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СЕРПЕНЬ 1959
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:

Під сивими мурами Орлика. (еТор. з»

Хліб і сіль України. («тор. «>

Історія одного весілля. (стор- 51

ПОДОРОЖІ І ВРАЖЕННЯ

Ян КОПЄЦКИ. Рай та пекло в Монако. (стор. б)

Аристократичний сплін і жорстокі злидні.
(стор. 12)

Під деревом Ю. (стор' 15)

Хто ЙОГО вбив! (стор. 16)

Зфубіжні письменники читачам «Всесвіту».
(Ярослав ІВАШКЕВИЧ (Польща), Мартін ВІКРАМАСІНГХЕ
(Цейлон), Юсуф АЛЬ-АНІ (Ірак), Иозеф РИБАК (Чехо-
словаччина), Михай БЕНЮК (Румунія), Лао HIE (КНР),
Філіпл БОНОСКІ (США). (стор. 17)

ПОЕЗІЯ ТА ПРОЗА

Микола БАЖАН. Двадцять поезій Мао Цзе-'
ДУН®- (стор. 21)

МАО ЦЗЕ-ДУН. Поезії. (стор. 25)

Арчібальд KROHIH. Могила хрестоносця.
Роман. (стор. ЗО)

Арчібальд Джозеф Кронін сучасний
англійський письменним старшого покоління (нар. у
1896 р.). За освітою лікар, А. Кронін у 1931 р.
видає свій перший роман І з цього часу цілком
переходить до літературної діяльності.
Радянському читачеві добре відомі його романи «Замок
Броуді» (1031), «Зорі дивляться вниз* (1935),
«Цитадель» (1937), «Зелені роки», «Шлях Шеннона»,
(1944 48), «Північне світло» (1957) та Ін.

Роман «Могила хрестоносця» (1956) один з

останніх творів письменника. В ньому А. Кронін

продовжує характерну для його творчості тему
зіткнення митця з буржуазним світом, показує

творчі шунання молодого художника в роки
першої світової війни, який прагне віддати свій

талант на користь людям, затаврувати жахи

братовбивства, однак гине, не маючи сили боротися з

ворожим йому суспільством, з міщанськими
смаками буржуазних цінителів мистецтва.

Берт КОУЛ. Вулкан Субі. Роман (закінчення).
(стор. 75)

Із скарбниці світової літератури

Каміл ЛЕМОНЬЄ. Весела проща. Оповідання.
(стор. 110)

К. Лемоньс (1844 1013)
- видатний представ-

нин бельгійського реалізму XIX ст., автор сімде-
сяти томів романів, оповідань, п'єс, досліджень в

галузі літератури й мистецтва.



Борис ПАУНОВ. Біля партизанської могили.

Вірці. (стор. 109)

КРИТИКА І ПУБЛІЦИСТИКА
О. ФЛОРОВСЬКА. Поезія миру. (стор. 120)

По СТОрІНКВХ ПОЛЬСЬКОЇ преси. Суспільна місія

літератури. (стор. 125)

М. НЕВРЛІ. Міжслов'янське літературне єднання.
(стор. 128)

ЧИТАЮЧИ НОВІ КНИГИ
Ю. ГОРСЬКИЙ, Чернишевський про Німеччину. (М. Ко-

зовой. «Н. Г. ЧерньїшевскиЙ и вопросьі исторического

развития Германии»), П. ТОМАШЕВСЬКИЙ, Кам'яний

леопард (Джузеппе Томазі ді Ламледуза, «Леопард»),
Г. ВОРОНА, Іван Підкова в романі Садовяну. (М. Садо
вяну, «Нікоаре Підкова»). (стор. 129)

НАШ КАЛЕНДАР
І. БАБИМ. Бедржих Сметана. (стор. 13?)

ЖИТТЯ МИСТЕЦТВА
Терада НОБУЄСІ. Про «Зведених братів» та японську

кінематографію. (стор. 134)

ІНФОРМАЦІЇ
Гумористичні малюнки.

