молодців»
недвозначний натяк на
гітлерівські «коричньові сорочки».
Характерно, що Уіндрипа
підтримують найреакціїініші
сили країни  офіцерство,
продажні політикани, банкіри.

Переконливо змальована

письменником і картина того,
що являє собою фашизм, який
прийшов до влади. Держава
Уіндрипа виявилась раєм для
ділків і пеклом для трудящих.
Забулися солодкі обіцянки.
Країна вкривається сіткою
концтаборів. Починається
жахливе цькування всіх
інакомислячих. У вогонь летять

і «Широкий фашистський рух,
пише У. 3. Фосте.р про цей час,  що не
скупився на демагогічні обіцянки
масам, здійснював жорстокий терор
проти негрів, євреїв,- католиків,,
американців Іноземного походження, членів
профспілок і, в першу чергу,
комуністів».

кращі твори світової
літератури.

Кого ж протиставляє Льюїс
Безу Уіндрипу? І тут
письменник немало погрішив проти
історичної правди, зробивши
м якотілого провінційного
журналіста Доремуса Джессе-
па мало не символом опору
фашизму. Народні маси 
єдина сила, здатна вчинити

опір страшній небезпеці,
залишились поза полем зору
письменника, і в цьому,
звичайно, різко проявилися
буржуазно-охоронні забобони та
індивідуалізм Льюїса. Але не
стільки в самому образі Джес-
сепа, мало переконливому в
ідейно-художньому плані,

скільки в його еволюції

полягала важлива думка. Не слід
забувати, що роман Льюїса
писався в той час, коли були
висунуті лозунги єдиного

фронту. В своїй книзі
письменник показав, що ліберал Джес-
сеп не може сховатися в

грізний час у келії аполітичності
і включається в

антифашистський рух. Сінклер Льюїс не
лише показав, що в США є
передумови фашизму,
образом Джессепа він об єктивно
закликав співвітчизників до

активної боротьби з ним.
Цією своєю стороною роман

Льюїса був співзвучний з
кращими антифашистськими
творами, що з явилися в ті роки.
Із трибун міжнародних
конгресів пролунав пристрасний
голос Драйзера, який закликав
письменників зімкнути свої
лави перед загрозою фашизму.
Події в Іспанії розбудили Хе-
мінгуея. І оправа не лише в
тому, що в мадрідських
шоферах і в бійцях
Інтернаціональної бригади він знайшов
нових героїв своєї творчості, в
людях, які змусили
письменника переоцінити колишні
критерії мужності і чесності.
Велика суспільна тема внесла
освіжаюче начало в саму
його художню манеру  стиль
Хемінгуея став жвавішим,
вільнішим, зникла давня
скованість. Ептон Сінклер, який іде
недавно вперто захищав свої
буржуазно-реформістські
прожекти («Кооперація», 1936),
відгукнувся на іспанські поди
повістю, якій він дав крилатий
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заголовок «No passaran!» 
(«Вони не пройдуть!») (1937).
В романі «Глибинне джерело»
(1940) Альберт Мальц на
прикладі діяльності найнятого
Фордом терористичного
Чорного легіону показав, як діє
«вітчизняний» фашизм.
Але цей підйом виявився

для багатьох короткочасним.
Суперечності, що проявилися
в романі «У нас це
неможливо», в наступні роки ще
поглибились і привели письменника
до нової творчої кризи. Це був
період поразки Іспанії, період
Мюнхена і тимчасового

загасання демократичного руху в
США. До табору реакції
перекинувся Дос Пассос. Роман
«За ким сумує дзвін» показав
глибокі суперечності в
творчості Хемінгуея. Саме тоді і
з явився один із найиевдалі-
ших романів Льюїса «Блудні
батьки» (1938). Його головний
герой, удачливий торговець
автомобілями, зображений мало
не стовпом сучасної
цивілізації і виразником здорового
глузду, в той час як діячі
профспілкового та
комуністичного руху постають перед
нами в грубо спотвореному
вигляді.

Але події світової війни
знову вивели Льюїса із
творчого тупика. В своїй статті
«Художник, вчений і світ» (1944)
він говорив про обов язок
письменника одстоювати

демократію і боротися проти
фашизму. Характерно, що він
виступив у цей час як
пропагандист російської літератури,
написав яскраву передову до
американського видання
романа Тургенева «Батьки і
діти» (1943). Творець образу
Мартіна Ероусміта особливо
високо оцінив постать
Базарова, якого він відносив до
найкращих образів світової
літератури, до «тишу радикала-но-
ватора, що живе в усі часи».
А роман «Гідеон Пленіш»,

який вийшов того ж року,
свідчить про те, що
письменник, як і доти, гостро реагує
на прояви фашистських
тенденцій в діяльності, панівної
верхівки. Герой книги  це
ще один варіант образу Беббі-
та, частково і Ельмера Гентрі.
Але досвід двох останніх де¬

сятиріч допоміг письменнику
виявити в ньому нові риси. Гі-
деона Пленіша показано у
сфері громадсько-політичної
діяльності. Буденність не
вадить йому в його процвітанні
і збагаченні. Традиційний для
літератури критичного
реалізму сюжет, що відтворює
історію життєвого успіху
буржуазного кар єриста, дав змогу
Льюїсу оглянути різні сфери
американського життя  від
глухої провінції до
Нью-Йорка. Ціла низка самих
фантастичних ліг, комітетів і
товариств з являється на
сторінках романа. Десятки
пройдисвітів усіх мастей і форм,
озброєних «найновішими

науковими методами»
брехні і демагогії, діють в ньому.
Але письменник бачить в них

не просто бізнесменів від
політики і філантропії. Льюїс
показує, як за ширмою
«демократичних» організацій
подвизаються приховані і відверті
фашисти і напівфашисти.

«Гідеон Пленіш»
ознаменував собою важливий етап

еволюції Льюїса. В 20-ті роки
письменник, в основному,

вірив у можливість реформ; в
«Енн Вікерс» ця віра вже
втрачається; в «Гідеоні Пленіші»
вся система буржуазної
«філантропії» стає об єктом най-
жорстокішого осміяння.

Але презирство до
буржуазного політикана приводило
Льюїса до заперечення
політики взагалі, до осміяння як
буржуазних, так і
прогресивних партій.

І все-таки життя

підказувало йому, що позитивний герой
має бути активним у
громадському житті. В післявоєнні
роки пожвавлення расистських
тенденцій викликало появу
цілої низки творів, присвячених
негритянській проблемі. Але
до неї підходили з різних по-
з и ці й. Так н ег р итя и ськи й
письменник Річард Райт,
виступивши в перших творах
(«Діти дядька Тома», 1937;
«Син Америки», 1940) з
протестом проти расового гніту,
перейшов пізніше в табір
декадентської літератури,
змальовуючи негрів (повість «Чорний
хлопчик», 1945; роман «Відще¬

пенець», 1954) зацькованими,
неповноцінними людьми.
Але в американській

літературі була й інша традиція 
традиція Бічер Стоу і Уітме-
на, Твена і Драйзера. В
творах цих письменників немало
образів, що втілюють глибоко
приваблюючі' риси
негритянського народу. Цю традицію
продовжив Льюїс своїм
романом «Кінгсблад  нащадок
королів» (1947). В його книзі
дуже відчуваються ознаки часу.
Він показав, що в Америці
знову піднімається хвиля
расистського терору, і не десь
на Півдні, а на Півночі, в
тому самому містечку Гренд Рі-
паблік, де розгортається
ідилічна любовна історія його
попереднього романа «Кесс Тім-
берлейн». Герой романа Нійл
Кінгсблад  це на початку
досить звична для творчості
Льюїса постать середнього
американця, не позбавленого
до того ж расових забобонів.
Але Кінгсблад пройшов крізь
горнило світової війни, і це
кінець кінцем визначає багато
в дечому його поведінку.
Саме мужність і почуття

справедливості примушує
Пійла Кінгсблада відверто
признатися про мимоволі
зроблене ним відкриття, що він 
негр. Так, втративши
матеріальне благополуччя і
попавши в число гнаних і

знедолених, він багато в дечому

прозріває і перекопується,
скільки брехні в расистських
теоріях і в тому, що іменується
«буржуазною демократією».
Вперше Сінклер Льюїс
показує, що «падіння» героя до
самого дна суспільства
призводить до його духовного
зростання. Ставши жертвою,

Кінгсблад стає борцем проти

дискримінації. Вперше Льюїс
завершив свій роман не
примирливою кінцівкою, а
сценою, де конфлікт загострений
вкрай (Кінгсблад обороняє свій
будинок від нападу фашистів).
І все-таки/ обірвавши
розповідь в цей важливий момент,
Льюїс кінець кінцем
признається, що йому невідомі шляхи
боротьби з соціальним злом.
Зображення цих шляхів ми

знаходимо в ряді інших
творів прогресивної літератури.
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В табір прихильників миру
приходить негр-ветеран Бретт,
герой п єси Гоу і Д юсер
«Глибоке коріння». Дорогу в ряди
борців з капіталізмом
знаходить Пледжер Мак Адамс
(А. Сакстон «Велика середньо-
західна») і Айзек Зекері
(Ллойд Браун «Залізне місто»).
Але і те, що зобразив Льюїс
в романі «Кінгсблад 
нащадок королів», відзначалось
великою викривальною силою і
художньою виразністю.

Правда, в останні роки
життя Льюїс знову переживає
період глибоких ідейних хитань,
що з особливою силою
виявились у романі «Богошукач».
Але письменник так і не

пішов на примирення з беббі-
тівською Америкою. Його
переїзд в Італію, де він помер
в 1951 році, був виявом
своєрідної внутрішньої опозиції
політичній реакції в країні.

* *

*

Прогресивна і комуністична
преса не лише Америки, алей
багатьох країн Європи, відгук¬

нувшись на смерть Льюїса,
одностайно відзначила, що
своєю творчістю письменник
допомагав розхитувати
фундамент буржуазного світу. Він
живе в свідомості читачів,
підкреслював прогресивний
американський журнал «Мес-
сіз енд мейнстрім»,  як
романіст, «шо ненавидів
брехню та лицемірство і вірив у
краще майбутнє своєї країни».
Слабі твори Льюїса

сьогодні назавжди забуті. Але
традиції деяких його кращих
книжок продовжуються в сучасній
американській літературі. Так,
образ вченого в романі «Ероу-
сміт» був виявом не лише
шукань позитивного героя; в

ширшому значенні він свідчив
про деякі спільні тенденції в
розвитку критичного реалізму
XX століття. Слід згадати в
цьому зв язку «Цитадель»
Кроніна і особливо романи
Мітчелла Уілсона, які прямо
продовжили традицію Льюїса.
Але між «Ероусмітом» та
«Живи з блискавкою» пролягло
дуже важливе двадцятиліття.
Спільна ситуація романа Лью¬

їса наповнилась у Мітчелла
Уілсона новим суспільним
змістом. Ерік Горін не просто
стикається з кар єристами і
користолюбцями в науці,  це
вже показав автор «Ероусмі-
та». Слухаючи промову
сенатора Стейлса, Ерік Горін
розуміє, що досягнення вчених
хочуть використати як засіб
для знищення людей. Так, у
романі Уілсона намічається
важлива проблема переходу
чесних представників науки до
табору борців за мир, за
свободу.

І сьогодні, коли в
літературі США пишним цвітом
розцвіли різні «авангардистські»
течії з їхнім культом
витонченого формалізму і суб єктивізму,
для прогресивних
письменників набуває особливого
значення використання ідейних
і художніх завоювань
критичних реалістів. І тут немалу
роль має відіграти
відродження в американській
літературі соціально-політичної
сатири, визначним майстром якої
був Сінклер Льюїс.

<
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«ВСЕСВІТУ»
ДЛЯ НАЙМЕНШИХ. Якщо в

Празі набрати по телефону
номер 2-44-81  озветься голос
бабусі, яка розповідає байки.
Такі «телефонні няні» для
дітей існують і в інших містах
Чехословаччини.
РОЖЕВІ БУДИНКИ.

Дивовижне явище спостерігається в
рибацькому селищі Блейк
(Норвегія). Всі його будови
поступово набувають рожевого
кольору. Вчені досі не можуть
пояснити цієї загадки.
ЧЕРЕЗ ОКЕАН У БОЧЦІ. Троє

канадців вирішили переплисти
Атлантичний океан у
циліндричному резервуарі. Резервуар має
5 метрів у довжину і 2 метри
в ширину. Свіже повітря иад-
ходитиме по спеціальних
трубах, зверху зроблено
водонепроникний люк, «підлога»  з

цементу. їжі вони беруть із
собою в достатній кількості:
200 кг. консервів та інших
продуктів.
ЦНОТЛИВІСТЬ ПО-БОННСЬКИ.

Західноберлінський суд
присудив до штрафу в 200 марок
одного книготорговця, який
розсилав поштою проспекти
класичних творів світової
літератури. Суд угледів злочин у
тому, що в проспекті, поруч з
книжками Бальзака і Золя,
стояли «Казки 1001-ї ночі» та
«Декамерон». Виявляється, що в
Західному Берліні, книжкові
крамниці якого завалені
порнографічними романами та
коміксами, вищеназвані твори
включені до списку
забороненої «аморальної літератури».
ЦІНА АВТОМОБІЛЬНИХ

КАТАСТРОФ. Збитки, яких
зазнали США внаслідок
автомобільних катастроф на шляхах
країни протягом 1958 року
становлять 5.400 мільйонів доларів.
ЖЕРТВА МИЛОСЕРДЯ. Одного

дня бразілець Жозе де Паіва
намагався побити свій
попередній світовий рекорд по під¬

стрибуванню на одній нозі (72
години). Зіваки, які зібралися
навколо нього, вирішивши, що
це танцюючий жебрак, почали
кидати йому гроші.
Поліцейський забрав «рекордсмена» до
поліції за жебрацтво.
ЗАКОНИ І ІНФЛЯЦІЯ. Кожен

французький поліцейський,
який спіймає злочинця, за
законом отримує грошову
нагороду. Щоб одержати її,
поліцейський повинен написати
грунтовний рапорт своєму
безпосередньому начальнику.
Після того, як рапорт проблукає
кілька місяців по різних
інстанціях, поліцейському
сплачують належну нагороду, суму
якої встановлено більш як 100
років тому. Зараз, коли
вартість французького франка
значно впала, ця нагорода
дорівнює приблизно 70 копійісам
на наші гроші.
УЛЬТРАТОЧНІСТЬ. Після

перепису в західнонімецькому
містечку Ейхштетті
муніципалітет опублікував, між іншим,
такі статистичні дані: «В нашому
місті налічується 4000
одружених, з них 2000 чоловіків ї
2000 жінок.

1
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Федеріко Гарсія Лорка

5 червня минуло 60 років з
дня народження великого
іспанського поета та

драматурга Федеріко Гарсія Лорки, по-
звірячому розстріляного
фашистськими катами 1936 року
в Гранаді. Вбивство цього
видатного митця тяжко вразило
передових людей всього світу.

 Так, злочин стався в Гранаді,
В його Гранаді...

з болем та гнівом писав

видатний поет-республіканець
Антоніо Мачадо. Навіть
фашистські вбивці злякалися
могутньої хвилі протесту, що
прокотилася майже по всіх
країнах світу.
Іспанські власті вирішили

приховати свій злочин і
запевняли, що їм нібито нічого не
відомо про долю Лорки. А
коли вбивство в Гранаді вже
неможливо було замовчувати,
франкісти боягузливо
вигадали нову версію: поета убито,
мовляв, випадково.

Але насправді це вбивство
було свідомим і заздалегідь
підготовленим актом.
«Вибравши Федеріко своєю

жертвою,  писав Пабло
Неруда,  вороги цілилися в
саме серце країни. Вони хотіли
позбавити Іспанію її найтон-

шого аромату, обірвати її
пристрасне дихання, зрубати під
саме коріння квітуче дерево її
сміху».
Кладовище, на якому в

братській могилі разом з
іспанськими комуністами
похований Федеріко Гарсія
Лорка, фашистські злочинці
зрівняли з землею. Але іспанський
народ та все прогресивне
людство не забудуть свого
великого поета, тому що життя та
діяльність Лорки  це
зразок чесного, безкорисливого та
бездоганного служіння
народові. Цим і пояснюється
величезна популярність творчості
Лорки на його батьківщині, в
країнах Латинської Америки
та у всьому світі. Під час
громадянської війни в Іспанії,
коли в друкарнях Народного
Фронту невистачало паперу,
твори Лорки все ж таки
виходили величезними тиражами.
Найулюбленішими піснями
бійців революційної армії
були його пісні. П єси і вірші
Лорки перекладені майже на
всі мови і належать до
скарбниці світової літератури.

Федеріко Гарсія Лорка
народився 5 червня 1899 року в
містечку Фуенте Вакерос
поблизу Гранади в заможній
селянській родині. Він дуже
рано виявив виняткову поетичну
та музикальну обдарованість,
добре грав на фортепіано і
змалку захоплювався
народними піснями та романсами.
Дитинство та юнацтво Лорки

зв язане з Гранадою, яка, за
словами Антоніо Мачадо,
була одним з найпрекрасніших
міст світу і в той же час
одним з найбільш

святенницьких міст Іспанії, з тією
самою Гранадою, де поет
загинув від рук фашистів.

Закінчивши юридичний
факультет Гранадського
університету в 1919 році, Лорка
переїздить у Мадрід, де з
головою поринає в літературне
життя столиці. У Мадріді й
почалася літературна
діяльність Лорки. Ще у Гранаді в
1918 році вийшла його перша
прозова книга «Враження та
пейзажі», але вона була в
значній мірі наслідувальною,
і сам Лорка вважав роком
свого літературного
народження 1921 рік, коли вийшла з
друку перша збірка його
віршів «Книга поем».

Вершиною поетцчної
творчості Лорки є «Романсеро хі-
тано». Роки, в які писалася ця
збірка поезій, були роками,
коли на Іспанію насувалася
зловісна тінь диктатури Прімо
де Рівера. Своє ставлення до
реакції Лорка висловив у
програмному вірші цієї збірки
«Романс про іспанську
жандармерію».
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В 1929 році Лорка
подорожує по Північній Америці.
Наслідком цієї подорожі
була збірка віршів «Поет у Нью-
Йорку», де Лорка виявив
себе непримиренним ворогом
соціальної несправедливості та
расової диск р и м ін а ції.

1931 рік вважається
початком другого періоду в
творчості Лорки, періоду його
бурхливої драматургічної
діяльності. Театральному
мистецтву Лорка надавав
величезного значення. «Театр,  казав
він,  одне з найбільш
виразних та корисних знарядь у
вихованні країни». Прагнення
Лорки зробити театр глибоко
народним можна по праву
порівняти з великою ідеєю
Ромена Роллана відродити
народний театр у Франції.
Лорка організував

студентський театр «Ла Баррака», в
якому був керівником та
режисером. Театр їздив по
Іспанії, побував у найвіддалені-
ших куточках країни, де
показував свої вистави просто
на площах та вулицях. В
цьому театрі були поставлені
п єси Лорки «Криваве
весілля» та «Мар яна Пінеда».

Остання п єса  це
романтична трагедія, присвячена
народній іспанській героїні
Мар яні Пінеді, яка на
прапорі повстанців проти королів¬

ської влади вишила слова
«Закон, Свобода, Рівність». І
така п єса була написана та
поставлена в 1927 році, у самий
розпал воєнної диктатури
Прімо де Рівера!
1933 року Лорка написав

«Криваве весілля»  найбільш
популярний твір іспанської
драматургії. Ця п єса і зараз
іде у багатьох театрах світу.
Постановник «Кривавого
весілля» на радянській сцені
М. Яншин писав, що це
«...п єса сили та пристрасті,
скорботи та гніву, високих людських
почуттів, які вражають своєю
щирою чистотою та глибокою
правдою».
Остання п єса Лорки

«Будинок Бернарди Альби»
написана в 1936 році, всього за два
місяці до трагічної смерті
драматурга. Але вперше вона
була поставлена лише 1945 року
в Буенос-Айресі.
В центрі драматургічної

творчості письменника стоїть
образ жінки, яка відчуває всю
мерзенність та
несправедливість капіталістичного

суспільства. Через ці образи Лорка
висловлює своє власне

ставлення до звірячих законів
імперіалізму.
В декадентських

літературних колах Західної Європи та
Америки розповсюджена
думка, ніби Лорка стояв осторонь

суспільно-революційного
життя Іспанії. Але факти свідчать
про інше.
Від часу створення

Асоціації революційних письменників
та артистів Іспанії (квітень
1933 року) Лорка брав
активну участь у роботі цієї
організації. В 1936 році видатний
поет став одним з

організаторів Союзу антифашистської
інтелігенції. З великою
симпатією ставився письменник до
Радянського Союзу. Він був у
числі перших іспанських
письменників, які вступили у
створену 1933 року в Мадріді
Асоціацію друзів Радянського
Союзу.
Лорка  справжній народний

співець, людина, до якої
можна повністю віднести слова
іншого видатного іспанського
поета Антоніо Мачадо: «Що
означає писати для народу?
Це  бути Сервантесом в
Іспанії, Шекспіром в Англії,
Толстим в Росії...»

П єси Лорки з успіхом ідуть
на сценах театрів Латинської
Америки і всього світу. Твори
його любить народ Іспанії, як
би не намагалась франкістська
реакція фальсифікувати їх.
Думки й ідеї поета хвилюють,
надихають на боротьбу за
свободу та справедливість
прогресивних людей різних країн
і континентів.

йШІІдІШИШ
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ІУДА

З МОНТЕ

СІКУРО"

Ім я Густава Морцінека, відомого
сучасного польського письменника,
вже знайоме українському читачеві
з перекладених на українську мову
творів «Воскрешения Терміни» та
«Знайдені скарби».
Творчість Г. Морцінека переважно

пов язана із Шльонськом (Сілезією),
його рідним краєм. Коло тем, які
цікавлять письменника, визначилось
самим життям і середовищем.
Спочатку це коло обмежувалося щецін-
ськими справами, але, поступово
розширяючись, охоплювало весь

Шльонськ із його колишнім і

сучасним життям. Серед усіх тем творів
Морцінека, одне має для нього
особливе значення  це тема

шахтарського життя. Вона лягла і в основу
одного з перших післявоєнних романів
Густава Морцінека «Пласт Іоанни»,
за який він нагороджений
Державною премією 1951 року.
Проза Морцінека продовжує

традиції польського романа, тому вона
й популярна серед широких кіл
читачів.
Більшість творів письменника має

автобіографічні риси. ...Сироту
хлопчика з діда-прадіда гірничої родини
«вивели в люди» товариші-рудокопн
на свої трудові кошти. Цей хлопчик
стає вчителем у шахтарському селі,
згодом  журналістом,
письменником. В роки німецької окупації він
жахливих п ять років перебував
у фашистському концтаборі.
Але, використовуючи дещо з свого

особистого життєвого досвіду, автор
не пише однак своєї власної історії:
його герої  це типові представники
робітничого класу Польщі, прості
люди, чия доля зображена так, що

1 G. Morcinek. «Judasz z Monte Sicuro»,
«Slaek», 1958.

твір набуває загального
громадського і національного звучання.
Нещодавно в Польщі вийшли два

нових твори Густава Морцінека:
«Мат Курт Краус» та «Іуда з Мойте
Сікуро».
Перша повість «Мат Курт Краус»

охоплює період сілезьких повстань,
боротьбу за повернення цих земель
Польщі. Фабула твору нагадує іншу
повість Морцінека  «Вирубаний
штрек». Авторові, мабуть, особливо
близькі ті роки, якщо він знову
повертається до цієї теми.
Схожі також і образи героїв цих

двох творів Мата Курта Крауса і
Еміля («Вирубаний штрек»). Обидва
беруть участь у сілезьких
повстаннях, обидва вони  командири пов-
стаичих загонів.
«Мат Курт Краус» дещо нагадує

репортаж; автор прагне втиснути
у свою повість багато різних фактів,
але значну частину з них лише
наводить, не розкриваючи з достатньою
художньою глибиною.
Значно цікавіший другий твір

письменника «Іуда з Монте Сікуро».
...В маленькому італійському

містечку Монте Сікуро, в старому
замку Барберіні (саме там народився
папа Урбан VIII) дванадцять
охлялих, визволених із німецьких
концентраційних таборів польських

полонених животіють на кошти

англійського «короля-благодійника»,
приходять «до форми» під доглядом
тринадцятого  старости.

«Дванадцять апостолів, а між
вами хіба є Іуда?..»  глузує з них
англійський полковник. І сам
відповідає:
«А знаєте, хто буде першим Іудою

серед вас? Знаєте? Той буде Іудою,
хто перший залишить Монте Сікуро,
щоб повернутися до більшовицької
Польщі!..»
Вже з перших сторінок книжки

читач розуміє, для чого і чому
тримають поляків англійські військові
власті, яке «світле» життя готують
вони для них.

Але читач також бачить, що цих
людей ніщо не зупинить: у Польщі
в них рідні і близькі, у кожного
з них кохана. «А навіть якщо ніхто
не чекає, треба повертатися»,
говорять вони. Це ж батьківщина,
Польща, за якою тужили за дротом,
думаючи про свободу, про хліб,
тепло, чисту воду, відпочинок. Але
піхто з них не хоче повертатися
додому з гарматами, танками, «джі-
пами», з усією військовою
амуніцією. Війна ВСІМ «СИДИТЬ у ПЄЧІН:
ках!»
Ця сюжетна лінія твору «Іуда

з Монте Сікуро» нерозривно
пов язана з іншою, з якої, за
оригінальним задумом письменника, перед
нами постають образи людей, які
самі про себе розповідають, самі
малюють читачеві свої портрети.

В старому замку тепло, сито, але
нудно. Тяжко залишатися па самоті
зі своїми думками і спогадами.
І ось один із тринадцяти (саме
староста), пропонує, щоб кожний по
черзі розповідав про себе: «про своє
найбільше переживання... спогади,
які не дають спокою». Так постає
тринадцять оповідань-новел,
тринадцять людських сповідей. Тут була
і туга за батьківщиною, за своїми
рідними, тут розкривалися тяжкі
людські трагедії, тут вимірювалася
велика сила слова «дружба», тут
проклиналася війна...
Якими гуманними рисами

характеру наділяє Морцінек свого героя
Кшивоноеа, що живе, на світі
«вкраденим» життям (розділ-новела
«Вкрадене життя»)! Яка лють
підіймається в ньому, скільки ненависті
прокидається до Голенбяжа,
людини, сусіда, поляка, який одначе
нічим не відрізняється від німецького
ката, гестацівця! І скільки ніжності,
справжньої любові в серці цього
страждальця до маленької, худенької
італійської дівчинки Ф яметти, яка
нагадує йому його доньку Данутку,
що без вісті пропала, залишилася
десь сиротинкою в Польщі.
«Кшивонос вважав, що його донь-
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ці Данутці стільки ж років, як і
Ф яметті. Вона тільки трошечки
дрібніша, блакитноока. І так, як
він сьогодні несе на руках чужу
Ф яметту, хтось виносив його
Дануту з палаючого будинку під час
повстання. І той, старий ідіот,
полковник з Анкони, ще говорить, щоб
не повертатися до Польщі. У
Варшаві ж його чекає Данутка!»
Скільки жаху, трагізму, ненависті

до війни, наприклад, ось в цій
історії.
«Що я вам розповім...  так

починає свою історію Розенцвайг (один
із полонених).  Ви називаєте мене
Люміналом, а то й був люмінал...»
У маленькому єврейському

містечку Сохачеві жила собі родина
Розенцвайгів: Шимон Розенцвайг,
його дружина і донька Клара.
Прийшли німці якось уночі і забрали
їх до варшавського гетто. У Шимон а
Розенцвайга був приятель-аптекар.
Якось він сказав йому: «як щось
станеться, то ось вам люмінал.
Потрійної дози вистачить, щоб померти
без болю і страждань». Це була
добра людина, і вона знала, що їх
чекає смерть у газовій камері. І ось
їх повезли у вагонах. Всі знали,
що до Майданеку. Тоді Шимон
розповів дружині про люмінал  не
буде мук у газовій камері! Дружина
погодилася. Першу дозу одержала
донька: «З їж-но, донечко,
цукерочку». Вона з їла і заснула навіки на
колінах у матері. Другу одержала
дружина. Вона плакала, і сльози
падали на мертву дитину. З
хвилину тримала пілюлю в руці, а
потім заплющила очі і ковтнула...
А поїзд їхав і їхав... А коли Шимон
хотів ковтнути останню, поїзд
зупинився, виявилося, що партизани
звільнили бідолашних...» (розділ-ио-
вела «Об шиби дощ дзвенить...»).
Розповісти про всі тринадцять

новел, з яких одна цікавіша за іншу,
невистачило б ані місця, ані часу.
Можна лише сказати, що в кожну
з них вкладено величезної сили зміст,
який вражає своєю психологічною
глибиною. Не можна, наприклад,
спокійно читати рядки новели
«Дароване життя». Не раз уже і не
в одному творі оспівувалася велич
гуманізму і людяності радянської
людини. До цієї теми звернувся і
Г. Морцінек. Просто, коротко, але
до глибини серця проникливо
розповів він устами свого героя на
прізвисько Жегляж, що в перекладі
значить Моряк, про те, як російський
солдат дарував йому, Жегляжові,
життя ціною свого життя.

...Кораблі, на яких есесівці везли
полонених, бомбардували англійські
літаки і потопили їх...
«Я опритомнів у морі... Лише

хвилі були наді мною і пекло. Не
було пароплавів, тільки літаки, що
вже одлітали, а на морі люди,
дошки... Я плив, хоча й знав, що далеко
не запливу. Біля мене пливли
товариші, один за одним тонули... Я був
голодний, слабий. А десь, дуже
далеко, коли хвиля піднімала мене
високо, я бачив берег... На березі 
дерева, будинки... Пливу і думаю:
хоч би шматочок дошки. Немає
дошки, лише вода і вода... Товариші

тонуть... Аж чую хтось кричить до
мене по-російському: «Гей ти,
товаришу, тримайся на воді, у мене є
дошка, я підпливу до тебе, разом
попливемо!..»

...І підплив з дошкою. За неї

трималися я і він. А вона не

могла утримати нас, тонула разом
з нами... А це ж смерть!..
І от той питає мене, чи поляк я?

Поляк, відповідаю. Дружина є?
Є, відповідаю. А чи маєш... Він
якось дивно сказав: реб ята?.. Я
зрозумів. Він питав: чи є у мене діти.
Є, відповідаю. Двоє. Він тоді
кричить мені... щоб я плив і тримав
дошку... Він же пустив дошку,
відпихнувся від неї і залишився в морі.
А я з дошкою поплив...» («Дароване
життя»).
Різними шляхами герої твору

повертаються до рідної Польщі. Всі
вони стають «Іудами» для
полковника з Анкони. «Іудами», що не
побажали зрадити своєї батьківщини.

ІВАН ОЛЬБРАХТ

ПРО ЛІТЕРАТУРУ

І МИСТЕЦТВО

Талановитий письменник Іван

Ольбрахт протягом усього свого
життя боровся за створення нової,
соціалістичної чеської культури.
Поряд з С. К. Нейманом, Іржі Воль-
кером, Юліусом Фучіком, Марією
Майєровою, Марією Пуймановою та
іншими видатними чеськими
письменниками він виступав з різних
питань соціалістичної естетики.
На жаль, більшість критичних

статей Івана Ольбрахта загубилася
в товщах робітничих журналів і
газет, деякі  зовсім не
публікувалися. Таким чином, значна частина
творчої спадщини Ольбрахта-крити-
ка залишалася не зібраною до
нашого часу. Сам письменник майже
ніколи не згадував про свої
літературно-критичні статті, очевидно не
надаючи їм великого значення, і за

Ivan Olbracht. О umeni a spolecnosti, Ces-
koslovensk^ spisovatel, Praha, 1958.

Але справжнім Іудою виступає утворі
англійський полковник, ворог
гуманізму, прогресу, що прагнув
перетворити чесних людей на зрадників.
Дещо своєрідна, разом з тим не

нова композиція твору Морцінєка
(вступ, тринадцять иовел-сповідей,
закінчення), не виглядає штучною.
Вступ і закінчення, з одного боку,
і розповіді героїв  з другого, тісно
сюжетно пов язані між собою. Саме

завдяки тому, що автор у новелах-
сповідях глибоко розкриває душі
своїх персонажів, читач
переконується: це рішення, повернутися
додому, не дивлячись ні на які
перешкоди та труднощі, не є для
кожного з них випадковим!

Натхнена великою гуманістичною
ідеєю книга Густава Морцінєка
є значним вкладом у сучасну
польську прозу.

М. РЕК УН.

життя не публікував їх окремими
виданнями.

Лише у 1958? році вперше була
видана збірка критичних статей
Івана Ольбрахта.
Коли читаєш цю книгу, одразу ж

впадає в очі широчінь
літературознавчих інтересів письменника: його
цікавлять питання тенденційності
мистецтва і теорія майстерності,
проблеми чеської і зарубіжної
літератур, сучасність і далеке минуле.
Хронологічно матеріал, вміщений у
збірці, охоплює великий відрізок
часу: від початку XX століття до
1948 року.
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Статті дуже різноманітні і за
своїм жанром: театральні рецензії,
зарисовки, фейлетони, полемічні
виступи і відкриті листи до видатних
діячів культури.
Від самого початку свого творчого

шляху письменник рішуче виступав
проти реакційної ідеології, проти
декадентства, проти формалізму.
Характерно, що ще в умовах Ав-

стро-Угорської монархії Іван Оль-
брахт найбільшу увагу приділяє
літературі пролетарській, яка
розвивалася в Чехії з кінця XIX
століття. Уже в перших своїх статтях
(1908 1916 рр.): «Соціалістична
поезія», «Дві збірки віршів»,
«Робітничий театр» та іи. Ольбрахт прагнув
визначити шлях, яким мала йти
чеська література. Основними
завданнями цієї літератури він вважав
ліквідацію розриву між життям і
мистецтвом, активне втручання в

найактуальніші, найпекучіші
проблеми соціального життя. Ольбрахт
вимагав від пролетарських
письменників висвітлення перспектив класової
боротьби робітничого класу.
Звертаючись до проблем

зарубіжної літератури, молодий Ольбрахт
цікавиться насамперед творами
письмеиииків-демократів, які
виступали з критикою
експлуататорського суспільства. 1910 року в газеті
«Дєльніцке лісти» Іван Ольбрахт
високо оцінює перший сатиричний
роман Генріха Манна «В країні
чудес», у якому німецький письменник
нещадно висміяв
буржуазно-юнкерську монархію і реакційне
пруссацтво.

Івана Ольбрахта завжди
приваблювала велика література братнього
російського народу. Ще на початку
XX століття він захоплювався
творчістю буревісника пролетарської
революції Максима Горького.
У 1913 році з нагоди постановки ро-
бітниками-аматорами «На дні»
Ольбрахт друкує статтю про цю п єсу,
називаючи її «одним із иайвидатиі-
ших соціальних драматичних
творів».
Велика Жовтнева соціалістична

революція зумовила новий етап у
літературно-критичній діяльності
Івана Ольбрахта. На початку 1920
року, перемагаючи великі перешкоди,
письменник нелегально приїхав у
Радянську країну, де протягом шести
місяців знайомився з новим
суспільним ладом. Він також брав участь
у засіданнях другого конгресу
III Інтернаціоналу. І в той час,
коли чехословацька буржуазна преса
зводила наклепи на молоду
Радянську республіку, Ольбрахт публікує
книгу «Картини сучасної Росії»
(1920), в якій захищає і прославляє
завоювання Великого Жовтня.
У вміщеному в рецензованій

збірці уривку з цієї книги «Більшовизм
і культура», а також у «Листі
Ярославу Квапілу» Ольбрахт висвітлює
питання культурного будівництва в
Радянській країні (театр, кіно,
образотворче мистецтво) у перші по-
революційні роки. Письменник
наголошує на тому, що диктатура
пролетаріату сприяє розвитку
соціалістичного мистецтва. Величним
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перспективам розквіту літератури і
мистецтва в Радянській країні він
протиставляє загнивання
чехословацької буржуазної літератури і
мистецтва, їхню залежність від
гаманця і свавілля видавців.
У статтях «Про пролетарську

літературу» (1931), «Про тенденцію
в мистецтві» (1930) Іван Ольбрахт
порушує одне з найважливіших
питань літературознавства  питання
про партійність літератури. «Немає
мистецтва без тенденції»,  писав
Ольбрахт. Основними рисами нової,
соціалістичної літератури він
вважав партійність, оптимістичний
пафос, віру в перемогу соціалізму,
активний зв язок із боротьбою
трудящих мас.

Провідною лінією літературно-
критичної діяльності Івана
Ольбрахта ЗО 40-х років залишається
боротьба за нову чехословацьку
літературу  літературу
соціалістичного реалізму.
Цілий ряд статей ЗО 40-х років,

вміщених у збірці, присвячено
творчості передових чеських
письменників XIX і XX століття: Карла Гав-
лічка Боровського, Яна Неруди,
Аитала Сташека, Ярослава Гашека,
Владислава Ванчури, Станіслава
Костки Неймана та інших.
Великою заслугою Ольбрахта-кри-

тика є те, що він перший (1921 рік)

ЗНАЧНИЙ

BHEG0H

У ПОТРІБНУ

СПРАВУ

«Художня творчість передових
німецьких письменників відбиває
великі соціальні процеси нашого
часу. Багатий досвід німецької
прогресивної літератури набув
міжнародного значения. Вивчення цього
досвіду становить великий
суспільний інтерес».
Такими словами починається

недавно виданий Інститутом світової
літератури ім. О. М. Горького
збірник статей про літературу Німецької
Демократичної Республіки.

Литература Германской
Демократической Республики. Сборник
статей. Изд. Академии наук СССР.
Москва, 1958.

у чехословацькій пресі виступив з
високою оцінкою романа Гашека
«Пригоди бравого солдата Швейка».
Як відомо, після виходу в світ
романа Гашека чехословацькі
реакціонери розпочали кампанію проти
нього твору, оголосили його
аморальним, антигромадським.
Спростовуючи ці наклепницькі твердження,
Ольбрахт називає роман Гашека
одним із найкращих у чеській
літературі, а образ Швейка  новим
типом у світовій літературі.
Пекучим болем пройняті статті

Ольбрахта, присвячені видатному
чеському письменнику Владиславу
Ванчурі, закатованову гітлерівцями.
Значний інтерес становлять статті

Ольбрахта про роботу над власними
творами. Тут перед читачем
розкривається творча лабораторія
письменника і разом з тим висвітлюються
важливі політичні й літературні
проблеми.

Збірка Івана Ольбрахта «Про
мистецтво і суспільство» становить
визначний вклад у розвиток
марксистської літературознавчої думки і
є цінним джерелом для вивчення
історії чеської літератури. Нам
здається, що найважливіші літературно-
критичні статті Івана Ольбрахта
слід було б перекласти на
українську мову.

Г. НЕ РУШ

Хоча збірник і ие є систематичним

викладом літературного процесу
післявоєнної Німеччини, проте
змістовні, вдало добрані за тематикою
статті дають чітке уявлення про ряд
важливих проблем сучасної
прогресивної літератури.
Збірка відкривається вступною

статтею Р. Самаріна та С. Ту-
раєва «Сучасна німецька
література». її автори докладно (наскільки
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це дозволяє обсяг статті), в строгій
хронологічній послідовності
простежують основні етапи розвитку
прогресивної німецької літератури.
Отже, крім своєї наукової

цінності, робота Р. М. Самаріна та
С. В. Тураєва становить, так би
мовити, літературно-історичну канву,
яка зв язує окремі статті збірника
між собою, допомагаючи в значній
мірі подолати певну фрагментарність
кожної з них, заповнює неминучі в
збірках такого типу «білі плями» у
викладі широкої літературної теми.
А вміщені в книзі роботи можуть,
в свою чергу, розглядатися як
розгорнуте дослідження тієї чи іншої
проблеми, стисло накресленої
авторами вступної статті.
Ця стаття вдало поєднує

простоту викладу з глибоким науковим
змістом, хоч є в ній два питання,
які, на нашу думку, потребують
повнішого висвітлення. Перше з них
стосується спроб міжнародної
реакції піддати ревізії основні
положення марксизму-ленінізму.
«Головною мішенню для своїх

нападок в галузі літератури і
мистецтва буржуазія і ревізіоністи всіх
мастей, які прийшли їй на
допомогу, обрали ленінський принцип
партійності, зв язок літератури і
мистецтва з життям народу, метод
соціалістичного реалізму»  говорила
на позачерговому XXI з їзді КПРС
тов. Фурцева К
Хотілося б, щоб автори

докладніше висвітлили хід цієї напруженої
ідеологічної боротьби в НДР; адже
відомо, що вона була досить гострою:
саме в цей період окремі ідеологічно
нестійкі письменники та
літературознавці, підпавши під вплив ворожої
пропаганди, зрадили справі миру і
демократії. (Крім згаданої авторами
зрадницької групи В. Харіха,
вкажемо ще на антимарксистські
перекручення Г. Лукача, який довгий час
вважався незаперечним авторитетом
в німецькому літературознавстві, на
ідеологічні зриви проф. Г. Майєра,
що, по суті, межують з ворожими
поглядами Г. Лукача, на
дезертирство письменників Канторовича та
Леста).
Друге питання стосується воєнної

літератури. Р. М. Самарій та
С. В. Тураєв справедливо
зазначають, що німецька демократична
громадськість уже давно висловлює
глибоке занепокоєння з приводу
того, що книжковий ринок Західної
Німеччини вщерть заповнений
мемуарами битих гітлерівських генералів і
«творами» найманців реваншизму,
таких як Грімм, Двінгер, Йост,
Корнмайєр чи Андрее.
Правда, в Західній Німеччині

з являються і твори, спрямовані
проти боннських реваншистів та їхніх
американських хазяїв, як, наприклад,
романи: «Зліва, де серце» Л.
Франка, «Філомела несла прапор» Г. Гло-
гера, «Теплиця» та «Смерть в Римі»
В. Кеппена і т. д.
Останнім часом в НДР набули

поширення антимілітаристські романи,
написані колишніми учасниками

і «Правда», ЗО січня 1959 р  № ЗО.
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другої світової війни. Досить
згадати хоча б такі книги, як «Брехня»
Г. Отто, «Обдурені» К. Давіда, «До
останньої людини» К. Мундштока та
інші. Далеко не кожному з цих
письменників вдається піднятися до
широких політичних узагальнень,
тому й війну вони розглядають лише
крізь призму своїх особистих
переживань.

І яким би відрадним не був самий
факт появи цих книг, доводиться
констатувати, що в НДР ще й досі
немає високохудожніх, написаних з
марксистських позицій антивоєнних
творів, які своєю
соціально-викривальною силою зрівнялися б з
романами Л. Ренна та А. Цвейга про
першу світову війну. Таке явище
слід вважати серйозним упущенням
із боку провідних письменників
НДР. На нашу думку, у вступній
статті мала голосніше б прозвучати
товариська критична нота на їхню
адресу за неуважність до цього
надзвичайно важливого в наш час

жанру.

Р. Самарій та С. Тураєв слушно
критикують письменників НДР за
недостатню активність у справі
налагодження творчих контактів з
письменниками Західної Німеччини,
справедливо підкреслюють, що ця
обставина кінець кінцем шкодить
боротьбі за єдину миролюбну
демократичну Німеччину.

Правда, останнім часом
письменники НДР успішно надолужують
прогаяне. їхню боротьбу за світле
майбутнє німецького народу
підтримують усі чесні люди на заході і сході
країни, збратані благородними
ідеями миру й дружби між народами.

Про все це докладно розповідає
стаття Р. Самаріна та С. Тураєва,
яка є зразком бойової, партійної
критики.