(стор. 139)

(стор. 136)

Рудольф БАМЛЕР. Операція «Ізабелла-- Фелікс».
(стор. 145)

12000 привидів. (стор. 147)

Лікар із срібними голками. (стор. 150)

Шпигунів спіймано. (стор. 151)

ЗВІДУСІЛЬ ПОТРОХУ
(стор. 9, 10, 152, 153, 154, 155, 156)

М. ПІНМЕВСЬКИЙ, Чорним по білому. Фейлетон.

(стор. 157)

ХРОНІКА КУЛЬТУРНИХ ЗВ ЯЗКІВ

Про дружні взаємини. (стор^ 158, 159, 160)

Поїзди дружби і миру. (стор. 158, 159)

КАЛЕЙДОСКОП ВСЕСВІТУ44
(стор. 14, 74, 124, 135, 151)



Загальний вигляд
будівництва електростанції
'Орлик» на Влтаві.

Під Орликом будується
гідроелектростанція, а в

самому замку ведуться ре¬
ставраційні роботи.

На мальовничому березі Влтави, там,
Де вона минає Завадлце біля Збеніцьких
злаковіць, височить старовинний замок
орлик. Його мури й вежі були свідками
багатьох історичних подій. Розповідають,
Що під час однієї з своїх численних воєн*
них кампаній у замку побував Наполеон,
туристам І досі показують невеликий
блакитний салон, в якому войовничий
Імператор Франції пив каву.

І ось в наш час замок Орлик став
свідком будівництва гігантської електростан¬

ції, яке розгорнулося на Влтаві. Про
масштаби робіт промовляє хоча б той
факт, що тут буде укладено один мільйон
кубоме*пзІв бетону. Довжина основної
споруди 450 метрів. Висота 90,5 метра.

Електростанція на Влтаві це ще один
внесок чехословацького народу у
будівництво соціалізму в країні. Після
закінчення другої п ятирічки, тобто у 1960

році, виробництво електроенергії в Чехо-
Словаччині становитиме 25,3 мільярда
кіловат-годин.
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Лише три дні перебували на

гостинній українській землі

посланці німецьких трудящих, які в

складі Партійно-урядової делегат
ції Німецької Демократичної
Республіки відвідали Радянський
Союз з візитом дружби. Але й ці

короткі дні залишили у наших ні?

мецьких друзів незабутні вражень
ня. І ось на сторінках газет НДР
з'явилися захоплені відгуки, статті,
кореспонденції, фото,
висловлювання членів делегації.
*

Спеціальний кореспондент
газети «Нейес Дейчлаид» Гейнц Штерн,
який в числі інших представників
преси НДР супроводив делегацію,
із захопленням описує
старовинний народний обряд зустрічі
друзів із хлібом 1 сіллю.

«Хліб і сіль України! пише

він. * Цісї високої честі
удостоюється не кожний. Хліб і сіль для

українців це з давніх давен не

лише ознака гостинності, але й

дружби і глибоких симпатій, які

йдуть від щирого серця».
І в кожному рядку,

надрукованому в німецьких газетах,
відзначається ця щирість, висловлюється

глибоке захоплення тим, що гості

побачили на українській землі.
Ось враження від першого дня

перебування в Києві. Відвідання
Київського політехнічного

інституту і середньої школи № 90.

Зустрічі з викладачами, студентами,
школярами. І скрізь виявлення

щирої дружби І гостинності.
Члени делегації жваво

цікавилися радянським досвідом
політехнічного навчання. «І Вальтер
Ульбріхт, І Фрідріх Еберт, і всі інші
члени нашої делегації, пише

газета «Нейсс Дейчланд», з

великим інтересом знайомилися з

радянським досвідом, бо відомо,
що політехнічне навчання тепер

впроваджується і в школах НДР».

«Все, що ми тут побачили, дуже
цікаво. Ми подбаємо про те, щоб
не залишатися позаду в

політехнічному навчанні» наводить
газета слова Вальтера Ульбріхта,
сказані ним на прощання, коли

делегація залишала школу.
«Українські вчені демонструють

свої скдрби» так назвала газе¬

та «Нейсс Дейчланд»
кореспонденцію про відвідання членами

делегації Інституту фізики Академії
Наук УРСР і дослідної
тваринницької станції «Терезино».
В Інституті фізики відбулася