* *
*

Дві великі роботи: «Література
антифашистського опору в
Німеччині» та «Історична тема в сучасній
літературі» належать перу І. Фрад-
кіна. Обидві ці теми
літературознавець успішно розробляв і раніше.
Глибока ерудиція, підкріплена
численними, часто унікальними,
документами, завидне вміння говорити
про складні речі дохідливою, але
зовсім не спрощеною мовою
дозволили авторові яскраво показати, що
тільки комуністи і керовані ними
патріоти є справжніми героями
антифашистського опору і що
аристократично-генеральська змова 20
липня 1944 року, яку так силкуються
звеличити реакційні письменники та
історики, мала иа меті, усунувши
Гітлера, врятувати від остаточного
розгрому німецький імперіалізм.
В другій своїй статті І-. Фрадкін

простежує шляхи становлення
історичного жанру в німецькій
літературі. На численних прикладах він
показує, що починаючи з 1933 року і,
особливо, в післявоєнний час,

історична тема цікавить прогресивних
письменників не тільки з точки зору

гірких уроків минулого. Головне своє
завдання німецькі літератори
вбачають у тому, щоб оспівати
героїчні традиції німецького народу,
створити яскраві образи самовідданих
патріотів від Томаса Мюнцера до
Ернста Тельмана, життя яких є для
молоді яскравим прикладом
служіння народові.
В тому ж плані розглядає С.

Тураєв у своїй змістовній статті тему
Селянської війни в драматургії
Ф. Вольфа. Автор підкреслює, що
Ф. Вольф надає своїм п єсам про
Велику селянську війну «Бідний
Конрад» і «Томас Мюнцер»
оптимістичного звучання, оцінюючи
героїчне повстання селянських мас (хоч
воно і закінчилося поразкою), як
великий вклад у неминучу майбутню
перемогу народу.

Надзвичайно актуальне значення
має також історична трилогія
видатного німецького письменника
Віллі Бределя «Рідні та знайомі», яку
аналізує в рецензованій книзі

В. Токмаков. Незважаючи на те, що
трилогії Бределя присвячено
чимало досліджень і статей, В.
Токмаков зумів по-своєму розповісти про
цей визначний твір прогресивної
німецької літератури. У статті є
свіжі думки і влучні спостереження.
Автор підкреслює характерну для
В. Бределя неспокійну
письменницьку вдачу: видатний майстер
слова безперервно працює над
удосконаленням трилогії, прагнучи ще
більше посилити ідейну і художню
силу свого твору.
Літературі про будівництво

нового життя в НДР присвячена в
збірнику робота А. В. Русакової.

Щодо літератури про сучасне
село, то їй відведено всього 4(!)
сторінки, причому, три з них
присвячені аналізу романа Е. Штріттматтера
«Тіико», відзначеного Національною
премією за 1955 рік. А між тим
свого часу увагу читачів і критики
привернули романи В. Рейновсько-
го «Маленька голова» та інші,
«Пісня над долиною» А. Хільда,

«52 тижні становлять один рік».
Ю. Брезана. Ці книги, незважаючи
на свої (іноді значні) вади,
залишили певний слід у прогресивній
німецькій літературі, і їх варто було б
проаналізувати. В цьому зв язку
доречно згадати наведені в статті
А. Русакової слова Иоганнеса Р. Бе-
хера: «Ніщо нове не виникає як
довершене нове».

Аналізу публіцистичної спадщини
Г. Манна (40-і роки) присвячує
свою статтю Г. Маніна. Пристрасним
пером публіциста Г. Маин нещадно
викривав людиноненависницьку
ідеологію фашизму, показував справжню
суть «нового порядку», який несла
з собою гітлерівська армія. В
Радянському Союзі письменник
вбачав силу, здатну розгромити фашизм
і врятувати світову цивілізацію.
Вершиною публіцистики Г. Манна є
книга «Огляд епохи». Г. Маніна
грунтовно аналізує цей твір, як і
пізніші публіцистичні статті
письменника, показуючи Г. Манна мудрим
мислителем, патріотом свого паро-



ду, войовничим гуманістом, якого
шанує все прогресивне людство.
Дослідженню публіцистичного

доробку А. Цвейга присвячена
глибока стаття В. Стеженського. Критик
докладно простежує, як зростав
ідейно Цвейг-публіцист, як він,
перемагаючи в собі пацифістські ілюзії,
став свідомим борцем проти
злочинних планів боннських
реваншистів, борцем, заслуги якого
відзначені найвищою для гуманіста
нагородою: Міжнародною Ленінською
премією за зміцнення миру і
дружби між народами.
Серйозне теоретичне дослідження

Н. Рачииської «Традиції і
новаторство в поезії И. Р. Бехера»
розкриває перед читачем творчу
лабораторію цього визначного письменника,
одного з зачинателів прогресивної
німецької літератури. Н. Рачинська
показує, що сила і глибина поезії
Бехера в органічній єдності форми
і змісту. Створюючи образ
позитивного героя, Бехер не обмежується
лише Німеччиною, а уславлює
кращих синів інших народів; саме цей
інтернаціоналізм і допоміг
письменникові поглибити характер свого
національного героя.
В. Девекін, продовжуючи

досліджувати творчість Е. Вайнерта,
малює образ мужнього сина
німецького народу, майстра політичної
сатири, яка в руках цього поета була
гострою зброєю в боротьбі проти
фашизму і американського
імперіалізму. Життя поета-патріота є для
німецької молоді яскравим
прикладом служіння народові.
Споріднену тему, «Бертольт Брехт

сатирик», розглядає Г. Зиаменська.
Автор на багатому матеріалі
доводить, що Брехт, використовуючи в
своїй творчості сатиричні традиції
таких корифеїв світової літератури,
як Еразм Роттердамський, Свіфт,
Гейне, Шеллі, Генріх Мани і багато
інших, іде в той же час своїм
власним шляхом, примушуючи читача і
глядача самостійно, «без перста
указуючого», сприймати твір і
пов язувати його з актуальними
проблемами сьогоднішнього дня. В цьому
полягає сила мистецтва Б. Брехта, яке
допом.агає усім чесним німцям
будувати нову демократичну
Німеччину.
У збірці вміщено також статтю

Л. Юр євої про творчість Анин

Зегерс після 1949 р. Про цю видатну
письменницю, лауреата Міжнародної
Ленінської премії миру, написано
багато. Одна з кращих робіт належить
Т. Мотильовій \
Хоч аналіз, якому піддає Л. Юр є-

ва твори Анни Зегерс періоду 1949
1953 рр., безумовно кваліфікований,
автор статті по суті знову
проробляє майже все те, що нам відомо з
книги Т. Мотильової.
Частина ж статті Л. Юр євої, де

автор говорить про
літературно-теоретичні проблеми, розроблювані
А. Зегерс, про її публіцистику
після 1953 року, становить
незаперечний інтерес.

і Т. Мотылева. Анна Зегерс.
Гослитиздат. М., 1953.

9*
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Оцінюючи рецензований збірник
в цілому, слід сказати, що
авторський колектив створив потрібну
корисну книгу, яка буде цінним
посібником для вивчення прогресивної
німецької літератури і, таким чином,
сприятиме дальшому зміцненню
культурних зв язків між радянським
і німецьким народами.
Однак яким би вдалим не був

КЕМАЛЬ

І СЕЛЬМА

СТАЮТЬ

БІЙЦЯМИ

Наприкінці минулого року в
українському перекладі вийшла повість
«Жерці храму», що належить перу
видатного ліванського громадського
діяча, члена Всесвітньої Ради Миру,
талановитого письменника-публіциста
Жоржа Ханна (народився 1893 р.).
За фахом Жорж Ханна лікар.

Самовідданий патріот своєї
батьківщини, він в роки другої світової
війни був одним із керівників
Національного конгресу, який очолював
боротьбу ліванського народу за
національну незалежність. В
післявоєнний час у численних публіцистичних
статтях він пристрасно виступає за
мир у всьому світі, сміливо
підносить голос протесту проти
імперіалізму і колоніалізму, наполегливо
бореться за національне відродження
арабських країн.
З гарячою любов ю ставиться

Жорж Ханна до Радянського Союзу.
Вперше він відвідав нашу країну
в 1947 році. Радянський Союз
справив на письменника незабутнє
враження.

Повернувшись до себе на
батьківщину, Ханна в книзі «Я повернувся
з Москви» проникливо і правдиво
розповів про натхненну працю ра-

Жорж Ханна. Жерці храму.
Переклад з арабської. Державне
видавництво художньої літератури, Київ, 1958.

збірник такого типу, він лише до
певної міри може компенсувати
відсутність грунтовного дослідження
про шляхи розвитку сучасної
прогресивної німецької літератури.
На часі вже говорити про

створення такого розгорнутого
дослідження, і авторський колектив
рецензованого збірника міг би
зробити значний вклад в цю потрібну
справу.

В. ЛАЗНЯ

дянських людей, про боротьбу СРСР
за мир у всьому світі. «Я не міг
приховати свого захоплення

Радянською країною,  признався пізніше
Жорж Ханна,  і тоді мене
охрестили комуністом, пофарбували в
червоний колір, забуваючи про те, що
червоний колір  це колір крові, яка
дає силу людському серцю».
Через вісім років Жорж Ханна

знову відвідав Радянський Союз.
За його словами, оті вісім років
героїчного труда радянського
народу рівні цілому століттю. Як
наслідок цієї поїздки, в бейрутському
видавництві «Наука для мільйонів»
побачила світ нова книга
письменника «Вдруге у Москві» (1955).
Автор відзначає високий рівень
життя радянських людей, невпинний ріст
народного добробуту, небувалий
розквіт радянської науки, культури і
літератури, бурхливий розвиток
промисловості. «Не моя вина,  говорив
письменник,  що західні критики не
можуть знайти в моїй книзі того,
що могло б втамувати їхню спрагу
ненависті до СРСР. В цьому винен
Радянський Союз, який гігантськими
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кроками іде вперед, не зупиняючись
у своєму піднесенні й не
сповільнюючи ходи».

Якщо Жорж Ханна має великий
досвід і доробок у публіцистиці, то
в художній літературі він тільки
починає працювати. «Жерці храму»
(1952) це його перший художній
твір. Після цього він написав ще
повісті «Біженка» (1952) і «Абід
аль Джаббар» (1955), в яких
правдиво змальовано життя простих
арабів.
Звертаючись до радянських

читачів, у передмові до повісті «Жерці
храму» Жорж Ханна пише:
«У цій книзі я запрошую Вас

побувати в одній з арабських країн,
щоб познайомитися з життям її
народу».

Дякуючи письменникові за
люб язне запрошення, ми з інтересом
читаємо цікаву книгу.

У невеликому художньому
полотні, яким є повість «Жерці храму»,
Жорж Ханна зумів виразно
висвітлити значні соціально-політичні події,

що відбуваються в маленькій
арабській країні, показати життя всіх
верств населення, сповнене разючих
контрастів.
Так, у першому розділі книги

автор описує бенкет у еміра. В
розкішному палаці, що гордо
підноситься на пагорбі, зібралися
представники панівних верств країни. Дами
наче змагаються між собою, котра
з них елегантніше й красивіше
одягнена, в котрої коштовніші прикраси.
А так званий «цвіт суспільства» 
підприємці, директори банків,
міністри, депутати тощо ведуть розмови
про бізнес, обмірковують питания
про вплив війни на біржу, на ціни...
Зовсім інша картина

розкривається в наступному, другому розділі.
Мати і сестра з тривогою чекають
Кемаля. Він працює на фабриці
й чомусь довго не повертається.
Чи не спіткало, часом, його якесь
лихо? Письменник надзвичайно
скупо, стримано, навіть подекуди
натуралістично показує жахливі умови
існування сім ї арабського робітника,
сім ї, яка ледве животіє.
Невпинно зростають ціни,

загострюється економічна криза,
збільшуються юрби безробітних. Та
підприємців це не обходить. Один із
них, користуючись жахливим
становищем трудящих мас, поставив перед
робітниками дилему: він звільнить
частину робітників або всім
зменшить платню. Щоб обговорити
становище, робітники зібралися на
збори. За ініціативою Кемаля вони
вирішили оголосити страйк.

Хочеться відразу наголосити на
одній дуже важливій особливості
повісті: в ній Жорж Хайна вперше
в новій арабській літературі вивів
образи представників пролетаріату,
які розуміють свою класову роль,
першим розкрив свідомий,
організований характер їхньої боротьби.

Яскравим представником
арабського робітничого класу, який іде
в авангарді боротьби за визволення
своєї батьківщини, є Кемаль, випи¬

саний автором з любов ю і
симпатією.

Разом з своїми товаришами
Кемаль опинився за тюремними
гратами. Робітники відмовилися
працювати, доки власті не звільнять

ув язнених побратимів. Поліція
силкувалася примусити їх приступити до
роботи погрозами і зброєю, але не
похитнула їхньої волі. Згуртованість
і єдність народу зримо проявилися
під час похорону вбитого поліцією
робітника. Похоронна процесія
перетворилася на могутню демонстрацію
гніву і обурення трудящих.
Виразний показ процесу

прозрівання простих людей  чи не
найцінніше в повісті «Жерці храму».
Справді, народ Близького Сходу 
і не тільки він   народ, який
протягом довгих років безжалісно
пригнічувався різними іноземними
поневолювачами, тепер сміливо виступив
за свої права проти колоніального
ярма та продажних вітчизняних
правителів. Навіть сестра Кемаля
Саміра, приречена тяжкою хворобою
на близьку смерть, і та оптимістично
говорить про знаменну особливість
нашого часу: «...Сьогодні світ уже
не той, яким він був раніше.
Сьогодні люди вже відмовляються коритися
купці багатіїв, що наживаються на
війні. Народ хоче миру, і він його
доб ється».

З убивчою іронією Жорж Ханна
показує діяльність комісії,
організованої для з ясування причин голоду,
що панував у країні. Своїм
основним завданням вона поставила

створити ілюзію, ніби уряд турбується
про народ. В неї увійшли люди, які
користувалися довір ям уряду, а
одним з перших кроків цієї комісії було
встановлення щомісячної
винагороди кожному своєму членові.

Для заспокоєння розгніваного
народу уряд намагався використати
також пресу. Жорж Ханна викриває
лакеїв-журналістів, які за дрібні
подачки намагаються створити
громадську думку, потрібну міністрам.
Такий у повісті видавець газети
Самір. Зате з любов ю окреслено
образ непідкупного і чесного
журналіста Меджіда. Він писав дошкульну
правду, яка сильно не подобалась
урядові, і департамент внутрішніх
справ безцеремонно закрив його
газету «Блискавка».
В повісті «Жерці храму»

письменник торкнувся важливої й цікавої
теми  дружби робітників і селян.
Уникаючи чергового арешту, Кемаль
з вірною подругою Сельмою
приїздить в далеке село Заатар.
Кількома лаконічними штрихами автор
подає картину надзвичайно
жалюгідного життя селян і одночасно різко
критикує чорні махінації багачів під
час «виборів». Ось що розповіла
біженцям бабуся, в якої вони
знайшли притулок:

«У нас немає ні школи, ні лікаря.
Уряд згадує про нас тільки один
раз за чотири роки коли
відбуваються вибори депутатів, і йому
потрібно зібрати наші голоси на користь
своїх кандидатів. А втім, наші го¬

лоси не збирають, а купують. Це
непогано: кожен може одержати
гроші за свій голос. У нашому селі
п ятдесят виборців. Того разу за
кожний голос платили по п ять лір,
а на цей раз аж по двадцять!..
Подумати тільки  наше село разом
одержало цілу тисячу лір. А для нас,
сину мій, це справжнє свято, та ми
і не знаємо інших свят».

Селяни відразу щиро полюбили
молоде робітниче подружжя, бо
Кемаль і Сельма їм, темним, забитим,
пригніченим, відкрили очі на світ,
пробудили в них почуття людської
гідності. Це ясно видно хоча б із
того, що прості заатарівці, ще недавно
задурені й покірливі, почали
вимагати підвищення платні за роботу
(для місцевих глитаїв то було
великим дивом), а священикові
насмілилися задавати «каверзні» питання.
Селяни кожного вечора почали
збиратися, щоб послухати розповіді
Кемаля і Сельми. Розлучити
робітниче подружжя з селянами власті
змогли тільки своїм випробуваним
способом: Кемаля і Сельму як
небезпечних пропагандистів
запроторили в тюремні каземати. А коли
реакція вчинила над ними суд, то
в знак солідарності з своїми
товаришами відмовилися працювати
робітники в місті, а з навколишніх сіл
і навіть з далекого гірського За-
атара прийшли селяни привітати
борців за правду.

Повість «Жерці храму» має явно
виражене антивоєнне,
антиімперіалістичне спрямування. Слово «війна»
повторюється на її сторінках дуже
часто. Якщо бізнесмени вимовляють
його з неприхованою радістю і
надією, сподіваючися, що війна
принесе їм нове багатство (вони з
наглим цинізмом заявляють: «Вій¬
на неминуча! Вона є єдиним
засобом стабілізації життя націй» або
«...війна  найважливіший рушій
виробництва і торгівлі»), то в головах
трудящих це зловісне слово
асоціюється з нечуваннми народними
стражданнями, нещастями.

Хоч повість «Жерці храму» і не
позбавлена окремих хиб і
суперечностей, але кожна її сторінка зігріта
любов ю до трудящих, кожна її
сторінка просякнута пекучою ненавистю
до зрадників народу, що продають
його національні багатства та
інтереси.

Перед читачем постає збірний
образ волелюбного народу одної з
арабських країн. Нехай цей народ, за
словами автора, «нечисленний і не
має великої сили». Проте в глибині
душі він вважає, що «нечисленність
і слабкість не можуть перешкодити
йому прийти до вільного життя, якщо
за це життя боротись». Чимало його
представників передчасно сходить
з арени боротьби. «Але в моїй
душі міцніє надія,  стверджує
письменник,  що життя зміниться
і дозволить мені обрати для
героїв майбутніх творів іншу, кращу,
долю: коли гинутимуть їхні вороги,
а вони житимуть».

Дм. ВАСИЛЮК
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М. ДЕРІМОВ

ЗНАЙДЕНО
НА ГВІНЕЙСЬКОМУ

Перед нами скульптурний
портрет молодої жінки, яка
жила близько 800 років тому на
березі великої африканської
ріки Нігера. Вона була,
мабуть, сучасницею
негритянського героя Сундіати,
легендарного засновника могутньої
держави Малі, який, подібно
Іллі Муромцю в дитинстві, не
володів ногами, а потім
вчинив багато подвигів,
гідних Роланда чи
Гайявати. Коли
вдивляєшся в її обличчя,
здається, що саме

такою мусила бути
прекрасна принцеса Діу-
ді, ця африканська
Джульетта, про
-трагічну любов якої до
простого воїна Сеги
розповідає старовинна
балада племені хасоике.

«Прекрасна, як
сонце, що сходить, і
прудка, як газель»,  так

оспівує красуню Дау-
ді невідомий поет.
Палко покохала вона

бідного юнака Сегу. Але
між дочкою короля і
простим воїном 
непереборна відстань.
Сега йде у похід,
своїми подвигами на війні
він завойовує право
просити в короля руку
його дочки. Та Діуді
не дочекалася Сеги:
вона померла, не
бажаючи відкрити
батькові ім я свого
коханого. Невтішний Сега

теж помирає на могилі
Діуді...

рогрецьких художників,
яскраво відтворив своєрідну красу
африканської жінки. Більше
того: він зумів передати її
духовне благородство, ніжність і
силу її почуттів, донести до
наступних поколінь поетичні
риси легендарної Діуді.
Здавалося б, що спільного між
зосереджено сумним обличчям
цієї дівчини з Гвінейського

узбережжя і, скажімо,
загадковою

посмішкою Джіоконди чи
величним спокоєм

Венерн Мілоської? І
проте, між ними є щось
спільне. Це 
захоплене поклоніння
художника перед ду-
 ховною красою

жінки.

Глиняне

зображення африканської
красуні, яке можна
поставити поряд з найсла-
ветнішими творами
світового мистецтва, та
десять інших

бронзових і теракотових
статуеток, знайдені
минулого року
англійськими вченими

Бернардом Феггом і Френком
Віллеттом в південно-
західній Нігерії, знову
підносять питання, що
вже давно хвилюють

археологів і
мистецтвознавців: хто були
творці загадкових
шедеврів з
Гвінейського узбережжя? Коли
вони жили? До

яких народів
належали?

УЗБЕРЕЖЖІ...

Стародавня теракотова
статуетка мимоволі примушує
згадати зворушливу історію
Ромео і Джульєтти народу
хасоике. Невідомий скульптор з
майстерністю, що нагадує ста-

Голова жінки (глина, Іфе, до XIII ст.).
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Бронзова чаша (Іфе, до XIII ст.

* *

*

В 1897 році англійська
військова ескадра ввійшла в
гирло ріки Нігера і відкрила
ураганний артилерійський вогонь
по стародавньому
африканському місту Беніну. Це був
останній день Беніна,
держави, створеної багато століть
тому народом едо.

Ще наприкінці XV століття,
коли на цих берегах вперше
з явилися португальці, вони
побачили тут квітуче і багате
місто, пишний палац «оби»
(короля), знайшли досить
розвинену своєрідну культуру.
В XVI столітті один
європейський мандрівник з подивом
писав, що «будинки в цьому
місті стоять у великому
порядку, побудовані один біля
одного, як у Голландії», що
багато вулиць в ньому «у сім
чи вісім разів ширші за
вулицю Варму' в Амстердамі».
Коли на Гвінейському
узбережжі почалося хижацьке
полювання на чорношкірих
рабів, правителі Беніна змушені
були закрити кордони країни
для європейців, як це у свій час
зробили Китай, Японія і

Корея. Аж до
кінця XIX століття
народ едо мужньо
відстоював свою
незалежність. Та
ось колонізатори
пустили в хід
гармати...

Артилерійським
вогнем було
знищено палац оби
та більшість

будинків, місто
запалало. Потім на

берег висадилася
британська
піхота. Почалася

різанина, грабіж...
Завойовники

шукали золото,

слонову кістку.
Глиняну чи дерев яну
скульптуру, що

попадалася їм під
руку, вони просто
трощили або
кидали у вогонь. А втім
теракота і різьба
по дереву, що
прикрашали палац і

оселі беиінської знаті, були
знищені ще під час
обстрілу. Збереглася лише невелика
кількість бронзових
статуеток і
горельєфів. Із
заплямованих кров ю рук
англійських конквіста-

дорів вони
потрапили до антикварних
крамниць, а
звідти  в європейські
музеї.
Поява в Європі

бронзової
скульптури Беніна була
спражньою
сенсацією. Тодішні

колекціонери, які
поділяли ходяче уявленця
про те, що в Чорній
Африці живуть
дикі, безнадійно
відсталі племена,
буквально не вірили
своїм очам: в

селищах цих «диких сан-

гвіників» були
знайдені сліди дуже
високої цивілізації.

Серед беніиських
бронз були - голови
царів, обожнюваних
після смерті,
яскраво реалістичні фі¬

гури священних тварин,
майстерно і тонко зроблені
горельєфи, що зображали
пишні царські виходи,
релігійні церемонії, сцени
придворного життя. Бенінським
майстрам притаманний пишний
декоративний стиль, вони
любили старанно виписувати
найдрібніші деталі головних
уборів, одягу, озброєння,
накопичувати декоративні
прикраси, так би мовити,
«орнаментувати» скульптуру.

Реакційні
західноєвропейські археологи та
мистецтвознавці не могли припустити й
думки про те, що зразки
такого високого мистецтва могли

бути створені корінним
населенням Чорної Африки.
Висловлювались припущення, що
бронзи Беніна є справою рук
стародавніх єгиптян або
навіть таємничих майстрів, які
прибули в африканські
джунглі з Греції чи Індії. Проте
хибність цих гіпотез скоро стала
очевидною: неспростовні
ознаки свідчили про те, що бенін-
ські бронзи створені в XV
XVI століттях, тобто, що між
загадковими митцями Беніна

Королівська пара (бронза, Іфе, до XIII ст.).
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і майстрами Греції чи Єгипту
лежали не тільки піски

Сахари, але й тисячоліття.

Тоді, намагаючись будь-що
позбавити пригноблений і
пограбований народ едо його
культурної спадщини, вчені
прислужники колонізаторів
вдалися до нової вигадки. На
деяких бронзових горельєфах
з палацу оби зображені люди
в європейському вбранні
XVI століття. Цей факт став
основою «теорії» про те, що
бенінське мистецтво було...
імпортоване на Гвінейське
узбережжя з Європи.
Португальці, мовляв, «відкрили» Бенін
ще 1472 року. То чому б от-
цям-єзуїтам з Ліссабона не
навчити обраних
представників народу едо благородному
мистецтву бронзового лиття?
Ще в енциклопедичних

виданнях 30-х років нинішнього
століття можна зустріти
твердження про португальське
походження скульптури Беніна,
чи про «сильний вплив» на неї
португальського мистецтва.

А тим часом були зроблені
нові захоплюючі відкриття, що
ніяк не вміщувалися у про-
крустове ложе такої «теорії».
В 1910 році археолог Фро-

беніус почав розкопки
стародавнього Іфе, священного
міста народу йоруба, який і
понині населяє територію між
гирлом Нігера і Дагомеєю.
Розшуки увінчались успіхом:
на світ з явилися теракотові
статуетки надзвичайної краси,
виліплені ще у XII XIII
століттях. На відміну від пишно
декоративних бронз Беніна
вони вражали класичною
довершеністю форм,
стриманістю і благородством ліній.
А в 1939 році на руїнах
палацу «оні»  правителя Іфе 
були випадково знайдені і
бронзові скульптури того ж
стилю і епохи.

Ці сенсаційні відкриття
переконливо показали, що, по-
перше, Бенін був далеко не
єдиним вогнищем високої
стародавньої культури в цьому
районі Африки і, по-друге, що
майстри Іфе задовго до появи
європейців володіли
мистецтвом бронзового лиття. Вони
відливали свої бронзові фігу-

Оні (бронза, Іфе, до XIII ст.).

ри за так званим методом

«втраченого воску». Ця
своєрідна техніка ще й досі не
забута народом йоруба. Вона
полягає в тому, що грубу гли-

Голова жінки (глина, Іфе^ до XIII ст.).

няну модель майбутньої
скульптури вкривають воском
і на ньому різцем
відтворюють всі художні деталі.

Воскову фігуру обережно
обліплюють глиною і занурюють у
гарячу воду. Віск стікає, а
натомість заливають метал.

Є всі підстави вважати, що
скульптори Беніна
запозичили техніку бронзового лиття
методом «втраченого воску»
у митців Іфе. В результаті
дальших розшуків і
досліджень виникла справді
наукова гіпотеза про те, що Бенін
був духовним спадкоємцем і,
продовжувачем стародавньої
культури Іфе. Знайдені
недавно Феггом і Віллеттом зразки
скульптури Іфе XIII століття,
репродукції яких вміщено на
цих сторінках, особливо
переконливо підтверджують таку
думку. Дійсно деякі з цих
статуеток вражають
стилістичними рисами, близькими до бе-
нінського мистецтва, вони
ніби становлять перехідний
ступінь між культурами Іфе і
Беніна.
Ось, наприклад,

«Королівська пара» і «Оні». Яким
багатством декоративних
мотивів відзначаються ці
скульптурні зображення коронованих
осіб! Не одне намисто, а
справжній панцир з прикрас
вкриває їхні груди, браслети
на руках сягають по лікті. Все
це разюче нагадує пишність
бенінських бронз.
Ще більш близька до бенін-

ського мистецтва чаша,

прикрашена зображенням якогось
царя. Тіло людини,, яка в
одній руці тримає скіпетр, а
другою спирається на ручку
чаші, зливається з формою
посудини, художньо

деформується. Намисто і браслети
людини перетворюються на
орнамент, що прикрашає чашу. Ця
оригінальна пам ятка
мистецтва Іфе містить у зародковому
стані найбільш характерні
риси скульптури Беніна, вона
передвіщає розквіт бенінського
декоративного горельєфу.
Які ж висновки можна

зробити на основі сучасних даних
про загадкове мистецтво Іфе
і Беніна?

Всупереч реакційним
расистським вигадкам все більш оче-
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видним стає той факт, що на
Гвінейському узбережжі з
найдавніших часів існувало
вогнище дуже високої
самобутньої негритянської
культури. Скульптори Беніна
запозичили своє мистецтво не у

португальських місіонерів чи
етрусків (була і така «теорія»),
а у братнього народу йоруба.
Є також підстави вважати, що

митці Іфе були у свою чергу
спадкоємцями ще більш

давньої культури. Про це свід*
чать, зокрема, глиняні
статуетки, виліплені десь коло V
тисячоліття до нашої ери, які
Бернард Фегг знайшов десять
років тому на півночі Нігерії,
біля сіл Жемаа, Вамба і Ма-
кафо...

«Бронзи Беніна давно вже
викликають захоплення

спеціалістів і свідчать про
художню та технічну досконалість,
від якої тогочасна Європа
була ще далека, пише один
французький дослідник.  А
сьогодні ми знаємо, що шедеври,
врятовані після розгрому Бе-
иіна англійцями, є лише
блідим відбитком бронз Іфе, які

були створені в X XIII
століттях і своєю довершеністю
нагадують грецьку класичну
скульптуру».

Існування цих німих свідків
цікавого культурного
минулого Чорної Африки 
красномовна відповідь тим, хто
хотів би зобразити африканські
народи розумово і морально
неповноцінними, не здатними
хазяйнувати на власній землі
без «допомоги» європейців.
А скільки ще на чорному
континенті таких німих свідків
минулого, уламків колись
могутніх цивілізацій! Скільки
таємниць і загадок таїть у
собі земля континенту,
культурну спадщину якого
колонізатори не тільки не вивчали, але
й безжалісно знищували!
Чекають свого вивчення і
загадкові башти та стіни п ятнадця-
тиметрової висоти, відкриті
поблизу міста Гвело в Родезії,
і один з найдавніших
університетів світу, що існував у
серці Африки, в Тімбукту, і
писемність народу бамум з
Камеруну, і прекрасні
сказання негрів банту про
народного героя ЛІОІІГО...
До проникнення європейців

у Африку значна частина її

населення стояла на досить

високому рівні суспільного і
культурного розвитку.
Розбійницьке хазяйнування
работорговців і колонізаторів
надовго затримало, майже
зупинило цей розвиток. Але навіть
за таких несприятливих
обставин африканські народи, як
найбільшу святиню, зберігали
залишки своєї давньої
культури. Так, високий смак і
технічну майстерність скульпторів
Іфе і Беніна навіть зараз
можна помітити в народній
творчості йоруба.
Нині над руїнами

стародавніх африканських міст віє
новий могутній вітер  вітер
свободи. Один за одним
народи Чорної Африки
підіймаються на боротьбу за свою
незалежність, стають на шлях
національного і культурного
відродження. З категоричною
вимогою надати їм вже у
1960 році національну
незалежність виступають,
зокрема, народи англійської
колонії Нігерії. Все це переконує
нас у тому що благородні
традиції мистецтва Іфе і Беніна
пишно розквітнуть в творчості
художників вільної Африки
майбутнього.
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Протягом багатьох років французька комуністична
газета «Юманіте» вміщує в кожному своєму номері цікаві
малюнки про пригоди маленького песика Піфа, його хазяїна
дядька Цезаря, якого в родині звуть просто Тонтон, хазяй¬

ки тітки Агати, їхнього маленького синка Дуду та
одвічного піфового ворога, чорного кота Геркулеса.
Ці смішні історії із задоволенням розглядають дорослі

і діти не лише у Франції,  їх передруковують і газети
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інших країн. Заголовок «Пригоди Піфа» можна побачити і в
англійській «Дейлі уоркер», і в бельгійській «Драпо руж».
Чому ж малюнки про пригоди маленького Піфа

користуються такою популярністю?
Справа в тому, що поряд із відважними витівками до¬

бродушного пустуна, які викликають у нас лагідну
посмішку (бо Піф має добре серце і ніколи не кривдить слабіших
за себе), ми бачимо гостру політичну сатиру, в якій один із
найпопулярніших гумористичних персонажів відгукується на
злободенні питання сучасності.
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Життя мистецтва

АВСТРІЯ

«ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ  САМОГУБСТВО».

Австрійські газети
повідомили недавно про дуже

характерний факт. У Відні
відбувся великий концерт із
нових музичних творів,
влаштований Спілкою

австрійських композиторів.

Концертний зал був
переповнений. Глядачі та преса
дуже тепло сприйняли нові
твори.
Та після концерту кожний

із згаданих композиторів
одержав авторського
гонорару по... 25 австрійських
шилінгів (щось біля 4
карбованців). Газети наводять
у зв'язку з цим інший
приклад: за одну оперну
виставу її автор одержить у
Відні не більше 75 шилінгів
(якщо будуть продані усі
квитки).
«Композитор, який

наважується займатися оперною
творчістю, це справжній
самовбивця»  писала одна
віденська газета. Вона
підрахувала, що автор нової
опери не може навіть
компенсувати видатки на нотний
папір, оплату переписувача
нот та ін. Деякі відомі ком-

АНГЛІЯ

Англійський письменник

Джек Бічінг у своєму
новому романі «Дозволь
подивитися тобі в обличчя», який
не так давно вийшов у
прогресивному видавництві
«Хейнеманн», спробував
вирішити дилему: чи можна в
капіталістичному суспільстві
залишатися чесним і
водночас робити кар'єру?

позитори, навіть лауреати
державних премій, не
можуть висилати свої твори на
просьбу закордонних
театрів та концертних
організацій, бо часто не мають
грошей для оплати поштових
видатків...

Під час ювілеїв Моцарта,
Шуберта та інших
композиторів, які колись жили і
працювали у Відні, зазначає
газета, офіційні промовці
проливають сльози над долею

великих митців, які жили в

страшенних злиднях. А
хіба ж тепер у композиторів
краще становище? Щоб
прогодувати родину, сучасні
австрійські композитори
змушені писати рекламну
музику, створювати пісеньки для
кабаре, шукати різних
випадкових заробітків...

Віденський журналіст
Оскар Візфлекер у своїй
статті, надрукованій у
тижневику «Вохенпост», пише: «Ми
шануємо пам'ять давно
померлих митціїв... і
дозволяємо, щоб наші сучасні
композитори голодували».

Дія романа відбувається в
одному англійському
рекламному агентстві,
працівники якого зіткнулися з
цією проблемою, коли їхній
бос підписав із військовим
міністерством контракт про
виготовлення реклам, які
б умовляли англійську
молодь добровільно йти до
армії.

Сірил Монк, один із
працівників агентства, заради
кар'єри та грошей зраджує
благородній справі
боротьби за мир, вигадуючи для
цієї мобілізаційної
кампанії лицемірну назву
«добровольці миру».
Колега Монка Джіммі

Джеме не може й не хоче
йти проти своєї совісті та
переконань. Він
відмовляється допомагати уряду умов-

БОЛГАРІЯ

В болгарському селіі
Отрублен на керівні посади в
правлінні кооперативу
потрапляють нечесні люди. В
результаті цього багато
селян втрачають віру в
кооперативне господарство, а
деякі навіть залишають село.

Але ось сюди приїздить
колишній командир

партизанського загону стублечанин
Петко. Разом із чесними
трудівниками села, які
об'єдналися навколо свого

колишнього командира, він
починає боротьбу проти тих,
що хотіли нажитися за
рахунок колективного
господарства, шукали легкого
життя. У боротьбі перемагає
передове, нове на селі...
Такий сюжет нового

болгарського фільму «Стублен-
ські липи», який знімається
за сценарієм відомого
болгарського письменника

«Весна... Літо... Осінь...

Зима... Дні минають.
Змінюються пори року. Дерева
розквітають і дають плоди,
а ви, юнаки і дівчата нашої

ляти англійців стати
«гарматним м'ясом», кидає
роботу в агентстві і
приєднується до лав демонстрантів,
що вийшли на вулиці міста
з плакатами протесту проти
переозброєння Західної
Німеччини.

«Дозволь подивитися тобі
в обличчя»  цікавий
роман, який ставить серйозну
та глибоку
проблему», пише газета «Дейлі уоркер».

С. Даскалова. Хвилюючу
тему організації і розквіту
колективного господарства в

болгарському селі жваво й
правдиво відтворено в
новому фільмі.

1959 року в Болгарії буде
випущено ще один цікавий
фільм про молоді роки та
початок революційної
діяльності великого сина
болгарського народу Георгія
Димитрова. Сценарій
фільму «Молодість» написали
К. Калчев та П. Вежинов.
Фільм складається з двох
частин-новел. В першій
новелі розповідається прр
відомий страйк шахтарів
м. Перніки у 1906 р.,
організатором і натхненником
якої був Георгій Димитров.
В другій  висвітлено
революційну підпільну
роботу Димитрова під час
першої світової війни.

країни, зростаєте і міцними
кроками вступаєте в життя,
яке чекає на вас. І все далі

й далі відступає дата 13

жовтня 1943 року, коли не

ЧЕСНІСТЬ ЧИ КАР'ЄРА!

КНИГА ПРО ГЕРОЯ

НОВИНИ КІНО
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стало мого сина Бояна Чо-
носа...»

U ими словами

починається розповідь матері члена
Революційної Спілки
молоді Болгарії Бояна Чоноса,
закатованого у фашистській
неволі. Книга «Я розповім

В ЄТНАМ

ДІ В

вам про свого сина» Цени
Чонос у літературній
обробці Петра Ненева  це
хроніка життя родини
комуністів на протязі двох
десятиріч боротьби за свободу
і щастя болгарського
народу.

ський гість Во Хюї Там.
Йому 31 рік. За професією він
шахтар і свою
письменницьку діяльність поєднує з
працею на шахті Кам-Фа.
В літературу Во Хюї Там

прийшов недавно. В 1951
році вийшов його перший
роман «Шахтарський
район». Твір був удостоєний
премії на національному
конкурсі. В ньому
розповідається про боротьбу
шахтарів проти колонізаторів.
Тепер письменник закінчує

другий роман  «Шахтарі»,
присвячений мирній праці і
життю гірників району Кам-
Фа. Окремі розділи
романа публікуються у
в'єтнамських журналах і газетах.

 Передайте
українському читачеві,  говорить на
закінчення бесіди Хоай
Тхань,  що література
демократичного В'єтнаму
вірно служить інтересам
народу, бореться за об'єднання
нашої країни, за її розквіт,
за мир в усьому світі,

УСПІХИ В'ЄТНАМСЬКИХ ДРУЗІВ

НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК
Восени минулого року в

Москві гостювали
письменники з Демократичної Рес-
буліки В'єтнам  один з
найвідоміших
літературознавців і критиків, член
виконавчого комітету
Асоціації працівників літератури і
мистецтва Хоай Тхань,
відомий поет і публіцист Фам
Хюї Тхонг і молодий
прозаїк Во Хюї Там.

 Після закінчення
воєнних дій у 1954 році,
розповів Хоай Тхань,  народ в
результаті багаторічної
боротьби завоював свободу у
Північному В'єтнамі.
Змінилися і завдання
в'єтнамської літератури. Якщо
раніше, під час війни, у нас
була лише одна велика мета
виховувати у бійців Опору
стійкість та волю до
перемоги, кликати маси на
боротьбу з імперіалістами і
колонізаторами, то тепер
з'явилася не менш висока

мета  своєю творчістю робити
внесок у справу відбудови
країни, надихати народ на
боротьбу за возз'єднання
своєї батьківщини, силою
розділеної колонізаторами,
відстоювати справу миру.
В цьому принципова

відмінність волелюбної
літератури Демократичної
Республіки В'єтнам від жалюгідних
спроб літераторів
Південного В'єтнаму, які танцюють
під дудку колонізаторів і
намагаються розпалити

ворожнечу між в'єтнамським

народом.

Невпізнанно змінилися і

умови праці наших
письменників. У роки війни всі чесні
літератори, тримаючи в
одній руці гвинтівку, а а
другій перо, поділяли із своїм
народом всі труднощі
героїчної боротьби з
імперіалістами. На заклик серця вони
ставали бійцями,
переховувалися в лісах. В таких
умовах письменники, звичайно,
могли створювати лише
коротенькі, так би мовити,

«мобільні» твори. Але,
починаючи з 1954 року, вони
одержали можливість
писати великі багатопланові
твори, робота над якими вима-
галє багато часу. Таких
творів уже налічується чимало.
Можна, наприклад,

назвати роман молодого

прозаїка Нгуена Нгаука «Країна
піднялася», який одержав
першу премію на
національному конкурсі 1955 року. Це
хвилююча розповідь про
героїчну боротьбу проти
окупантів невеличкої
в'єтнамської народності е-де, яка
живе в горах. Письменник
показав масовий героїзм
патріотів у боротьбі за
свободу.

Тепер з'явилися численні

твори про натхненну працю

в'єтнамського народу, про
великі соціалістичні
перетворення в місті і на селі, про
нових людей вільного
В'єтнаму, будівників нового
життя. Поки що це твори
невеличкі за своїм обсягом.
Визнання народу дістали

твори молодого прозаїка
Тяу Зієна. Особливим
успіхом користується його
оповідання «Переходячи річку»,
в якому розповідається, як
у молодій республіці
ліквідується неписьменність.
Цікаве також оповідання Хонг
By «Поєдинок із повіддю»,
в якому за допомогою
художніх засобів змальовано

величезне іригаційне

будівництво в нашій країні.

В сучасній в'єтнамській

літературі лунає і голос

поетів. Про їхню творчість

розповів поет-публіцист Хюі
Тхонг. Серед найпопулярні-
ших поетів можна назвати
ім'я То Хиу. Це талановитий
поет, який у творах оспівує
в'єтнамську революцію,
прагнення народу до
возз'єднання, до миру. Його
книги користуються
заслуженою популярністю.
Про свій життєвий та

творчий шлях розповів
кореспонденту третій в'єтнам-

Влітку 1954 року, під час
штурму фортеці Д'єн-Б'єн-
Фу, де війська Народної
армії В'єтнаму одержали
рішучу перемогу над
французькими колонізаторами,
загинув на бойозому посту

чудовий в'єтнамський
художник Тон Нго Ван.

19 грудня 1946 року, коли
почалася народна війна
проти французьких інтервентів,
Тон Нго Ван, тоді вже
відомий художник, залишив
Ханой і приєднався до лав од¬

ного з партизанських

загонів Північного В'єтнаму.

Художник брав участь у
походах Народної армії, малював
декорації для армійського
театрального ансамблю,

плакати, листівки. Працю¬

ючи дуже багато, у важких
умовах війни, Тон Нго Ван
створював чудові малюнки
та гравюри, займався різь-
бленням по дереву. Свої
твори він присвячував
бойовим будням в'єтнамських
воїнів, праці в'єтнамських

Тон Нго Ван Два воїни Народної армії В єтнаму. 1953.
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селян на визволеній
території.

В 1950 році, коли ще
точилася важка війна проти
загарбників, уряд
Демократичної Республіки В'єтнам
доручив Тон Нго Вану
організувати в лісах на півночі
країни «Художню школу
В'єтнаму» і керувати нею.

Виконуючи завдання
уряду, він за короткий час
виховав нову плеяду митців,
які стали пізніше відомими
художниками нового
В'єтнаму.
Тон Нго Ван завжди був

там, де відбувалися найзнач-
ніші події визвольної
боротьби в'єтнамського
народу, де вирішувалося майбут-

ІНДІЯ

Індійський кінорежисер
Сатьятжіт Рой поставив
гумористичну комедію
«Філософський камінь».
Створений у жанрі філософської
казки, дуже поширеної в
країнах Азії, фільм
розповідає про немолодого
бідного бенгальського службовця,
який, втративши роботу,
випадково знайшов
чудодійний філософський камінь.
Всі металеві предмети, до
яких він торкається,
перетворюються на золото.
Бідний банківський службовець
із Калькутти раптом стає
дуже багатою людиною. У
нього з'являється все, про
що він раніше не міг навіть
і мріяти: великий гарний
будинок, розташований у
найфешенебельнішому
кварталі міста, слуга і секретар.
Золото розбиває кастові
бар'єри, і колишній бідний
службовець починає
користуватися пошаною в
політичних колах, його приймають
у «вищому» товаристві
Калькутти. Тут вперше за своє
життя він куштує незнано-

ІТАЛІЯ

нє його країни. Це й
привело художника до фортеці
Д'єн-Б'єн-фу, де
розгорнулися вирішальні бої проти
колонізаторів. Від цього
останнього періоду життя і
творчої роботи Тон Нго Вана
залишилися яскраві портрети
бійців Народної Армії,
чудові пейзажі, картини
запеклих боїв за- фортецю...
Уряд Демократичної

Республіки В'єтнам останнім
часом здійснив низку заходів
для увічнення пам'яті
видатного художника. В Ханої
відкрито постійну виставку
творів Тон Нго Вана.
Недавно уряд посмертно
присудив художнику першу
державну премію за його
творчість.