цікава зустріч. Коли Вальтера Ульб*
ріхта знайомили з директором

інституту професором Пасічником,
останній сказав: «Ми з товаришем

Ульбріхтом уже знайомі. Знаємо
один одного ще з Сталінградсько-
го фронту», і подарував Першому
секретареві ЦК СЄПН фронтове
фото, на якому вони «двох зняті в

дні історичної Сталінградської
битви. Відомий український вчений був
тоді офіцером Радянської Армії, а

Вальтер Ульбріхт одним з тих

німецьких антифашистів, ,які пліч-
о-пліч з радянськими воїнами

боролися проти фашизму.*
На станції «Терезино» німецькі

гості знайомилися з багатим

досвідом українських тваринників.
Член делегації Гейнц Віттіг
голова сільськогосподарського
кооперативу,- сказав, що,

повернувшись додому, обов'язково

запровадить у себе в кооперативі
нові методи українських друзів.
«Ми з радістю скористаємося з

вашого досвідуі» сказав він

працівникам «Терезино».
Всі німецькі журналісти, що при*

їхали разом з делегацією, розпо*
віли в своїх кореспонденціях про

чудове враження, яке справила на

них Виставка передового досвіду в

народному господарстві УРСР.
«Це справжнє місто чудових

павільйонів», пише Гейнц Штерн.
«Досягнення українських

трудящих величезнії зазначає

кореспондент газети «НацІональ-цей-
тунг» Герт Вальтер. Природні
багатства України, грандіозна
важка індустрія, великі запаси енер^

гії, про все це можна дізнатися
на виставці».

Кореспондент ділиться з своїми

читачами відомостями про
економічні успіхи Радянської України,
даними по видобутку вугілля,
виплавці сталі, виробництву
електричної енергії, цифрами досягнень
сільського господарства.
Велике враження справило на

гостей і чудове мистецтво Украї- ф
ни. «Балетна вистава «Лісова піс- tZ
ня» і великий концерт, в якому §
взяли участь провідні митці Укра-
їни, пише Герт Вальтер, дали

нам можливість ознайомитися з Ї-j
багатим культурним життям укра-

їнського народу». Він високо оці- 2
нює все бачене. Кореспондент gj
розповідає, як під час прийому, IQ
влаштованого в Києві на честь g
гостей, міністри і партійні праців- §
ники, генерали і вчені утворили Q,
імпровізований хор і разом з ар- ди
тистами співали чудові українські gjпісні. ф

І такі незабутні враження зали- Й
шилися у гостей від кожного їх- Q,
нього кроку по гостинній українсь- ф
кій землі. Скрізь в кореспонден-

ціях описи чудової української СІ
природи, краси української столи- рГ
ці Києва, могутнього Дніпра,
по якому німецькі гості зробили
прогулянку на пароплаві «Іван 5
Франком. %
Розповідаючи про перебування

делегації на Україні, газета «На-

ціональ-цейтунг» вмістила корес-
понденцію «Прапор з Кривого Ро- JJJ
га». Назва цього українського а
промислового міста добре відома Ц
німецьким трудящим. Понад трид- 2.
цять років тому робітники Криво- Ф

го Рога передали своїм німецьким

друзям гірникам Мансфельда
червоний прапор, який став потім ф
символом незламної дружби і

пролетарської солідарності.
Родина німецького гірника Отто Бро-
зовського перенесла нечувані
катування, але не видала його

гітлерівцям. З цим прапором німецькі

робітники влітку 1945 року
зустрічали своїх визволителів воїнів

Радянської Армії.
І тепер Кривий РІГ символ

братерської дружби і

взаємодопомоги між трудящими Радянської

України і Німецької
Демократичної Республіки.
«Ця дружба, пише газета

«Нейсс Дейчланд», великий
теплий потік, про який з повним

правом можна сказати словами,

якими в старовинній українській
народній пісні говориться про
Дніпро: «Ти широкий, ти й могутній!»

'krainische Gelehrte zeigen ihre Scha
XW unseren Korrespondenten Heinz Stern und Willi Porombka



Під'їхали дві поліцейські
машини, і вийшов наречений. Хто
ж він такий, цей солдат у
береті, якому всі гаряче
зааплодували, кого по-дружньому

запросто називали Сержем, і
який ніжно обняв Брігітту,
схвильовано поцілувавши її?
Наречені заходять до мерії,

супроводжувані сотнею друзів,
що приїхали взяти участь у

їхньому весіллі. І зворушлива

церемонія починасться.