мий напій  віскі, і
сп'янілий розповідає секрет
свого філософського каменя.
На очах у сторопілих гостей
він перетворює на золото
статуетку, що стоїть на
каміні. Наступного дня про
цю новину пишуть усі
газети. Курс на золото
катастрофічно падає. Численні
дрібні вкладники, охоплені
панікою, розорюються, тоді
багатії ще більше
наживаються, скуповуючи золото.
Власника чудодійного
каменя звинувачують у
контрабанді і заарештовують. В
розпачі він вирішує
проковтнути камінь і
перетворитися на золоту статую. Але
внаслідок цього всі золоті
злитки стають лише

звичайнісіньким металом, а герой
фільму повертається до
життя бідного службовця.
Фільм «Філософський

камінь», сповнений симпатії
до простої людини, добре
передає місцевий колорит
і звичаї жителів Бенгалії, в
ньому багато
по-справжньому комедійних сцен.

Ватікану в
громадсько-політичному житті за останні
десятиріччя.
Значна частина книги

присвячена документам часів
фашистського панування в
Італії. Россі детально
характеризує ставлення Муссолі-
ні до релігії і позицію папи
Пія XI щодо фашизму. Вже
у своїй першій промові в
парламенті 21 червня 1921
року дуче закликав Ватікан
підтримати фашизм,
обіцяючи за те матеріальні
пільги католицькій церкві. «Рука
руку миє,  зауважує з
цього приводу автор.  Вже
тут ми знаходимо основні
засади майбутнього союзу».
Намагаючися зміцнити

дружні взаємини з
Ватіканом, Муссоліні після
фашистського перевороту став
провадити політику, що
відповідала інтересам
церковної верхівки. Він врятував
ватіканський «Римський
банк», здійснив ряд заходів
для поліпшення
економічного становища духовенства,
повернув церкві
конфісковані держазою приміщення,
запровадив викладання
релігії в школі, звільнив
священиків од військової
повинності.

У відповідь на ці заходи
Ватікан і вище католицьке
духівництво зобов'язалися
підтримувати фашизм як у
внутрішній, так і в зовніш-

Так називається новий
фільм відомого італійського
режисера Ренато Кастелла-
ні за романом Іса Марі.
Фільм розповідає про
життя ув'язнених римської
жіночої в'язниці. Ролі головних
героїнь фільму виконують
відомі актриси
італійського кіно Анна Маньяні і
Джульетта Мазііна. Маньяні
з властивим їй
темпераментом створює образ
вольової, жорстокої злочинниці,
яка тримає в руках всіх
ув'язнених своєї камери.
Тендітна, ніжна Мазіна грає
наївну, чисту і чесну
селянську дівчину, яку її хазяї
несправедливо обвинуватили

ній агресивній політиці,
liana благословив Муссоліні
на загарбання Абісінії і
схвалив вступ Італії в другу
світову війну. 16 червня 1940
року ЗО італійських архієпі-
скопів та епіскопів
виступили з заявою про свою
відданість Муссоліні.

Автор розповідає про
підтримку Ватіканом
фашистських режимів у Німеччині
та Іспанії.

Характеризуючи сучасну
політику Ватікану, Россі
відзначає, що її методи та
принципи майже не
змінилися з часів розгрому
фашизму. «Князі церкви і
промислові магнати зараз
перебувають у такому ж тісному
союзі, як і протягом
фатального двадцятиріччя, і з
допомогою монархістів,
неофашистів і правого крила
християнської партії, а
також найреакційніших
проамериканских груп вони
намагаються встановити

авторитарний клерикальний
режим на зразок режиму
Франко в Іспанії або
Салазара в Португалії».
Книга «Кийок та кропило»

дуже переполошила
ватіканських святош. Папський
офіціоз «Оссерваторе ро-
мано» закликав усіх
благовірних засудити книгу як
«бридку і страхітливу
образу».

у крадіжці. Цей цікавий
фільм продовжує традицій
італійського неореалізму.

КІНОКОМЕДІЯ «ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ»

«ПЕКЛО У ЦЕНТРІ МІСТА»

«КИЙОК ТА КРОПИЛО»

Так називається нова
книга відомого італійського
публіциста Ернесто Россі, в

якій на основі численних
документів переконливо
викривається реакційна роль

Анна Маньяні та Джульетта
Мазіна  виконавиці
головних ролей у новому
італійському фільмі «Пекло в

центрі міста».
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КИТАЙ КОЛУМБІЯ

НОВІ АКАДЕМІЧНІ ВИДАННЯ ЗАБОРОНА ГАНГСТЕРСЬКИХ ФІЛЬМІВ

Інститут літератури
Академії наук Китаю готує до
друку серію книг «Марксистська
теорія літератури та
мистецтва», яка виходитиме в
Народному літературному
видавництві. Нещодавно
вийшла в світ перша книга
цієї серії «Мао Цзе-дун про

літературу та мистецтво».
Розпочинаючи роботу над

цим виданням, інститут
літератури ставить собі за мету
розробку найважливіших
проблем марксистського
літературознавства та
естетики. Серія складатиметься з
п'ятнадцяти книг.

Громадськість Колумбії
веде енергійну кампанію
проти демонстрації в країні
гангстерських фільмів голлі-
вудського виробництва. В
газеті «Ель Еспектадор» та
інших органах колумбійської
преси з'явилися статті, в
яких викривається
шкідливий вплив американських
фільмів на населення,
особливо  молодь.

Конференція
колумбійських учителів у Боготі
прийняла резолюцію, в якій ви¬

магає заборони шкідливих
кінофільмів.
Під тиском громадськості

уряд Колумбії видав закон
про заборону ввезення
фільмів голлівудського
виробництва. Це перший
такий закон у
латиноамериканських країнах. Газети
вітають рішення
колумбійського уряду, називаючи
його «сміливим кроком, який
може вплинути на

громадськість і уряди інших країн
Латинської Америки».

НІМЕЧЧИНА

ИДР

ПЛАНИ ВИДАВНИЦТВА «ДІТЦ»

Великою популярністю £
користується в Китаї та- }
кий вид образотворчого >
мистецтва, як лубок. )

В лубках знаходить ві->
дображения все те, що від- )
бувається сьогодні в жит- /
ті китайського народу, {
оспівується соціалістичне (
будівництво, нова соціа- \
лістична мораль. Худож- {
пики, які працюють в {
цьому жанрі, поєднують \
традиційну манеру пись- \
ма аквареллю з новими v

темами, запозиченими з}
навколишньої дійсності.}

На фото: Цзінь Мей-шен, Ші }
Ю-чен. Гарбуз. Ян Лю-ціи. *
Лотос і п'ятеро дітей. Те
Вей. Політ на Місяць. ^

Недавно відбулась
теоретична конференція
німецьких письменників,
скликана Центральним Комітетом
Соціалістичної єдиної партії
Німеччини. Учасники
вказували на велике значення

досвіду німецької
пролетарсько-революційної
літератури 20-х і початку 30-х років
для розвитку нової
літератури в НДР. Як відомо,
саме в той час з'явилися
перші твори Віллі Бределя,
Ганса Мархвіци, Ганса Лорбеє-
ра, Клауса Нейкранца та
інших письменників, що

входили до Спілки

пролетарсько-революційних
письменників Німеччини.
Видавництво спілки
випускало дуже популярну серед
робітників серію недорогих
книжок ^ «червоних одно-

маркових романів».

Німецька Академія
мистецтв ухвалила створити в
демократичному Берліні
постійний архів недавно
померлого видатного
німецького письменника Ліона
Фейхтвангера. Ця нова
установа має зібрати велику
літературну спадщину
письменника, його листування,
виступи в періодичній
пресі тощо.
Як повідомляють німецькі

Тепер одне з найбільших
видавництв Німецької
Демократичної Республіки «Дітц-
ферлаг» приступило до
перевидання найкращих творів
пролетарсько- революційної
літератури того періоду, яке
буде здійснене протягом
двох-трьох років.

Першими, вже найближчим
часом, вийдуть романи
Віллі Бределя
«Машинобудівний завод Н. та К.» і «Ро-
зенгофштрассе», роман
Рудольфа Брауна «Молоді
люди в місті».

До нової серії увійдуть
також найкращі зразки
пролетарської літератури інших
країн, зокрема радянські
романи 20 30-х років.
Першим з них буде роман
Ф. Панфьороеа «Бруски».

газети, найближчим
завданням новоствореного архіву
буде підготовка першого
повного зібрання творів
Ліона Фейхтвангера.
Академія мистецтв

звернулася до всіх редакцій,
видавництв, установ і окремих
осіб, які мають у своєму
розпорядженні листи,
автографи та інші документи
Фейхтвангера, з проханням
передати їх новому архіву.

АРХІВ ЛІОНА ФЕЙХТВАНГЕРА
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ФІЛЬМ ПРО ВРЯТУВАННЯ ДРЕЗДЕНСЬКОЇ
ГАЛЕРЕЇ УГОРЩИНА

НОВІ СКУЛЬПТУРИ
Німецький драматург Ганс

Люкке працює зараз над
сценарієм фільму,
присвяченого врятуванню
радянськими солдатами в 1945

році творів мистецтва
світового значення  картин

Дрезденської галереї.
Фільм зніматиме радян-

В Німецькій

Демократичній Республіці широко

відзначається 200-річчя з дня

смерті великого німецького
композитора-гуманіста
Георга Фрідріха Генделя.

В зв'язку з ювілеєм
Центральний Комітет
Соціалістичної єдиної партії
Німеччини опублікував заяву, в
якій говориться:
«Музика Генделя глибоко

оптимістична, сповнена
бойовим духом, відкрита для
нового, звернена у
майбутнє... Робітничий клас, який

разом з іншими трудящими

в Німецькій Демократичній

Республіці здійснює
державну владу, є законним
спадкоємцем великих

гуманістичних та демократичних ідей
минулого, в тому числі і
творчості Генделя».
В заяві нагадується про

традиції робітничого
культурного руху. В Німеччині
до 1933 року, коли
робітничі хори та інші
самодіяльні колективи широко
пропагували музичну творчість
Генделя, ораторії великого
композитора часто
виконувалися на робітничих
концертах.

В роки фашизму націсти
фальсифікували тексти ора-

ський режисер Лев Арнш-
там. Цей фільм буде
першою спільною працею
студій «Мосфільм» і «Дефа»,
в ньому візьмуть участь
німецькі і радянські
кіноактори.

Роботи над фільмом
розпочнуться цього року.

торій Генделя. В заяві СЄПН
вказується, що треба
дбайливо очистити спадщину
великого композитора від
фальсифікацій.

В Західній Німеччині,
зазначається далі в заяві, не
знайшли потрібним широко
відзначити 200-річчя з дня
смерті Генделя. Таке
зневажливе ставлення до

пам'яті великого композитора з

боку боннських правлячих
кіл легко пояснити. Адже
гуманістичний характер
музики Генделя ніяк не можна
поєднати з

людиноненависницьким напрямом
офіційної боннської політики в

галузі культури. Не можна
поєднати музику Генделя з
пропагандою атомної війни
та ворожнечі до інших
народів, із занепадом
культури на заході Німеччини.

«Георг Фрідріх Гендель,
говориться в заяві,  одна
з найвизначніших постатей
в історії світової культури.
В процесі культурної
революції в Німецькій
Демократичній Республіці творчість
цього великого

революціонера в музиці набуде
нового значення для

трудящих мас нашого народу».

У березні урочисто
відзначалася 40-річниця
першої Угорської Радянської
республіки. На честь цієї
визначної дати були
організовані конкурси, в яких
взяли участь художники і
скульптори, кіномитці і
артисти. Кілька скульптур
відзначені преміями. Серед

них  скульптура В. І.
Леніна, виконана Андрашем Ко-
гїша. Монументальна
скульптура вождя пролетарської
революції прикрасить
головну площу міста Веспрем.
Скульптор Іштван Калют-

шаї закінчив роботу над
пам'ятником героїчним
бійцям з міста Дьюла, Що
піднялися у 1919 р. на захист
робітничо-селянської влади
в Угорщині. Цей бронзовий
монумент на постаменті з
червоного граніту
встановлюється у місті Дьюла, як
символ безсмертя великої
справи революції.
Серед нагороджених 

скульптурний твір роботи
К. Герцег, що зображує
жінку-революціонерку. Із

зброєю в руках вона
захищає першу в історії
Угорщини державу робітників і
селян, кличе до боротьби.
Величезна бронзова фігура,
сповнена бойового запалу і
динаміки, буде встановлена
на центральній площі міста
Кечкемет. Вона стоятиме на
гранітному постаменті,
запроектованому

архітектором Йожефом Кірнером.

ЦК СЄПН ПРО ВЕЛИКОГО НІМЕЦЬКОГО
КОМПОЗИТОРА

ФРН

НЕВІДОМІ РУКОПИСИ ГЕЙНЕ

ФРАНЦІЯ

ЦІКАВИЙ РОМАН П'ЄРА ДЕКСА

Під час розпродажу
автографів літературних
творів в місті Марбург
колекціонер І. Штаргарт виставив
для продажу збірку
невідомих рукописів німецького
поета Генрі<ха Гейне.
Цікаво, що ці рукописи

сто років вважалися
загубленими, і лише Штаргарто-
ві пощастило знайти їх у
приватній колекції якогось
колекціонера в Парижі.
Серед знайдених творів є

велика кількість
автобіографічних віршів Гейне.

У видавництві «Жюліар»
вийшов роман відомого
французького письменника
П'єра Декса «Глибока річ¬

ка». Новий роман є ніби
продовженням «Останньої
фортеці» (1950), першої
книги П. Декса, активного учас-
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ника руху Опору і
колишнього в'язня гітлерівського
концтабору. В «Глибокій
річці» автор показує, як
склалося життя героїв
«Останньої фортеці» після
закінчення війни. В романі
діють або згадуються і
персонажі з трилогії П. Декса
«Призов 42-го року», також
присвяченої подіям
французького руху Опору.
Твір починається подіями

останніх днів другої світової
війни. Щоб замести сліди
своїх злочинів, націсти
вирішують знищити усіх в'язнів
Стрейтлінгського табору
смерті. Лише небагатьом з
них вдається уникнути смерті
і повернутися до мирного
життя. Одні, з них
залишаються вірними тому, що
життя навчило їх любити і
захищати, інші ведуть
пасивний образ життя або навіть
співробітничають із
колишніми зрадниками і ворогами
своєї батьківщини, з тими,
хто готує нову війну.
В центрі романа  в'язень

концтаёору Патрік, батько
якого нажився на війні, в
той час, як два його сини
страждали в гітлерівському
таборі смерті. Після
визволення з табору один із
братів продовжує боротьбу за
свободу батьківщини, а
другий зраджує своїм ідеалам,
відходить від активної
боротьби.
Перед читачем проходить

ціла галерея образів, з
одного боку  німецькі
загарбники, з другого  мужні
французькі патріоти 
макі, учасники руху Опору,
в'язні концтабору, солдати
та офіцери союзницьких
армій, представники різних
верств населення.

Французька прогресивна
преса схвально зустріла
новий роман П. Декса,
відзначаючи глибоке знання
письменником людей і
життя, вміння аналізувати
складні історичні події, велике
виховне значення твору для

сучасної французької
молоді.

лян-горців... їхні думки та
сподівання, картини
народного побуту змальовані
гострим пером художника-

В Братіслааському
видавництві художньої літератури
вийшов словацькою мовою
роман Марка Вовчка
«Жива душа» (переклад В. До-

Одинадцятий пленум
Центрального Комітету Спілки
чехословацьких

письменників, який відбувся в лютому
в Празі, встановив нові
літературні преміії Спілки
чехословацьких письменників.
Премії за 1959 рік були
присуджені таким авторам:
Ольдржиху Мікулашеку за

збірку віршів «Вирок і
помилування», у якій автор,
оспівує оптимістичну героїку
епохи будівництва
соціалізму в країні.
Премію одержав

словацький прозаїк Петер Кар-
ваш за збірки оповідань та
нарисів «Чорт не спить» та
«Чортове копитце». Ці
майстерно написані сатирико-

реаліста»,  гіише тижневик
«Авангард», сповіщаючи про
вихід у світ нової збірки
оповідань.

вінової). Передмову до
романа написала доктор І. Су-
ботова. Книжка видана в
серії «Класики світової
літератури».

публіцистичні книжки були з
надзвичайним інтересом
сприйняті читачем і вже
перекладені на інші мови.
Гострий стиль Карваша, його
здатність створювати типові
сатиричні образи, дотепний
гумор роблять обидві
книжки визначними творами

сучасної чехословацької

літератури.

В галузі драматургії
премію присуджено Мілославу
Стегліку за п'єсу «Сільська
любов». У цій п'єсі чудово
поєднуються велика
художня сила з бойовою

політичною спрямованістю.

Почерпнувши тему з життя селян,
автор створив справді
народну соціальну драму.

ЧЕХОСЛОВАЧЧІІНА

МАРКО ВОВЧОК СЛОВАЦЬКОЮ мовою

ЛІТЕРАТУРНІ ПРЕМІЇ

ШВЕЦІЯ

ПОСТАНОВКИ П'ЄС ГОГОЛЯ ТА ЧЕХОВА

Паризький театр «Насіональ попюлер» здійснив нову >
постановку п єси Альфреда де-Мюссе «З коханням {
не жартують», головну роль у якій виконує Жерар {

Філіп. 4

На фото: режисер спектаклю Репе Клер та вико- \
навці головних ролей Жерар Філіп і Сюзанн Флоп під у

час репетиції. у

РОЗПОВІДЬ ПРО ПІРЕНЕЙСЬКИХ ГОРЦІВ

У видавництві «Друзі
прогресивної книги» вийшла з
друку збірка оповідань
відомого французького пи¬

сьменника П'єра Гамарра
«Людські руки».
«Це блискуча розповідь

про життя піренейських се-

Як визначну подію в
театральному житті країни
відзначила шведська преса

постановку безсмертних
творів М. В. Гоголя «Ревізор»
та А. П. Чехова «Вишневий
сад».

«Ревізор» останнім часом
ставився двома театрами 
стокгольмським «Драма-

тен» та упсальським «Статс-
театер». Критикуючи
окремі недоліки в постановці
«Статстеатра», зокрема,
поверхову інтерпретацію
сатиричної основи комедії,
газети «Моргон тіднінген» та
«Свенска дагбладет»
вітають інтерес театральної
громадськості до цього твору
російської драматургії.

Один із найпопулярніших
у Швеції «Рікстеатер»
здійснив постановку п'єси

А. П. Чехова «Вишневий

сад». Цим спектаклем
відзначалося 25-річчя
театральної діяльності Семмі Фрід-
мана, найстарішого актора
театру. «Рікстеатер» вирушив
із «Вишневим садом» у

гастрольну подорож по країні,
п'єсу дивилися глядачі
буквально всіх міст Швеції, і
всюди вона йшла із
незмінним успіхом. Газета
«Свенска дагбладет» дала високу
оцінку спектаклю,
присвятивши йому статтю: «З че-
ховським шедевром 

від Кіруни до Крістіанс-
тада».
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Томосабуро Хорі. Ранкове
море. (Рознис на ширмі),.

може  вмить підводиться...

Чудові японські іграшки
це прекрасні витвори
високої народної майстерності,
рідкісної краси і витончено-,
го виконання.

Однак не лише іграшки є
чудовими зразками
прикладного мистецтва Японії.
Воно складається з багатьох

галузей народної творчості:
розпис лаком І кераміка,

Дарума. Легендарний монах.

Японська матрьошка-кокесі.

Поглянувши на привітну
ляльку-матрьошку, можна

подумати, що зроблена
вона де-небудь у Загорську
або іншому російському
місті, що славиться
чудовими кустарними виробами.
Але придивіться  у
ляльки косі очі, та й одяг її
незвичайнийі Так,
народилася вона не у нас, а в

далекій Японії, і називається ця

народна лялька не мат-
рьошкою, а кокесі.
А ось японський Іванець-

киванець. Він встає так
само слухняно, як І його
російський брат, але зовні він
інший. Японський Іванець-
киванець  це буддійський
монах Дарума. З ним, за
старою легендою, трапився
незвичайний випадок:
відданий Будді, він дав обітницю

не спати. Але лиха доля
насміялася з нього: одного
разу він не витримав і
заснув. Прокинувшись,
Дарума зрозумів свій гріх, у
відчаї вирвав собі вії з
повіками, кинув на землю, і з
них виріс чай. Ось чому чай
вважається найкращим
засобом проти сонливості. Так
твердить японська легенда.
А Дарума тепер і лягти не



Тосіко Ічіхасі» Селянка.

художнє скло І ткацтво,
обробка бамбука і різьблення
по дереву, і всі ці вироби
відзначаються високою
художністю й тонкістю
виконання.

Увагу привертає одна з
ширм, якими уславилися

японські народні умільці.
Вона зроблена токійським
майстром Томосабуро Хорі.
Розпис на ширмі
називається «Ранкове море». Це ціла
поема про море, майстерно
передана на тканині.
Або кошик для квітів

«Хвиля», зроблений Сіооун-
саі Сіооно. Здавалося б,
що тут особливого? А яке ж
художнє око треба мати,
щоб кошик із бамбука зро-
бити схожим на морську ПІип.Іїш. (Розпис на ширмі),
хвилю!
Дерево, крейда, папір 1

шкіра були матеріалом, з
якого народний скульптор,
жінка Міо Камінарі, створила
маленьку виразну
композицію «Працюючі жінки».
Оживає дерево під

різцем іншого скульптора 
жінки Тосіко Ічіхасі. Живою
здається створена нею
фігурка японської селянки.
Виставка творів японських
народних умільців
користувалася великим успіхом у
радянських людей.