Довга мить мовчанки, коли

мер одягає їм на пальці
обручки, хвилина загальної

зосередженості, коли по щоках

присутніх течуть сльози, і ніхто не

робить спроби зупинити чи

витерти їх, а потім процесія з

букетами, подарунками.
Протягом цілої години до них

підходять чоловіки та жінки, щоб
обняти і поцілувати молодих: їхні

вчителі, професори
паризького університету з світовими

іменами, товариші юнаки та

дівчата, друзі, серед яких Моріс
Торез, Жаннетт Вермерш та

Жак Дюкло, що був дружком
нареченого.
Але час від'їздити. Площа

біля мерії чорна від народу.
Молоді дуже повільно підходять
до машин, які повезуть їх

зараз в різні боки.
І час розлучатися, так рано,

так швидко, після того як
тільки що зустрілися, після того як

щойно з'єднали свої долі на

все життя.

Машина вирушає, везучи
свого в'язня назад, за товсті

мури тюрми Френс, де перебуває
Серж Маньян, ув'язнений за

те, що виступав проти війни в

Алжірі.
Ви не побачите їх фото в «Па-

pi-матч», не прочитаєте їх

історії в «Конфіданс», але ви їх

не забудете...

(З журналу «Авангард»,
Франція)

Ви не знайдете їхнього
весільного фото в «Парі-матч», не

прочитаєте історію їхнього
кохання в «Конфіданс», бо ці
буржуазні французькі
часописи, які цікавляться лише

останніми великосвітськими

плітками, байдужі до справжніх,
щирих почуттів.
А тимчасом Серж і Брігітта

щиро кохалися. Потім вони од?*

ружилися, і, здавалося б, це
щасливий фінал. Та проте це

не так, бо історія їх

одруження аж ніяк не схожа на інші.

Було, як водиться, безліч

квітів, і сонця, і радості у
поглядах друзів, які очікували
їхнього прибуття. Проте було щось

незвичайне у всій цій

церемонії, тим більше, що серед
машин чомусь стояли і

поліцейські авто, а головне не

наречений чекав на сходах мерії
свою майбутню дружину, а всі

присутні чекали на нього.
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Таким пригадую я рай:

Тераси над морем. Теплий вечір.
Ласкавий вітерець, напоєний
незнайомими пахощами. Десь ген-ген унизу

плещуться хвилі об кам янистий

берег. Місяць прокладає собі стежку
на дзеркальній гладіні. Між скель

лагідно мерехтить вогниками

Монако.

А таким я пригадую пекло:

Гральний зал у Монте Карло. На
стінах італійські картини в стилі

рококо XVI чи XVII сторіччя. Слуги у
фраках. На. паркеті недокурки й

клаптики паперу. Галас, як на біржі.
В кожному кутку рулетка, в

центрі звли особливо велика. З п'яти

гравців чотири дами. З чотирьох

дам три старі, четверта вже

немолода. І всі вони потворні тією
гидкою потворністю, що виставляється

напоказ: косметичні засоби лише

підкреслюють зморшки на обличчях,

різкі звиви наведених брів
контрастують із запалими очима. Глибокі

вирізи на кістлявих спинах* Очі, що

нагадують скляні очі пташиних

опудал, здається, дивляться цілком

байдуже на все, що робиться довкола.

Але це не так. Тремтіння скрючених
пальців свідчить про страшне
нервове напруження гравців.

На фото: Монако це скеля, що з

трьох боків омивається водою. її

схили обсаджені пальмами та

кактусами. а над ними стоять чисті білі

будинки. в яких містяться ресторани,

установи й музеї.
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У житті вони вже скінчили свою

гру. Залишилася лише ця гра,
смертельно серйозна, серйозніша за все
їхнє попереднє життя.

* *

*

Так, у казіно грають на життя.

Офіційно найнижча ставка тут двісті
франків, але ставлять звичайно від
тисячі франків і вище. За кілька
хвилин після початку гри круп'є
заявляє: «Rien!»1 Це означає, щодалі
збільшувати ставки не можна. Настає
найнапруженіша мить. Западає
мертва тиша, і чути лише, як дзижчить

кулька в рулетці. Коли вона

потрапляє в одну з луз, чути тихе

клацання, і круп'є згрібає кольорові
жетони докупи маленькою лопаточкою.