А. КРОЛЬ

Сіооунса] Сіооно. Художній бамбуковий
кошик для квітів «Хвиля».

Міо Камінарі. Працюючі
жінки.



Ненажера, що називає себе
«спортсменом», дожовує кільканадцяту
порцію біфштексу. Номерок на шиї,
вищирені зуби... Людина втратила
людське обличчя.

У цих «спортсменок» порівняно
«спокійний» вид спорту: хто довше
палитиме сигару  от мета їх «змагання».
А їхні колеги намагаються одна
одну перемогти в тривалості
балаканини, гри на фортепіано, стояння на

щоглі...

«Кетч ез кетч кен»  один з найпо-
творніших і найжорстокіших видів

буржуазного спорту.

ПО ТОЙ БІК

СПОРТУ

З давніх-давен, з часів античної
Греції I древнього Риму, спорт став для
людства справжньою радістю
життя. Благородні, мужні змагання в
силі, спритності, витривалості ваблять
дедалі більше людей в усіх країнах
світу, справляють величезний вплив
на молодь, сприяють вихованню в ній
найкращих людських якостей.
З кожним роком все більшу роль

відіграє спорт у культурних зв'язках
народів, у досягненні того
взаєморозуміння, .яке зміцнює мир на землі,
робить людей різних країн хорошими
друзями. Добра воля спортсменів
світу перетворює олімпійські ігри та
Інші великі міжнародні змагання на
справжні свята дружби молоді.

Здоров'я і сила, добра воля і
дружба  ось що таке спорті
Але є й Інший спорт, який не має

нічого спільного з тим, що ми
знаємо і любимо. Народжений не
прагненням народу до краси, сили,
бадьорості, а нечистим духом бізнесу,
дешевої сенсації, а подекуди І
жорстокості та садизму, цей спорт стоїть
по той бік прекрасних і захоплюючих
двобоїв на полі спортивної честі.
Мова йде про поширений у
капіталістичних країнах професійний спорт,
зокрема про його досить широку
галузь, розраховану насамперед на
розпалювання нездорових Інстинктів у
глядачів, приголомшення їх
карколомними трюками І безглуздими
рекордами, а часом і виглядом
людської крові, яка не так уже й дорого
коштує спортивним ділкам.

Це той спорт, про який багато
років тому з гнівом і обуренням писав
Олексій Максимович Горький:

«Культурою м'язів посилено
займаються в усіх буржуазних державах, і
там ця культура м'яса йде на явну
шкоду культурі мозку. Там спорт
ставить перед собою дуже просту і
ясну мету зробити людину дурні¬
шою, ніж вона є».

Цій меті й служать усі І всілякі
види «змагань», від найневинніших, на
перший погляд, світових чемпіонатів
з їди (одного з рекордсменів цього, з
дозволу сказати, «спорту» ми бачимо
на нашому фото), багатогодинної
безперервної балаканини або кількадо-
бового * стояння на щоглі, до
професійного боксу, горезвісного кетчу,
автогонок, які майже ніколи не
обходяться без людських жертв, та інших
кровопролитних видовищ.
Звичайно, «змагання» першого

типу не загрожують життю і здоров'ю
спортсменів. У найгіршому випадку

справа обійдеться нестравленням
шлунку, хрипотою або нудотою, для
леді, які змагаються на тривалість
куріння сигар (див. фото). Але
моральна шкода від цих безглуздих
поєдинків не підлягає ніякому сумніву.
Тому, хто ладен віддавати своє
дозвілля «конкурсу» з ковтання сирих
яєць, качання носом земляного
горіха чи «танцювальному марафону»,
або тому, хто готовий годинами
спостерігати такі «чемпіонати», вже ні
до чого хороша книга, мистецтво,
справжній спорт.
Та найгірше те, що подібні дурні

забавки у руках спритних ділків
стають джерелом мільйонних
прибутків, предметом спортивного бізнесу.
«Чим безглуздіше тим кращеі» ось
девіз організаторів подібних
«змагань» і газет, які на всі лади
оспівують новоявлених чемпіонів і
рекордсменів.

Однак є в професійному спорті і
справді страшні речі, які не тільки
обдурюють і принижують людську
гідність спортсменів, але йдуть в
одному потоці тих
суспільно-небезпечних явищ, якими є комікси або
гангстерські кінофільми.
200 боксерів-професіоналів

загинули на рингах Сполучених Штатів
Америки і західноєвропейських країн за
останні десятиріччя. Лише в одному
1956 році були вбиті на рингу 12
чемпіонів, у тому числі американці
Дойль, Кортонезі, Брауді, англієць
Мерфі, французи Грассі, Пратезі,
Куро.
Такою була й доля олімпійського

чемпіона 1952 року негра Едді
Сандерса. Талановитий юнак після
повернення в США з золотою медаллю
піддався на умовляння бізнесменів від
спорту і став професіоналом. ,Його
відмінні фізичні дані і дивовижну
нечутливість до ударів нещадно
експлуатували, влаштовуючи одну
виснажуючу і криваву зустріч за другою.
Все це закінчилося трагічно. Під час
матчу в Бостоні на 11-му раунді
Сандерса було нокаутовано. Його
відвезли до лікарні, де олімпійський
чемпіон, не приходячи до пам'яті,
наступного дня помер.

А хіба не така сама доля рано чи
пізно спіткає іншого уславленого
олімпійця, екс-чемпіона Норвегії з
стрибків на лижах Штейна Еріксена,
який тепер «продає себе» в
Сполучених Штатах, демонструючи
карколомне сальто? (Див. фото).
Спокушені доларовими подачками,

перейшли в професіонали і багато
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Досі цьому екс-чемпіону Норвегії
везло: його карколомні трюки кінчалися
щасливо. Але життя Штейна Еріксена
щоразу під час таких виступів

буквально повисає на волоску.

Заради грошей спортсмени-професіо-
нали ризикують не лише своїм
життям: цей акробат ставить під загрозу

також 1 життя своєї дитини.

інших всесвітньовідомих
спортсменів Сполучених Штатів та інших
країн. На останньому чемпіонаті світу
з важкої атлетики . першокласна
команда США зазнала жорстоко?
поразки від радянських ' спортсменів.
Особливо прикрою була для
американців поразка у важкій вазі, де
протягом багатьох років вони не знали
собі рівних. Але той, хто колись
приносив Америці перемогу,
феноменальний атлет Пауль Андерсен
виступав у мюзік-холлі. Він піднімав
скріплені металевим грифом два сейфи
з 15-ма тисячами доларів у
кожному, які обіцялися тому з глядачів, хто
зможе повторити цей номер.
Останнім часом найсильніша

людина світу, як справедливо називали
колись Пауля Андерсена, займається
кетчем. Один з епізодів цієї
боротьби, повна назва якої «кетч ез кетч
кен» (хапай, як можеш!), зображений
на нашому фото і досить яскраво
передає суть цього «спорту», де всі
засоби добрі для здобуття перемоги.
Бити противника головою об підлогу,
виривати йому волосся, намагатися
роздерти пальцями рота, дряпатись І
кусатись, викручувати руки і ноги 
все це в кетчі звичайні речі.
Не дивно, що у випущеній в США

брошурі про подання медичної
допомоги під час спортивних змагань
робиться таке багатозначне
застереження: «Пам'ятайте, що укуси
людини так само небезпечні, як і укуси
звіра...»
Для більшої емоційності видовища

кетчистів примушують боротися ' на
площадці, политій нафтою, заваленій
здохлою рибою, тощо. А скільки
жорстокості і людиноненависництва в
так званому жіночому кетчі, один з
прийомів якого показаний на
нашому фото!
Не обходяться без крові,

поламаних рук і ніг та відбитих печінок
також дуже поширені в Сполучених
Штатах матчі регбістів. Хто може,
справді, витримати без шкоди для
себе натиск гравця, подібного до
252-фунтового захисника Херба Діт-
ріха з Іллінойса! (див. фото).

В гонитві за заробітком,
заохочувані запопадливими підприємцями,
професіональні спортсмени і циркові
артисти нерідко йдуть на
смертельний риск, аби тільки доставити
гострі відчуття пересиченому
буржуазному глядачеві.
Не можна без здригання і

обурення дивитись на «обряд повітряного
хрещення», яке здійснює над своєю
дитиною на висоті ЗО метрів
цирковий акробат (див. фото). Ще
небезпечніший трюк робив зображений не
фото праворуч французький
повітряний гімнаст Роже Фруадево.
Падіння в Марселі з 40-метрової
висоти поклало кінець кар'єрі цього
«короля повітря», як його галасливо
величали ласі до сенсацій газетярі.
Багатьма жертвами супроводяться

змагання велосипедистів-професіона
лів, зокрема відомий «Тур де Франс»
який гонщики називають «Туром стра
ждань». Траса цієї гонки  пона,
4 300 кілометрів  проходить чере.
райони з різними кліматичними
умовами від. субтропічного до альпій

Жіночий «кетч»  знущання
людини .

Чи можна сказати про
цю гору м яса, що це 
натренований спортсмен?



ського, і змагання вимагають від
учасників граничного напруження всіх
фізичних і моральних сил, вкрай
виснажують їх. На цій гонці стали
звичайними трагічні епізоди, подібні до
зафіксованого на нашому фото. Подо,
лавши 4311 км. шляху, гонщик за 100
метрів від фінішу був збитий з
машини своїм спортивним «босом»,
який необережно вибіг на трек, щоб
гукнути спортсменові: «Давай
швидше!» Велосипедиста в тяжкому стані
відвезли до лікарні, і йому аж ніяк
не легше від того, що разом з ним
потрапив туди його «бос». Величезні
зусилля були витрачені марно,
перемога і з нею грошова нагорода
головний рушій «Тур де Франс»

і вислизнули з рук!..
Найжахливішою галуззю

професійного спорту є, безперечно,
автогонки. Якщо в усіх інших видах змагань
жертви бувають лише більш або менш
регулярно, то при шалених
швидкостях гоночних автомашин  в 500 і
більше кілометрів на годину  при
страшному ажіотажі, який
розпалюється на цих змаганнях хазяями

гонщиків і фірмами, що рекламують таким
чином свої моделі, катастрофи і
жертви  обов'язкові супутники.
Автомобільні гонки, особливо в Сполучених
Штатах, стали справжньою зброєю
масового знищення спортсменів і
глядачів. Лише під час чемпіонату
світу 1955 року у Франції, коли
зіткнулись два автомобілі і один з них
вибухнув, крім обох гонщиків,
загинули або дістали тяжкі поранення 72
глядачі.
А скільки видатних спортсменів

поклало життя під час «кіл смерті», як
звуть автомобілісти гонки на треку,
зокрема тих,'що проводяться щороку
в Індіанополісі (США)!
Неодноразовий чемпіон світу Жан Пір Вуїміле,
абсолютний чемпіон світу 1952 53 рр.
італієць Альберто Аскарі, іспанський
гонщик Люсеніс Вільорессі,
англійський автомобіліст Кен Варт,  це
лише кілька прізвищ із довгого списку
жертв, кинутих за останні роки на
олтар- «богу швидкості» і «диявола
бізнесу»!
Ось типовий трагічний епізод

катастрофи під час автомобільних гонок
(див. фото) .

І все, Що робиться по той бік
справжнього спорту, має крім,
розважальних і фінансових цілей, Ще одну,
потаємну і далекосяжну мету. Розпалю.-*
вання низьких почуттів і звірячих
Інстинктів у людей входить у плани
тих, хто хоче повергнути світ у
пекло нової війни. Хіба випадково
нещодавно в усіх періодичних спортивних
виданнях Західної Німеччини
з'явилися рекламні оголошення, які
починалися словами: «Спортсмени! З нами
вам буде забезпечений найкращий
життєвий шлях!», і агітували
спортивну молодь вступати до ....парашутних
військ відроджуваного агресивного
вермахту!

Так, І нині зберігають усю свою
викривальну силу написані Горьким
багато років тому слова, що
буржуазний спорт готує «гарматне м'ясо і
штукарів».

Смерть або тяжке каліцтво
чатують на спортсмена-прр-
фесіонала майже в усіх

видах буржуазного спорту.

Типовий випадок: спортив
ний бос довів спортсмена до
каліцтва. Щоправда, цього
разу дісталося 1 самому бо-

СУ- 1 
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Джаз І бабусі! Таке «сусідство» здається
парадоксальним. Але в Сполучених Штатах
Америки о гонитві за сенсацією часто
забувають про здоровий глузд.
Так одна американка міс Джен Уолд

вирішила заробити долари, створивши
незвичайний джаз-оркестр. Вона оголосила
конкурс, за умовами якого кожна учасниця
його повинна була відповідати двом
вимогам: майстерно грати на одному з джазових
Інструментів і мати... принаймні одну
онучку або онука.

І охочі знайшлися. З трьохсот
кандидаток Джен Уолд відібрала двадцять дві «джа-
зистки». Таким чином був організований
єдиний у своєму роді «оркестр бабусь...»
Наймолодшій учасниці цього оркестру 48
років, а тій, що ви бачите на передньому
плані фото,  78! Концертна програма цього
джазу складається з «бугі-вугі» І «рок-н-
роллів».

Проїжджаючи автобусом
околиці Аделаїди, я побачив
величезний напис на полотні: ,,For

saLe  («Продається»),
прикріплений до дверей одної, досить ще
нової, невеличкої церкви. Я не
мав часу, щоб вийти й оглянути
товар, запитати про ціну,
дізнатися, чи церква стоїть на
«доходному» місці... Це не жарт, а цілком
буденна справа в цій
американізованій країні. Представники
найрізноманітніших релігій та сект
ходять від будинку до будинку,
продають листівки, біблії, якісь
книжечки, запрошують на свої
проповіді... Вони діють, наче агенти
фірм по продажу холодильників
чи пилососів, користуючись
методами рознощиків. У газетах
вміщуються об'яви проповідників,

і Уривки з статті, вміщеної в
польському журналі «Доокола
свята».

знахарів, євангелістів, апостолів, які
запрошують кожного, хто має
вільну хвилину, взяти участь у їхніх
мітингах та зборах.

Слід додати, що в існуванні
цього безсоромного псевдорелігійно-
го цирку дехто схильний вбачати
«загальне відродження релігії».
Але, дивлячись на деяких
католицьких священиків, які чудово
пристосувалися до баришницької
атмосфери цього «відродження»,
приходиш до висновку, що,
згідно з катехізисом, «бог справді
нескінченно добродійний...»
Переді мною лежить листівка,

видана Міністерством іміграції, в
якій перелічуються вигоди, що їх
Австралія дістає завдяки
припливу до неї чужоземної робочої
сили. Деякі цифри просто наводять
жах. Ось приклад. Виховання
дитини в Австралії до моменту, коли
вона стає «продуктивним членом

суспільства», коштує приблизно
5000 фунтів. Отже, кожний
повнолітній робітник, який приїздить
з-за океану, вносить державі цю
суму, а якщо помножити її на
кількість прибулих, то Австралія
щороку одержує 300 000 000
фунтів стерлінгів.
Прибуток держави за останні

десять років зріс завдяки
імміграції на 52 проценти.
Міністр імміграції не наводить у

листівці даних про те, скільки
держава заробляє на податках,
виплачуваних прибулими з-за океану,
але це можна приблизно
підрахувати: щороку до Австралії
прибуває понад сто тисяч чоловік, якщо
половина з них  робоча сила, то
щотижня виплачується прямих

податків не більше й не менше, як

50 000 фунтів.

Недалеко від великих сучасних
міст Австралії, як Сідней (фото,
вгорі), можна зустріти ще людей,
які живуть у первісних умовах

(фото нижче).

Кафе Мерці"
Морок... тиша. Хрести і могили... Що це7

Кладовище?
Нормальній людині навіть на думку не

спаде, що цими словами можна почати
розповідь про модне лондонське кафе, де
вечорами збирається «золота молодь» столиці.

Внутрішнє обладнання кафе цілком
відповідає його назві «Мерці». Всюди
розставлені штучні скелети, замість столів
надгробні плити, розвішане нейлонове павутиння.
Організатори кафе «Мерці» зробили все

можливе, щоб, за їхнім висловом,
«відвідувачі цього салону уявляли собі ще за жит¬

тя, що таке рай потойбічного світу». Стіни
кафе розписані фресками на «веселу» тему:
«Кохання та смерть».
Дивлячись на ці ілюстрації, доречним

буде згадати загальновідоме народне
прислів'я: «з жиру казяться».

150



«ВСЕСВІТУ»

ПОРЯДОК НАСАМПЕРЕД. Уряд
Швеції розробляє зараз проект,
за яким кожному шведському
підданцеві буде надано якийсь
порядковий номер, який
зберігатиметься за людиною
протягом цілого життя. Замість
прізвища в усіх документах
фігуруватиме лише порядковий
номер підданця. Це, як
передбачається, призведе до значної
економії в канцелярських
видатках держави.

ТІЛО Я ДУША. В районі
м. Дурбан (Африка) стоїть
велика спека, В зв язку з цим
стихійним лихом священик
місцевої церкви святого Павла
дозволив своїм прихожанам
відвідувати церкву в «шортах*
(короткі штани), «Якщо ваше
тіло,  заявив він при цьому,
почуває себе добре, ваша душа
буде краще сприймати милість
божу*.

БУДИНОК - ДІАМАНТ

Будинок у вигляді величезного діаманта з 150 скляних трикутників збудував
собі англійський архітектор Х'ю Поп. Збудувавши нову оселю, архітектор перевіз
туди свою родину, хоча жити в ній не дуже зручно, бо з вулиці видно все,
що робиться всередині. Мабуть, саме тому Поп збирається продати свою
оригінальну будівлю якому-небудь ексцентричному американському мільйонерові.

ВЧОРА й СЬОГОДНІ. Єдина
дорога на острові Тавеуні (архі- \
пелаг Фіджі в Тихому океані) -
перерізана навпіл 180 меридіа- '
ном. Ця особливість дає змогу, /
поставивши ноги обабіч
меридіану. бути, в буквальному ро- /
зумінні слова, «одною ногою 
у сьогоднішньому і одною но- /
гою у вчорашньому дні*. /

ЧОБОТАР БЕЗ ЧОБІТ.
Містечко в Техас! (США), яке носить
наз.ву Телефон, прикметне тим,
що у жодному із його 280
будинків немає телефону.

епіскопові НЕ
СПОДОБАЛОСЯ. Архієпіскоп Гватемали Ро-
саель Арелано попередив, що
гватемальські студенти, які
візьмуть участь у традиційних
«іграх святого Четверга», будуть
відлучені від церкви.
Це агресивний наступ церкви

на студентські звичаї в
Гватемалі. Звичайно цього дня сотні
студентів влаштовують гумо^
ристичні вистави й процесії,
в яких вони висміюють церкву,
уряд, армію, політичні партії і
різні події, які відбулися за рік
у Гватемалі. Традиція «ігор
святого Четверга* має понад
сторічну історію. Ці ігри не
наважувався заборонити навіть
президент республіки, який, як
повелося, асигновував щороку на
витрати, зв язані з іграми* по
кілька тисяч доларів,

Конгрес відлучених

від астми. А «ліки» для всіх
однакові  гаряча вода в
мисочці, звичайно, освячена
«наукою» Мессеге.

Хворим ці «ліки» мало
допомагають, а самому
Мессеге  сповна. За гроші,
одержані від довірливих людей,
він придбав недавно
розкішну віллу.

Бувають різні конгреси, але цей
зібрався вперше в історії. Усім
він був незвичайний: і складом
своїх делегатів, і тривалістю
засідань.., Це був конгрес
французьких «недипломованих» лікарів,
тобто просто пройд, а також
лікарів, позбавлених дипломів за
щахрайство. Зібралися знахарі,
чаклуни, ясновидці та інші
професійні брехуни. Засідання конгресу
тривало всього чотири години, але
завершився він бенкетом.
Особливою популярністю на

конгресі користувався 38-річний
голова товариства «вільних лікарів»,
колишній шкільний вчитель Мо-
ріс Мессеге (фото вгорі. Поруч 
фото чаклунки з Бордо).
А ось курс «лікування»,

прописаний Мессеге, приймає сім'я Лар-
кей (фото праворуч). П'єр Ларкей
хворий на ангіну, його дружина
страждає від мігрені, а донька 



ДЕМОНСТРАЦІЯ З СТІЛЬЦЯМИ
В західнонімецьких вищих учбових закладах

обмежено обсяг викладання через те, що
уряд не дає коштів на оплату викладачів.
Ця обставина примусила студентів

Гейдельберзького університету провести своєрідну
демонстрацію. Піднявши порожні стільці над
головами (в Німеччині вузівська кафедра
зветься, якщо перекласти буквально, «учбовий
стілець»), пройшлися вони вулицями міста. На
кожному стільці був плакат з назвою
відсутнього учбового предмету: «археологія»,
«робітниче право» тощо.

Веселий абат

Веселий абат, що танцює рок-н-ролл Із
чарівною дівчиною,  один із перших
композиторів «джазової меси».
Його преподобність Джеффрі Б юмонт,

керуючись принципом, що віра лишається вірою в
будь-якому місці і що господа бога можна
прославляти з однаковим успіхом як у церкві, так
і в шинку, одслужив великодню вечірню
службу під акомпанемент джазу в одному з
приміських барів Лондона.
«В такий спосіб можна донести боже слово

до тих, хто не відвідує церкви»,  заявив
пастор. В шинку святий отець, випивши пива,
затягнув церковні мелодії у ритмі рок-н-роллу,
а згодом до його голосу приєднався джаз. Його
преподобність дав знак розпочати танці і сам

показав приклад, гречно
запросивши гарну чорняву дівчину.
Нагадаємо, що минулого року

один французький єзуїт отець
Дюваль теж відзначився такою самою
«раціоналізацією».
Помітивши, що відвідування

його проповідей загрозливо падає,
отець Дюваль закинув орган I
почав акомпанувати своїм псалмам...
на гітарі. Всі мелодії також
виконувались у ритмі рок-н-роллу.
Пісні єзуїта були записані на
пластинках, і один заповзятливий
торговець заробив на них чималі гроші.