Як в усіх казіно світу, ця лопаточка

рухається в одному напрямку

круп'є згрібає жетони до себе і

з цього живе Монако.

О першій годині ночі круп'є

оголошує: «А laderniere останній разі»
Та це стосується лише великого

залу, в якому грають туристи. Там

гасять світло. В інших залах

освітлення залишається так само яскравим

туди туристів не допускають.
На світанку у вестибюлі можна

побачити знесиленого чоловіка, що

сидить на дивані й дивиться прямо
перед собою, не бачачи нічого. Або

жінку, по щоках якої течуть,

змиваючи пудру, брудні сльози. А поруч

який-небудь елегантно одягнений
панок з робленим цинізмом
повідомляє швейцара, що програвся вщент,

і тепер казіно мусило б за свій

рахунок відправити його додому.
* *

*

Казіно розраховані на багатіїв- Але

є тут гральні зали і «для народу»,

наприклад, у «Кафе де Парі».
Найнижча ставка тут 20 франків,
збільшення ставок припиняється на

двадцяти тисячах. Під стінами стоять

гральні автомати в одній залі їх

буває до п'ятидесяти штук, і всі

безперервно клацають. Шум стоїть, як

у бюро, де водночас працюють на

двадцяти друкарських машинках.

Я стежив за одним гравцем. Він

переходив од автомата до автоллата,

опускав у проріз двадцятифранкові
монети, смикав за важіль, чекав

результату, кидав нову монету і так

рухався, немов маріонетка, від
одної машини до другої. Механічно

опускав монети, механічно програвав
чи вигравав. Автомат серед
автоматів...

В «Кафе де Парі» також танцюють.

Серед танцюючих дівчина,
струнка, мов берізка. Зодягнена вона в

довгі білі штани й білу блузу, рухи
її надзвичайно плавні, вона
справжня красуня. Танцюючи, жваво

розмовляє про щось із своїм

партнером.
Та нараз звуки танго уриваються, і

оркестр починає виконувати рок-н-
ролл. Дівчина з партнером
розлітаються в різні боки, потім їхні тіла
знову різко зіштовхуються, від
дикого ритму дівчина гарячково
тремтить, лице її дерев'яніє. І знову я ба¬

чу спустошені очі очі, немов

зроблені із скла. Чим швидше трясуться

тіла, тим швидше скляніють очі,
дерев'яніють, стають мертвими

масками обличчя. Краси як не було. А це
ж та сама дівчина...
Я виходжу на терасу казіно.

Місяць відзеркалюється у воді,
закохані цілуються біля поруччя над

морем. Прямо переді мною,
затуляючи місяць і море, виростає
кам'яний пам'ятник Гектору Берліозу.
Розбираю напис на постаменті: «Генію

музики вдячні поклонники».

* *
*

Ніч належить Монте Карло, день
Монако. Монако це скеля, що з

трьох боків омивається водою. її схи¬

ли обсаджені пальмами та

кактусами, а над ними стоять чисті білі

будинки, в яких містяться ресторани,

установи, а також музеї. В центрі
височить замок у мавританському
стилі з дзеркальною галереєю га

тронним залом, люстри якого

виготовлені з чеського скла. В палаці
цілий ряд апартаментів різних
кольорів: якщо його високість принц
перебуває в рожевому настрої, то

він іде собі у рожеву кімнату. Для
кожного настрою принца є кімната

відповідного кольору...
Одягаються в Монако, головним

чином, у біле: в білому і
охоронники перед палацом, і поліцейські, і

гіди. Серед туристів переважають
американці й німці з ФРН.

Правитель Монако принц Реньє нещодавно
здійснив державний переворот: розпустив
парламент, що складався з 18 осіб і тимчасово
припинив чинність конституції. На фото:
абсолютний монарх Монако після розпуску
парламенту бавиться з найулюбленішим із своїх

підлеглих молодим шимпанзе.

Одягаються в Монако,
головним чином, у біле: в білому І

охоронники перед палацом, 1
поліцаї, і гіди.