ЧИ ВПАДЕ ПІЗАНСЬКА БАШТА?
Відому на весь світ башту в італійському місті Піза звели в 1174

році архітектори Бонанно та ВІльгельм.
Легку мармурову споруду завершує дзвіниця, на якій встановлено

сім дзвонів із чистим, мелодійним звучанням. З часом Пізанська башта
почала осідати.

Майже 800 років падає башта  і стільки ж часу люди міркують:
впаде вона, чи ні?

В наш час питання це набрало чисто комерційного характеру: адже
падаюча башта приваблює тисячі туристів I тим самим регулярно
поповнює бюджет міста. Фірма, яка «експлуатує» башту, вживає всіх
заходів, щоб зберегти це надійне джерело прибутків. За баштою
встановлено постійний нагляд. Кожна щілина, кожна нова тріщина у грунті
навколо башти береться на облік та контролюється. Було подано кілька
проектів укріплення башти, але всі вони відкидалися: здійснення цих
проектів позбавило б башту її краси.

Варто зазначити, що й самі туристи іноді виявляють «турботу» щодо
башти. Так, нещодавно кілька п'яних американських туристів зробили
спробу вирівняти башту: вони обв'язали її сталевим тросом і, не
звертаючи уваги на протести доглядача І присутніх, смикнули трос із
допомогою своєї автомашини. На щастй, вони пошкодили лише автомобіль.

Нещодавно отці міста зітхнули, нарешті, з полегшенням. Польський
вчений проф. Цебертович запропонував так званий електрокінетичний
спосіб укріплення грунту. Завдяки цьому методу мілкий сипучий грунт
під баштою за 4 дні було перетворено на суцільну кам'яну брилу.

Отже, вісімсотрічне питання, нарешті, вирішене: Ліванській башті,
цій прекрасній архітектурній споруді, падіння не загрожує.



Жан КО.

Французький журналіст Жан Ко розповідає про
щорічні вибори «Міс Франції». В суспільстві, божеством
пануючих класів якого є «золотий телець», навіть така,
здавалося б, невинна забава, як щорічні вибори
«королеви краси», перетворюється на об єкт інтриг,
спекуляцій І, як неважко здогадатися, грошової наживи;
Про це досить переконливо розповідає вміщувана
нижче стаття.

Місто Реймс пишається

Жанною д'Арк; в панцирі,
із знаменом у руці вона
коронувала там Карла VII
на короля Франції. В січні
1959 року пан Гі Рінальдо
(в кольоровому піджаку і з
мікрофоном у руці) склав
у Реймсі енергійний
протест проти обрання на «міс
Францію» Моніки Хірон,
перукарки за фахом. Зойки,
вереск, короткі замикання
в електропроводах
слідували один за одним.

Обрання мадмуазель
ХІрон тим більш важко
визнати правомочним, бо
того ж таки місяця в Е-ле-Бен
інша мадмуазель, Ніколь
Перен, також отримала
золоту корону з картону,
ставши таким чином

конкурентною «міс Францією».
Як тут бути? Хто ж
царюватиме?

 НіхтоІ  відповів
мені пан Рінальдо, головний
директор товариства «Міс
Франція», до якого я
звернувся за інформацією.

 Ніхто?  з острахом
вигукнув я.

 Зараз я вам усе
поясню,  сказав пан

Рінальдо.  Сідайте. Це справа
дуже складна.

ГЕНІАЛЬНИЙ ПАН

РІНАЛЬДО

42-річний пан Рінальдо 
геніальна людина. У 18
років він був журналістом.
Через рік проїхав на
велосипеді 740 км протягом 24
годин і встановив таким
чином своєрідний світовий
рекорд. Ще чеірез рік він
керував непоганим джазовим

оркестром, а роком

пізніше заснував французький

танцювальний «Суінг клуб».
У 1946 році геній знову

відвідав пана Рінальдо.
Йому спала на думку ідея, яка
«робить людину». Ідеєю
пана Рінальдо було
заснування товариства «Міс
Франція».

 Чи якийсь Моріс де-
Валефф не додумався до
чогось подібного трохи ра-.
ніше?  несміливо запитав я.

 Ви помиляєтесь, 
перебив мене пан Рінальдо.
Де-Валефф організовував
звичайні конкурси краси, як
це зробив би перший-ліп-

ший, як кінець кінцем
кожен може зробити.
(Слухаючи пана Рінальдо, можна
було подумати, що
голеним людським заняттям у
світі була організація кон¬

курсів краси). Але мені,
мені першому спало на
думку поставити всю цю
справу на солідну комерційну
основу. Це я заклав
товариство! ЯІ

ВЕЛИКИЙ РОЗКОЛ

Товариство «Міс Франція»
мало чотирьох хазяїв: па¬
на Берта, колишнього
філателіста, пана Зеллера, який
раніше керував експортною
фірмою, сестру пана
Рінальдо і самого пана Рінальдо.

 Все було в
цілковитому порядку,  говорить
директор.  Конторські
книги, податки і т. п.

Товариство поставило

справу на широку ногу. В
спортивних басейнах,
казино, на курортах, у містах,
великих, середніх і
маленьких, з'явилися спритні
акціонери, які розклеювали
афіші, наймали зали і
набивали собі кишені,
фабрикуючи у швидкому темпі міс
Дюнкерк , Ліон , Марсель
чи Віші, які потім боролися
за титул «міс Франція»,

 Всі почали нас
наслідувати,  каже пан
Рінальдо,  італійці, німці,
шведи...

Справи пішли так Добре,
що в 1950 році Берт і
Зеллер поривають із Рінальдо
і пробують щастя самі. Пан
Рінальдо говорить про
великий розкол схвильовано
і з гіркотою.

 З 1950 року почався
цілковитий хаос. Берт і
Зеллер заснували
«Французький комітет елегантності».

«Міс» розплодилося, як
собак... У 1954 році було вже
десять «міс Франція» і 2
«міс Європа», одна моя,
обрана в Стамбулі, інша
фальшива, обрана в Італії.
Одним словом, скандал...
Саме тому в 1954 році

Рінальдо, Берт і Зеллер
підписали угоду і заснували
спільно ще з одним паном,
з милозвучним ім'ям де-
Фонтене  справжнє його

ім'я Пуаро; обов'язково
напишіть про це, я вклонюся
вам до землі  новий
«комітет «Міс ФрщщЦія»... Та де
там! Фракційні боротьба
спалахнула з новою силою, і
вчорашні спільники знову
поодинці вирушили на
підкорення Франції, роздаючи
направо і наліво титули та
дипломи.

Глядачі голосують два,
три, чотири рази, і в
результаті країна має неабиякі
клопоти: не знає, хто з

королев краси є справжньою

королевою. В 1957 році в
Ліоні боротьба сягає своєї
вершини. Пан Рінальдо
висвячує на «Міс Францію»
мадмуазель Жанетт, у той
час як за два квартали пан
Де-Фонтене прикрашає
короною красиву голівку
мадмуазель Нюне.
Рінальдо  дипломат,

якому міг би позаздрити
Талейран, укладає тоді
сатанинський союз із Бертом і
Зеллером проти пана дё-
Фонтене... І от саме після
цього розгоряється велика
битва в Реймсі.

 Як це відбувалося? Під
кінець залишилося вже
тільки дві кандидатки. Моя і
та, яку «сватав» де-Фонте-
не. Публіка була збуджена,
хлопці трохи напідпитку;
кричали тим голосніше, бо
майже щохвилини гасла
електрика  коротке
замикання. Раптом темінь у залі
й пожежа за кулісами.
Кидаємося на допомогу. А

Фонтене, користуючись із
цього, зіштовхує мою «міс»
зі сцени і провадить
обрання своєї. Коли я
повернувся, було вже пізно. Тоді я
сідаю в автомобіль, мчусь
до Парижа, організовую
там нові вибори і в готелі
«Наполеон» представляю
пресі свою «міс» в той час,
як Фонтене у міській
ратуші представляє свою.

 А «міс» з Е-ле-Бен?
запитую я.

 Ох, та вже цілком
фальшива!

 А чи справді «міс»
обирається?  ставлю я
пану Рінальдо віроломне
запитання.

 Мій любий, 
відповідає він,  «міс Франція»
це капітал.
1 починає викладати мені

свої власні погляди щодо
обрання «міс».

 Що ж би сталося, ко^
ли б обранка розмовляла
сільським діалектом, або не
хотіла б розлучатися з
ревнивим нареченим чи
деспотичним батьком? Або ж,
наприклад, сказала панові
Рінальдо, що не може
залишити свою роботу натри
місяці? Така «міс» зіпсувала
б усю рекламу, і пану
Рінальдо більше окупилося б
вирощування пшениці на
Єлисейських полях, ніж
вибори «міс Франції».
Про обрання «міс» треба

подбати заздалегідь.

«МІСІС ФРАНЦІЯ»

 Скажу вам по секре-
ту,  довірливо
прошепотів пан Рінальдо. 
Щорічно тисячі дівчат живуть
надією, що будуть обрані
тією чи іншою «міс». Вони

мріють про коштовності,
убори, автомобілі,
кінокамери, а понад усе про
прекрасних, молодих і багатих
обожателів. Корона з
позолоченого картону

допоможе їм вирватись із
понурого передмістя чи нудної
провінції.

 Отже,  веде далі пан
Рінальдо,  хіба заміжня

жінка не може

скористатися із своєї краси?
Пан Рінальдо має нову

геніальну ідею. Віднині його
товариство щороку
організовуватиме вибори «місіс
Франції». Так, тепер
обиратимуться заміжні! Шанси
мають навіть матері
чотирьох дітей!
Дружини, матері і

(можливо) бабусі  не втрачайте
надії! Пан Рінальдо дбає
про вас. Ще цього року
одна з вас буде обрана на
«місіс Франції».

(Переклад з французької).
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Я. МІ ЛІН, П. ЗАМАНСЬКИЙ

ЖЕРТВА

ВЛАСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Кеннет Перрі, шеф
рекламного відділу
видавництва «Амерікен едишн»,
вважався неабиякою персоною.
Недарма ж бос одного разу
сказав, що голова Перрі
варта щонайменше мільйон
доларів. І співробітники
Кеннета заздрили йому, хоча
той за всі 20 років служби
у видавництві навряд чи за- ;
робив 200 тисяч.

Відверто кажучи, він таки
був вартий того мільйона.
Хто краще за Кеннета міг
вигадати запаморочливу
рекламу або карколомний
заголовок для завалящої
книги? Всі ще пам'ятають
випадок з брошуркою,
написаною одною дуже
поважною місіс, що надумала
стати письменницею. Всі знали:
видавати цю книжку  все
одно, що викидати долари на
смітник. А Кеннет знайшов

вихід.

 Бос,  сказав він
хазяїнові,  книжку
хапатимуть. Тільки викиньте до
дідька цю нікчемну
обкладинку І замініть тією, що я
пропоную.

Трохи згодом біля
книжкових магазинів було
вавілонське стовпотворіння. Всіх
приваблювала обкладинка з
недвозначним заголовком «Я

бачила сотні чоловіків у
ліжку». Книжка розійшлася
мільйонним тиражем, і лише
вдома любителі постільної
літератури дізналися, що їх
обдурено: замість мемуарів
якоїсь там знаменитої повії
вони одержали... записки

сестри-жалібниці, що
працювала у госпіталі в роки
війни. В них розповідалося про
те, як доглядати поранених.

Щоправда, то був єдиний
випадок, коли фірма обдури*
ла читачів. В усіх інших 

реклама цілком відповідала
змісту творів.

Узяти хоча б Зейна Грея.
Написав детективний род/ґан,
то хоч би дав розумну
назву. Так ні: уперся, як осел 

ФЕЙЛЕТОН

«Прикордонний легіон» та й
годі.

 Кеннет,  сказав
хазяїн,  ми не можемо
сваритися з Греєм. Він не
хлопчисько, коштує мільйони
доларів. Думайте, Кеннет, у
вас золота голова.

І Кеннет Перрі придумав.
У «Прикордонному легіоні»,
сповіщала барвиста реклама-
обкладинка, грабують, вби¬

вають, встилають свій шлях
трупами. Всього 35 центіві»
Все йшло в Кеннета

гаразд, коли раптом... Того
дня містер Перрі тільки-но
закінчив чергову рекламу
до кишенькової книжечки
Уільяма Макгівері, коли
зайшов хазяїн.

 Хелло, Кеннете, як

справи?
 О-кейІ  відповів

стопроцентною американською
посмішкою майстер реклами.

 Що-небудь вигадали? 
хазяїн взяв у руки папірця
і вголос прочитав:

«Справа Ні 7». Бойовик
про найжорстокішій злочин
із викраденням дитини.
Документація ФБР. У сім'ї
БредлІ зникла дитина. У них
було все: гроші, молодість,
щастя, чудова дівчинка, а
тепер  нічого. Два
телефонних дзвінки.
Запрацювала машина ФБР. Повільно,
але впевнено працюють
агенти. Чи встигнуть вони впій¬

мати злочинців, поки
дитина ще жива?»

 Непогано, хоч І надто
сентиментально,  похвалив
хазяїн.  Та я не за цим при.
йшов. От що, Кеннете,
досить вам сидіти на рекламі.
Я гадаю, з вас вийде
непоганий головний редактор.
Згода? Ха-хаІ Ще б пак, зайвих
300 доларів кишені не
протруть.

Так Кеннет Перрі став
головним редактором. Але
тепер йому вже доводилося
самому читати продукцію, яку
раніше він рекламував, лише

знайомлячись із коротким
викладом змісту.
Що тільки не проходило

через його руки! Твори МІк-
кі Спіллейна  «Смерть
ліворуч і праворуч», «Мій
пістолет завжди напоготові»,
«Цілуй мене до нестями»,
спогади гангстерів та
міжнародних аферистів, науко»
во-фантастичні романи...
Навіть фантастика

відгонила трупним смородом. От
хоча б «Води Вавілона» Бе-
нетта. Як це захоплююче:
атомна війна, Нью-Йорк
знищено, на його руїни
приходить молодий дикун. Або
«Локомські записки»

Германа Вука про тотальні війни
на Місяці, внаслідок яких
планета перетворюється на
космічний пил. Бр-р-р!
Ні, що там не кажи, а

своєю посадою Кеннет
Перрі був, нівроку,
задоволений. Та видно хтось-таки на,
врочив. Прийшовши до
видавництва одного чудового
ранку, хазяїн з жахом
побачив, що головного

редактора можна сфотографувати
для рекламної обкладинки:
крім сигарного диму його
голе тіло ніщо не облягало.
Побачивши шефа, він
махнув шваброю І так дико за*
ревів, що той мало не впав.

 А-а-а, нема Нью-Йорку!
Вороги висадили його в
повітря! Тепер я голова Ліги
Темних Світів, король
Середньо-Галактичної імперії!

...ЦІ слова Перрі
повторював безліч разів і в лікарні,
куди його привіз сам хазяїн.
Лікар уважно прислухався
до слів Кеннета і раптом
стукнув себе по лобі:

 Я вже чув цю тираду
від когось із моїх пацієнтів.
Це з книги Гамільтона
«Зіркові королі»... Все ясно!
Напевне, ваш редактор, зверг
нувся він до хазяїна,
читав надто багато книжок, що
виходять у вашому
видавництві. Санітари, одягніть
містера Перрі у відповідну
сорочку,  І в палату Ne 6!

* *

Містер Кеннет Перрі, ян
і назва видавництва,
вигадані авторами. Все інше, У
тому числі заголовки, зміст
книг, прізвища авторів і
текст реклам не жарт, а 
суща правда. Як правда і те,
що майже 90 процентів
американської книжкової
продукції виховує грабіжників,
убивць, насильнинів, паліїв,
гангстерів, призводить
читачів до божевілля.
Свідчення тому  офіційна
статистика США...
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В дзеркалііноземної
преси

КРАСНОМОВНЕ

СВІДЧЕННЯ

Діаграма, нещодавно
опублікована американським

журналом «Юнайтед стейтс
ньюс енд уорлд ріпорт»,

красномовно свідчить про
те, на що уряд США
спрямовує зусилля американ¬
ських вчених.

На створення та розвиток

різних видів зброї 
атомної, водневої та ракетної 
державний департамент
виділяє понад шість мільярдів
доларів на рік, на Інші
наукові дослідження  лише
шістсот мільйонів доларів.
Витрати на озброєння

становлять 76 процентів

НІ ПОЛІЦІЯ,

Як заявило управління
федеральної поліції США,
торік у країні було
зареєстровано близько 700 збройних
нападів на державні банки.
Ця кількість {майже два
напади на деньї) є рекордною
з 1934 року, коли було
прийнято спеціальний закон про
покарання за напад на банк.

«Теперішні грабіжники
банків,  пише з цього
приводу відомий нью-йоркський
журналіст Джордж Рон-

коу,  це якесь нове явище.
Тепер це не колишні
досвідчені бандити-професіонали,
що мітили тільки на велику
здобич. Сьогодні це
здебільшого аматори, розпачливі
одиночки, готові на злочин
заради кількох сотень
доларів».

Поліція намагається

використовувати для боротьби Із
злочинцями телевізійну
техніку, розповідає далі Рон-
коу. Варто банківському
службовцю, ЯКИЙ ПОМІТИВ
щось підозріле, натиснути
на кнопку, як вмикається
автоматичний кіноапарат.
В такий спосіб пощастило

ЧОМУ

СТРАЙКУЮТЬ

АКТОРИ

усього бюджету США на
поточний рік. Щоб покрити це
величезне збільшення
воєнних витрат, американський
уряд зменшує на 779
мільйонів доларів видатки на
сільське господарство, на
52 мільйони доларів змен-

повністю зняти на плівку на-
пад на банк у місті
Клівленді. Через тридцять хвилин
одного з грабіжників було
затримано, другий сам
з явився в поліцію після того,
як побачив себе «за робо-

шуються видатки на освіту,
охорону здоров я та
соціальне забезпечення,
скасовуються всі державні субсидії
на житлове будівництво.
Отже, за зростання озброєння
знову має платити
американський народ.

тою» у вечірній
телепередачі.

Проте ні поліція, ні
новітні технічні досягнення не в
змозі припинити
неухильного зростання злочинності в
США.

Французька газета «ЛІбе-
расьйон» розповідає про
причини одноденного страйк
ку у французьких театрах.
Незважаючи на те, що з

1957 року курс франка упав
приблизно на 400/п,
зарплатня акторів зовсім не була
підвищена. А умови, в яких
працюють актори, тяжкі, їх
наймають на виконання
певної ролі 1 вони одержують
гонорар лише за
репетиційний час І за спектаклі. Коли
п єсу знімають Із
репертуару, актори нічого не
одержують І шукають нового
ангажементу. Практично,
найнятий на виконання якоїсь
ролі актор може мати
певний заробіток лише в місяці
репетицій і вистав. Початку-
ючий актор одержує за
місяць репетицій >5 тисяч

анків І за місяць вистав
тисяч франків. Отже,

всього 45 тисяч франків, по
22 з половиною тисячі
франків на місяць. За ці гроші
можливо забезпечити собі
лише напівголодне
Існування.

Актори на невеличких
ролях дістають відповідно за
2 місяці по ЗО тисяч
франків. Актори, які виконують
роль розміром від ЗО до 150
рядків  по 37 тисяч
франків, І за роль розміром по-
над 150 рядків  по 45
тисяч франків на місяць.
Пересічно французький актор
може заробити 25 тисяч
франків на місяць, тобто менше,
ніж заробляє робітник
невисокої кваліфікації. А після
місяця-двох спектакль
знімається з репертуару, й
довгими місяцями акторам
доводиться шукати нової
роботи.
Актори Парижа, доведені

до розпачу матеріальними
нестатками, вимагають
підвищення зарплатні на 40
процентів для всіх
категорій виконавців.

НІ ТЕХНІКА НЕ ДОПОМАГАЮТЬ

РОЗПАЧ СІТКОЮ НЕ ВІДГОРОДИТИ...

Недалеко від
західнонімецького міста Мюнхена, над
висохлим річищем Ізари
вигнувся 34-метровою аркою
пішохідно-залізничний міст.
У народі цей міст називають
«мостом смерті», бо ВІДТОДІ,
як його було збудовано, з
нього кинулося І розбилося
насмерть 300 чоловік. Після
другої СВІТОВОЇ ВІЙНИ
кількість самовбивць, які
знаходили смерть ПІД мостом,
різко зросла: хвалене
«боннське економічне чудо»
сприяло не зменшенню, а
навпаки, збільшенню сумної
слави мосту над Ізарою.
Нещодавно за бильцями

мосту була встановлена
запобіжна триметрова сітка.
Та й ця сітка, яка, до речі,
коштувала 100 тисяч марок,
не може зупинити людей,
доведених до відчаю життям
у боннському «раю»:
протягом останніх кількох тижнів
три чоловіки перелізли
через неї і кинулися вниз. Роз¬

пач сіткою не відгородити!
Не слід, проте, гадати, що

цей міст біля Мюнхена мас
якусь особливу принаду для
людей, що хочуть заподіяти
собі смерть. У Мюнхені міст,
а в Штуттгарті, наприклад,
150-метрова телевізійна вищ-
ка. Після того, як на вишці
була встановлена площадка
для бажаючих помилуватися
чудовим краєвидом, з неї за
кілька днів кинулося вниз
четверо...
Сухі цифри поліційної

статистики Федеративної
Республіки Німеччини
складаються в страшну картину:
протягом останніх років у
Західній Німеччині щодня
заподіюють собі смерть у
середньому 28 чоловік (при
цьому кількість невдалих
спроб до самогубства не
береться до уваги). Це озна-

«Міст смерті» біля Мюнхена.

чає, що у ФРН щодня вми-.
рає більше самовбивць, ніж
жертв вуличного руху.

(З газети <Дейче фолькс-
штімме»).
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ШІШ
«ВСЕСВІТУ»

НА 196-му РОЦІ ЖИТТЯ..» В
маленькому іранському селищі
поблизу міста Ісфахан
нещодавно помер Саїд Алі Селехі,
який був одним з найстаріших
людей У світі. Йому минуло
195 років.

НЕБЕЗПЕЧНА ЦІКАВІСТЬ. У
французькому місті Гаврі два
хлопці віком від 8 до 10 років
підпалили старими газетами
свій будинок. Пожежна
команда, яка приїхала на місце,
негайно загасила пожежу.
Як пояснили діти, вони

підпалили свій будинок, щоб
«побачити, як працюють
пожежники».