В кінці чудової південної алеї, мов павук у павутинні, гральне казіно,

пишна, без смаку збудована споруда у стилі дев ятисотих років.

Rien нічого (фр І



Гід розхвалює перед
відвідувачами гіелич палацу французькою мовою.

Раз-у-раз він вставляє в свою

розповідь І англійські фрази. Німців із

Штуітгарта це не влаштовує, вони не-

заддволено бурчать І, нарешті, у

тройному залі один із них виступає з

енергійною вимогою, щоб пояснення

давалися по-німецькому* Та гід
відповідає французькою мовою:

На жаль, я не можу виконати
вашого бажання, я знаю лише два

німецьких слова.

Присутні цікавляться, що ж це за

слова? Француз, не моргнувши оком,

відпЬвідає: «Гітлер... капут».
Після цього штуттгартці вже до

кінця огляду беззаперечно
задовольняються поясненнями французькою
мовою.

Ось уривок із путівника: «В Монако
турист знайде: три театри, сім
церков і п'ятнадцять банків...»
Зате океанографічним музеєм

Монако може справді пишатися. Він

розташований на високій скелі, і в

ньому зібрано все, пов'язане з морем,

рибальством, морськими пригодами
та юнацькими мріями про морську

романтику. Навіть не віриться, які

чудеса зберігає природа на дні

морському які прекрасні сполучення
фарб та форм... Дивлячись на них,
німієш від захоплення. Я охоче

вірю, що ніде в світі немає нічого

подібного.
На будинках висить багато об'яв.

Продасться готель. Продасться вілла<

Продається квартира. Вам пропону-.
ють найняти ресторан, театр,
автомобіль. На місяць, на рік, на сезон.

В газетах, у відділі об'яв,
найбільше місце займають шлюбні
пропозиції ta об'яви шукачів роботи.
Найменше місце посідають оголошення про

вільні посади...

* *
*

В Монако стояла спека, і плоди

маслинових дерев швидко дозрівали.
В ці дні на північ від Монако, десь

у лісі біля підніжжя Альпів, якийсь
турист кинув на землю незгасний

недокурок сигарети. З вогника виникла
величезйа пожежа. Ліси на півночі

охойило полум'я. А тут задув
містраль рівний, невщухаючий вітер,
і пбжежа перекинулася на

узбережжя: маслинова олія горить швидко. На

четвертий день полум'я підступило
до телевізійної вишки Монте-Карло,
розіашованої на горі Монт Ажель над
Монако. А на п'ятий день Монакська

затока була охоплена напівкІльцем
вогню. Того вечора я не пішов до ка-

зіно спостерігати фізіономії гравців.
Я поліз у гори туди, де люди

боролися із стихією. Це була ніч із
«Пекла» Дайте. Язики полум'я
шугали на тридцятиметрову висоту,
маслинові дерева звивалися й тріщали у
вогні, люди задихалися від жару й

диму, і на місто сипався, мов дощ,
дрібний, легкий попіл.
Але в гральних домах грали як

завжди, в казіно як завжди танцювали, а

відвідувачі барів виходили в

перервах між номерами на вулицю

помилуватися пожежею, що
наближалася...



Жінок здавна величають

представницями прекрасноТ
статі. Та чи можна
сполучати жіночність, вроду з
такими видами спорту, як футбол
чи бокс) Спортивні боси в
капіталістичних краТнах вва-

жають,
'

що можна: це дас
прибутки.

І ось ви бачите капітана
Італійської жіночої
футбольної команди Матільду Гас-

періні перед матчем. На

думку капітана, найкраща
розминка перед грою це
пофарбувати губи й
попудритися. На фото поруч
воротарка бразільсьиої жіночої

команди під час гри.
Погляди більшості глядачів
звернені не до м яча, а до неї...
Та якщо жіночий футбол
викликає посмішку, то

жіночий бокс обурення.
Дівчата на третьому фото
чемпіони з боксу Бельгії,
Франції, Італії, Швеції та Іспанії.
Важкий хліб у цих жінок...