ЖЕРТВА РАДІОРЕКЛАМИ.

Джеймс У. Портер, підприємець

із Теннессі, заплатив радіомов
ній компанії за п ятнадцятихвн-

линну передачу і заповнив її
майже цілком... мовчанкою. Пе

редача полягала в тому, що

Портер спочатку розбив перед
мікрофоном кілька патефонних
пластинок, потім заявив спан;
теличеним слухачам, що він

пропонує організувати «Спілку
боротьби з галасом», і на
закінчення сказав: «А тепер ви
почуєте найновішу передачу 
тишу». Решта передачі
складалася з мовчанки містера Пор-'
тера.

ТРИМАТИСЯ ДО ОСТАННЬОГО.
В Стамбулі відбулася
конференція дванадцяти останніх євну- 
хів колишнього турецького сул- \
тана. Ці представники колись (
могутньої і впливової спілки \
вирішили не розпускати спілку
доти, доки останній з дванадця- ч
ти не помре.

БЕЗГРІШНА НЕДІЛЯ. Судді
м, Тантона (Великобританія)
одностайно ухвалили, що в
кінотеатрі їхнього містечка
дозволено буде демонструвати
фільм «Голі в раю» шість днів
на тиждень, за винятком неділі.
Адже неділя для кожного
британця «святий день».

ЗАХОПЛЮЮЧЕ ЗМАГАННЯ. На
народному святі в англійському
графстві Корнуелл 37-літня
домогосподарка вийшла
переможницею у великому жіночому
спортивному змаганні: вона
закинула паличку макарон на
27 метрів.

Нікос ПАПАПЕРІКЛІС

Собаки
Пропав собака  як

видно з газет  у ПсІ-
хіко і. У кав'ярні» де
збираються безробітні»
зчинився справжній
переполох. Всі уткнулися в

об'яву.
 Читай-но...
 Читаю... «Хто

знайде» матиме щедру
винагороду...»

 А що то означає
*щедру»7

 До десяти тисяч...
 Справді?
 Що значить

«справді/# Адже собака пропав
у багатих. Може» навіть»
у американців. А собака
для них дорожчий за
десятеро таких, як ти...
Запало коротке

мовчання. Скільки тижнів

блукають вони, шукаючи
роботи, нескінченними

вулицями. Газетне
«потрібен» веде їх від
дверей до дверей, від
будівництва до будівництва
день за днем.

 Хазяїне, чи не
можна підробити7

 Спізнився... інші

прийшли.

 А може# вам ще
потрібно?

 Зайди Іншим ра^
зом... Адже ти не
втрачаєш нічого...

ОйІ Це гірке «зайди
іншим разом», хто його вже
спробував.
...Справа не в тому,

щоб зайти ще раз. А в
тому, що тобі здається,
ніби на тебе всі дивлять-
ся. Ніби про тебе всі
говорять. Ніби на тебе

вказують пальцем. Ніби всім
відомо, що в тебе дірки
на підошвах...

 Он він Іде, сердега...
В розмові про того

пса-заблуду розгоряється
їхня фантазія... А
можливо, за десять тисяч...
«Матиме щедру

винагороду». Скільни хліба,
скільки черевичків і
штанців дітлахам можна
придбати на десять
тисяч...

 А які прикмети в
собаки?

 Написано...
 Читай...
 Читаю... Боксерської

породи...
 Далі...
 Високий на зріст...
 Продовжуй...
 Кличуть «МІка-

сом...»
 МІкас... Дуже

добре... Ще що7
 Більше нічого...

Номер телефону й «матиме
щедру винагороду».

Вони вирішили. їм
нічого втрачати. Вони
протирають штани в
кав'ярні. Щогодини
безповоротно старішають їхні тіла
й душі. Часом вони
галасують, розлючуються.

1 П с і х і к о 
аристократичне передмістя
Афін,

вливаються до потоку
інших товаришів по
безробіттю. В їхніх рухах
клекоче жахлива сила.
Немає гіршої муки, ніж
вимушена бездіяльність,
від якої німіють руки,
паралізуються нерви...
Хтось вигукнув:

 Ходімо шукати пса...
Заплатять, чорти...

 Ні... Сором... Ходімо
шукати роботи.
В який чудовий час ми

живемо! Пес, яного
кличуть МІкасом, щасливчик
І пустун, знайдеться в
якомусь закамарку, де
він найдемократичнішим
чином змішує свою кров
із кров ю плебейської
сучки,  боксер
байдужий до результатів своїх
собачих плотських
зв'язків.

 Золотко моєї 
заплаче хазяйка.  Золотко

моє.., Зле, нерозумне моє

дитятко, я мало не
збожеволіла через тебе... Ох!
Підійди до мене... Дай я
тебе поцілую...

 Тьху, анахтема...
А п'ятсот тисяч

хворих дітей позбавлені
навіть шклянки молока...
МІкас снідатиме й
вечерятиме такими

біфштексами, які дитина з народу
тільки ві сні бачить, і
буде в МІкаса особистий
лакей і пухова постіль.
А людські істоти скніють
у холодних підвалах та
бараках, без світла, без
хліба. І коли знайдеться
МІкас, хазяї влаштують
банкет на честь його
врятування... І все буде
чудово... А ситий і
обігрітий МІкас вітатиме свій
рай:

 Гав, гав, гав... Хай
живе вільний світ!

Переклад з грецької

Греція, 1959 рік, біля руїн античної споруди.
Кожен з цих рикш кваліфікований робітник, але в
країні лютує безробіття, і, щоб прожити, цим людям
доводиться носити на собі багатих заокеанських не-

роб-туристів.
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ХРОНІКА

КУЛЬТУРНИХ

ЗВ ЯЗКІВ

( СЛОВАЦЬКА ПРЕСА
j ПРО ВИСТАВКУ
і УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ
«У обох добрі очі і

дружні посмішки. Старший з
характерним обличчям і сивою
гривою волосся над

вишиваною українською сорочкою,

у молодшого жива мова і

виразна жестикуляція. Наші
дорогі гості  українські
митці, народний художник
СРСР В. Касіян та
заслужений діяч мистецтв УРСР
О. Пащенко, завітали до нас
з експонованої в Братіславі
у Словацькій Національній
галереї виставки української
графіки, яку наша
громадськість зустріла надзвичайно
тепло і захоплено»,  писав
словацький журнал «Свєт
соціалізму», вміщуючи на
своїх сторінках інтерв'ю
українських художників.
Цей журнал не був

поодиноким у оцінці визначної
події в культурному житті
братніх народів. Майже всі
словацькі газети і журнали
вмістили статті та огляди,
присвячені виставці творів
українських графіків 
народного художника СРСР
В. Касіяна, народного худож¬

ника УРСР М. Дерегуса та
заслуженого діяча мистецтв
УРСР О. Пащенка, яка
протягом двох з половиною

місяців експонувалася в
картинних галереях Братіслави
та Пряшева.
Орган комуністичної партії

Словаччини газета «Правда»
писала: «Графічні твори
українських художників є
доказом їхніх творчих зусиль,
спрямованих на створення
нового реалістичного
мистецтва... Виставка відбиває
прагнення радянських
митців створювати полотна
широкого громадського
звучання».

«Колись великий

український поет Тарас Шевченко
хотів,
Щоб усі слов'яни стали
Добрими братами
І синами сонця правди...

Пророчі слова Шевченка
здійснилися,  так починає

статтю про виставку
українських художників
«Селянська газета».  Звитяжний

слов'янський світ крокує в
перших лавах прогресивного
людства, борючись за мир
та дружбу між народами».
Відзначаючи міцніючі
зв'язки слов'янських народів,
зростання обміну
культурними цінностями між ними,
газета пише, що «виставка

графічних робіт українських
художників у Братіславі
сприяла розвиткові цього
обміну».
Оглядач

«Східнослов'янської газети» підкреслює,
що українські митці,
«засвоївши творчий метод
соціалістичного реалізму,
зображують події та суспільні
явища сьогоднішнього дня,
показуючи життя свого

народу та його самовіддану

боротьбу за побудову
комунізму».
З докладним оглядом

творчого шляху українських
митців виступив у газеті
«Нове життя» художник
С. Гапак: «Виставка графіки
українських художників дає

уяву не лише про художні
профілі В. Касіяна, М.
Дерегуса та О. Пащенка. їхні
твори наочно свідчать про
ідейно-творчий рівень
графічного мистецтва на
Україні.
Художники беруть для

своїх творів теми з
фольклору українського народу,
з української історії та
літератури. Особливу увагу
вони приділяють типовому
українському пейзажу і
архітектурі, але водночас
охоплюють і нове життя
соціалістичної України,
починаючи з перших днів
народження радянської влади, аж
по могутні, захоплюючі
явища наших днів. Мотиви
індустріалізації органічно
вросли в творчість українських
митців без порушення
поетичності і музичності твору.
Краса сучасного, ідейна
зрілість радянської людини, її
творчі зусилля, це і є
соціалістичний зміст творчості
українських графіків».

Грунтовну статтю,
присвячену творчості українських
графіків, опублікував
мистецтвознавець Я. Главач у
журналі «Витварни жівот».
«Ми привітали в Братіславі
виставку трьох українських
художників. Ми зраділи цій
виставці як новій події, що
зміцнює взаємні зв'язки між
нашими братніми народами».

Торкаючись індивідуальних
особливостей творчості
художників, Л. Главач пише:
«Численні графічні естампи
Касіяна відзначаються
піднесеною драматичністю,
пафосом і монументальністю
великих полотен. Вони
природні, безпосередні, а тому
захоплюючі. Його поеми про
Радянську армію та про
шахтарів належать до
найкращих творів виставки.
Малюнки і естампи

Пащенка, натхнені гордістю за
минуле і сучасне
батьківщини, є ніби творами епічного
літописця.
Дерегус у порівнянні з

останніми двома  лірик.
Він має ніжну чутливу душу
поета і вміє проявити ЇЇ в
своїх малюнках, офортах і
літографіях. Там, де
Пащенко документує, а КасЫн
героїзує, там Дерегус
розмовляє тихо, інтимно.
З виставки творів

художників братньої України
міцно і виразно залишається в
пам'яті найхарактерніша
риса  тісний зв'язок
мистецтва з життям народу І
країни».

На виставці української гра*
фІКИї



ЗАРУБІЖНІ П'ЄСИ НИ СЦЕНАХ УРСР
Поряд із п'єсами

українських, російських і
радянських драматургів у
репертуар усіх без винятку
театрів України міцно увійшли
п'єси зарубіжних авторів.
Загальне схвалення та

інтерес українського глядача
дістала п'єса китайського
драматурга Цао Юя
«Тайфун». її поставлено в
більшості обласних
драматичних театрів, у тому числі в
Запорізькому державному
українському театрі
ім. М. Щорса, в
Кіровоградському драматичному театрі
ім. С. М. Кірова та багатьох
інших.
Велике місце в

репертуарному плані українських
театрів посідають п'єси
видатного італійського
режисера, актора і драматурга
Едуардо Де Фііліппо «Філу-
мена Мартурано», «Моя
сім'я». У Львівському
драматичному театрі ім. М. Зань-
ковецької нещодавно
поставлено п'єсу італійського
драматурга Джакометті
«Сім'я злочинця». В цьому ж
театрі, як і в багатьох
інших, з успіхом іде п'єса
Ремарка «Остання зупинка»»
п'єса румунського
драматурга Мушатеску «Тита-
нік  вальс».

Київський драматичний
театр ім. Л. Українки
здійснив постановку п'єси
сучасного аргентінського
драматурга Алехандро Касони
«Дерева помирають стоячи».
В тому ж театрі йде п'єса
молодого чеського

драматурга П. Когоута «Така
любов». Обидві п'єси користу¬

ються великим успіхом у
глядачів. Український
драматичний театр ім. Ів. Франка
нещодавно поставив п'єсу
А. Гимера «Долина сліз».
Театри звертаються також

до невмирущих творів
класичної драматургії. Тільки в

Кіровоградському театрі
йдуть п'єси Віктора Гюго
«Марія Тюдор», інсценізація
романа Гарріет Бічер-Стоу
«Хатина дяді Тома», К. Голь-
доні «Забавна пригода». Не
сходять із сцен українських
театрів твори Бернарда Шоу.

Народний артист СРСР

М. Крушельницький в ролі
короля Ліра та народний
артист УРСР Д. Мілютенко в
ролі блазня в спектаклі
«Король Лір», (Київський

державний академічний театр
ім. Ів. Франка).

Так, п'єса «Учень диявола»
йде в Харківському театрі
ім. О. С. Пушкіна,
Луганському обласному
російському драматичному
театрі та інших. Криворізький
театр ім. Шевченка
інсценізував відомий роман
Т. Драйзера «Дженні Гер-
гарт». В оперних театрах
нашої республіки опери таких
велетнів світової музики, як
Верді, Леонкавалло, Пуччі-
ні, Гуно, Вагнера, Бізе,
Сметани, Монюшкз не сходять
з репертуарних планів.
Нещодавно Київський театр
опери та балету їм. Т. Г.
Шевченка і. Львівський театр
опери і балету ім. Ів.Франка
здійснили дві нові
постановки. Київські глядачі
побачили ще один шедевр шекспі-
рівської драматургії, нову
оперу «Приборкання
непокірної», музику до якої
написав радянський
композитор Шебалін. Львівська
опера поставила цікавий балет
сучасного польського
композитора Ружицького «Пан
Твардовський».

КИТАЙСЬКІ студенти

ВИСЛОВЛЮЮТЬ ПОДЯКУ

Одеський український драматичний
театр поставив п'єсу китайського
драматурга Цао Юя «Тайфун». Режисер
спектаклю заслужений артист УРСР І.
Беркун. Ось що пишуть про нову
постановку студенти-китайці, що навчаються
зараз в одеських вузах:
«В Одесі поставлено китайську п'єсу

«Тайфун», яка розповідає про розпад
буржуазної сім'ї напередодні Великої
китайської революції та про зростання
сили робітничого класу Китаю. Перед
колективом театру стояло завдання

передати складні взаємини між людьми.

Крім того, постановка повинна була
зберегти національний колорит п'єси.
Колектив театру добре справився з

цими завданнями. На сцені ми бачимо
переконливі образи капіталіста Чжу та
його синів.
Спектакль справив на нас приємне

враження, ми дивилися його з великим
задоволенням.

Ван Бао-чень,

Ван Цин-тай,

Лі Шан-жін,

Лу Су-хуа.

На фото: сцена з 3-го акту п'єси
«Тайфун»,



Валеріу ПОП
Румунський письменник

ПОЧУТИ ДОБРЕ,
ПОБАЧИТИ - КРАЩЕ

Більш як сто років тому Тарас
Шевченко висловив бажання, щоб
майбутні покоління, які житимуть у
«сім'ї великій, сім'ї зольній, новій»,
не забули пом'янути його добрим
словом. Його бажання, викарбоване
золотими літерами на пам'ятнику в
центрі Києва, має глибокий зміст.
Воно висловлює переконання великого
поета-революціонера в тому, що
український народ разом з братнім
російським народом побудує собі
прекрасне світле майбутнє.
Минули роки, і сьогодні

надзвичайно тепле його обличчя, відлите з
бронзи натхненними руками,
посміхається, коли піонер залишає біля
підніжжя пам'ятника разом з
квітами записку:

«Дивись на нас, батьку, і радій!»
А ти, мандрівнику, їдь з міста у

місто, з села до села, і постарайся
зрозуміти: як це можливо, щоб
людська рука настільки змінила за
такий короткий строк і у
надзвичайно тяжких умовах після
громадянської війни і гітлерівської навали
древню землю України.

Чудові бульвари, будівлі і
архітектурні шедеври, понад тисячу
підприємств Києва були знищені
гітлерівцями. У Харкові не вцілів майже
жоден будинок; у Полтаві матеріальні
втрати досягали півтора мільярда
карбованців; постраждали також від
фашистської навали Запоріжжя з
його знаменитим Дніпрогесом.
Тому в багатьох містах України

відвідувач дізнається, що тут все
було зруйновано, щоб потім з
захопленням почути, що все було
відбудовано надзвичайно швидко й
надзвичайно гарно.
Відбудова і швидкий розвиток

промисловості, відбудова Хрещатика у
Києві, вокзала і площ Харкова, греб¬

лі старого Дніпрогесу, нового
Запоріжжя, славного Сталіно  центра
царства вугілля  І ще багато,
багато іншого є незаперечним доказом
життєвості, сили і творчих
можливостей радянського ладу, сили і
морально-політичної єдності, високої
комуністичної свідомості першого героя
соціалістичної праці  радянського
народу.

 Ех, якби міг говорити наш
уславлений дуб,  сказав нам якось Антон
Петрович, шофер «Волги», на якій
ми об'їздили околиці старовинного
Запоріжжя.  Якби він міг говорити,
то розповів би вам сторінку за
сторінкою бурхливу і величну історію
цих місць з сивої давнини, коли під
його велетенською кроною хоробрі
запорозькі козаки, вусаті і голені аж
до самої маківки, складали, регочу-
чи, «дипломатичного» листа

турецькому султанові. І він продовжив би
це оповідання аж до наших днів
життя у квітучому Радянському Союзі...
У радянських товаришів є дуже

хороше прислів'я: («Почути добре,
побачити  краще». 'Отже, за час
нашого перебування на Україні ми мали
можливість наочно переконатися в
тих досягненнях, які ставлять Україну
в ряд найбільш індустріальних країн
Європи і країн з найбільш
механізованим сільським господарством.
Приклади? Для ілюстрації наведемо
лише кілька.

Кривий Ріг з його найбільшими
залізорудними шахтами в Європі і
велетенським металургійним заводом
«Криворіжсталь», який разом з
трьома іншими заводами на Україні дає
сталі та чавуну більше, ніж уся
Франція. Славнозвісні гідро- та
теплоцентралі дають електричну енергію, яка
ставить Україну в число перших країн
нашого материка. Невичерпні запаси

вугілля Донбасу виводять Україну на
перше місце в СРСР. Неосяжні поля
цукрового буряка і пшениці дають
врожаї в два з половиною рази
більші, ніж в Сполучених Штатах
Америки. Львів з своїми заводами, що
випускають автобуси, телевізори,
верстати, електролампи, тканини;
Кіровоград з його заводом
сільськогосподарських машин «Червона зірка»,
Дніпропетровськ з великими
сталеливарними заводами та багато, багато
інших міст України, які уславили свою
республіку, можна було б
перелічувати.

Відвідавши Україну, ми
переконалися не лише у велетенських
досягненнях радянських людей сьогодні, а
також і в тому, що ці люди зроблять
ще більше у найближчому
майбутньому.

В міцній і згуртованій сім'ї народів
Радянського Союзу Українська РСР
вносить свій героїчний вклад у
побудову комунізму в СРСР, у славу і
силу Радянської країни. Українці
разом з усіма радянськими людьми, без
сумніву, переможуть у рішучій
боротьбі за комунізм насамперед тому,
що вони володіють чудовим вмінням
мобілізувати всг ресурси фізичної і
розумової енергії, особливо в
найтяжчі і найвирішальніші моменти
боротьби.
Сотні років тому з захопленої

ворогами України полинув далеко за
Дніпро голос Тараса Бульби з
палаючого вогнища: «Гей, ви, чорти, кого
ви піймали? Ви думаєте, що є щось
на світі, чого б злякався козак?»
Набагато пізніше, в роки Великої

Вітчизняної віійни, в шахтарському
селищі на Донбасі пролунало грізне
попередження гітлерівським
загарбникам, яке зробили молодогвардійці:
«Не чіпайте радянського прапора,
звірі, він замінований». А перед
фашистами, які націлили на них
гвинтівки, сміливо заспівали
«Інтернаціонал»: «Чуєш, сурми заграли, час
розплати настав...»

Сьогодні саме цей патріотизм, саме
цей прапор і «Інтернаціонал» єднає
український народ з усіма братніми
народами радянської Вітчизни, які
ведуть рішучий бій за комунізм 
весну людства.

(3 журналу «Фланера»).

Головний редактор О. І. Полторацький Редакційна колегія:

А. О. Білецький, В. Л. Василевська, . С. Кисіль,
О. Є. Корнійчук, К. 3. Литвин, М. О. Лукаш,
А. С. Малишко, Л. С. Первомайський,
М. Т. Рильський, Ю. К. Смолич, М. О. Упеник (заст.

г-\. ' головного редактора), Т. К. Якимович.
-J

 Адреса редакції: Київ, вул. Орджонікідзе, 2. Телефон: 3-50-85

БФ 11638. Підписано до друку 15/V 59 р. Формат паперу 60+92/8 Паперових арк. 10. Друк арк. 20. Зам. 338.

Держлітвидав України. Книжково-журнальна ф-ка Головвидаву Міністерства культури УРСР. Київ,
вул. Воровського, 24.



ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
ЛІТЕРАТУРНО'-ХУДОЖНІЙ ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ, ОРГАН СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ ТА
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ДРУЖБИ І КУЛЬТУРНОГО

ЗВ ЯЗКУ З ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ

ВСЕСВІТ

ВИХОДИТЬ ЩОМІСЯЦЯ, ОБСЯГОМ 160 СТОРІНОК
Журнал Всесвіт- публікує романи, повісті, оповідання, поезії, п єси, нариси,

публіцистичні статті письменників країн народної демократії, прогресивних
письменників усіх країн світу, а також огляди, кригико-бібліографічні статті, рецензії,
присвячені зарубіжній літературі та мистецтву.

Журнал Всесвіт* вміщує на своїх сторінках репортаж, інформацію і хроніку
з різних країн світу.

Журнал Всесвіт* багато ілюстрований і розрахований на широкі кола читачів.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

на півроку 36 крб.
на 3 місяці 18 крб.

Ціна окремого номера журналу 6 крб.

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЮТЬ;

місцеві відділи Союздруку", поштові філії, агенти зв язку, листоноші та громадські уповноважені по передплаті
на підприємствах, у колгоспах, установах, організаціях і учбових закладах, а на транспорті  уповноважені

залізничних видавництв.