Клерикальний уряд Італії погодився на розміщення
в країні американських ракетних установок.
Нещодавно в зв^язку з десятою річницею створення НАТО,
ракетні установки з явилися на вулицях Неаполя.
Отці церкви навіть покропили їх святою водою.
Старовинне Італійське прислів я «побачити

Неаполь І можна вмирати» набуло тепер нового,
зловісного змісту. Бо вулицями славнозвісного,
оспіваного поетами міста-красеня крокус смерть.

Недавно чудовиську з Лох-Несса тому самому, про яке
ми писали в ІЙ 2 «Всесвіту» за цей рік було завдано
відчутного удару. Вірніше, не чудовиську, а твердженням про те,
ніби воно існує. Старий італійський журналіст Франческо
Гаспаріні, який наробив у 1933 році сенсацію своїми статтями про
зустріч з «НессІ», тепер признався, що вигадав ту історію з

початку й до кінця. А вчені стільки висновків побудували на

основі його «репортажу»...

Автомобіль, гарантований від катастроф"
«Ця машина ніколи не перекинеться. Вона не розіб ється,

навіть злетівши в ущелину чи зіткнувшися з Іншим

автомобілем», твердить конструктор ЦІЄЇ дивовижної
автомашини Уолтер Джером Із штату Массачусетс (США).
Зовнішній вигляд машини, як бачите, досить потворний.

Шофер сидить не збоку, а в центрі, в спеціальній башточці.
Машина ця, мабуть-таки, дійсно не розіб ється від

зіткнення, додамо ми, але від другого автомобіля залишаться

самі друзки. I, звичайно, величезна кількість жертв

вуличного руху в США завдяки новому винаходу аж ніяк не

зменшиться.

На фото: один з «батьків» лохнесського чудовиська
Франческо гаспаріні. Поруч малюнок «НессІ», зроблений зі слів
вигадливого репортера.

В Північній Родезії (Африка) на річці Замбезі будується
величезне водоймище. Але на шляху будівників стають непрохідні
африканські джунглі.

Корчування віковічних дерев проводиться за допомогою...
11-тонних «м ячиків» (наше фото) залізних куль, що їх

тягнуть за собою на товстелезному ланцюгу потужні трактори. ЗВІДУСІЛЬ
ПОТРОХУ
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Нью-йоркська радіомовна компанія
РКО, потрапивши внаслідок
конкуренції у скрутне становище, вирішила
виправити свої справи в чисто

американський спосіб: вона послала свого

репортера в район трущоб Бауері
нью-йоркськр дно із завданням будь-
що роздобути «гаряче інтерв'ю», і

через деякий час на всю Америку
залунав хрипкий голос міс Етел Мей
повії, що тридцять років заробляла на
панелях Манхеттена. Репортер дав їй
назву «міс Ліберті» «Свобода».
«Життя лише тоді прекрасне, коли

зранку напивасшсяі Хай живе вільне

життя!» волала ця представниця
«вільного» світу.

Справи радіомовної компанії РКО
знову пішли на лад.

У цього носорога шнура така ж

товста, як і в усіх його братів, але

здоров я поганеньке: товстошкірому
мешканцеві зоопарку бракує вітамінів.
Укол тварині не зробиш, ніяка голка

«Лікарський»
балет

його шкуру не візьме: отже, ліки в
організм носорога доводиться вводити
з допомогою... рушничних пострілів.
Цей дещо незвичайний процес
лікування ви бачите на нашому фото.

«СОНЯЧНИЙ КОМІР»

Ви бачите жінку з «сонячним коміром»
на шиї, який насправді є великим алю-
мінійовим диском з отвором для голови.

Падаючи на цей диск, сонячні промені
відбиваються прямо на обличчя і дають
моментальний загар.

с; Просто неба на одній з вулиць

Нью-Йорка була проведена чергова
51-ша виставка міських художників-
реалістів. Не солодке життя в

американських митців!

Нещодавно у
Копенгагені відбулася
прем'єра нового

балету «Пеніцилін» за ді-

бретто одного лікаря,
який взявся

відобразити на сцені
боротьбу, що точиться в

організмі людини під час

хвороби. Музика
також «запозичена» з

медицини; вона

відтворює різні ритми серця.
В балеті танцюрис-

ти-лейкоцити б ються
з танцюрИстками-бак-
теріями, і кінець
кінцем пеніцилін
перемагає смерть.
На фото: костюми

бактерії, лейкоцита І
еритроцита.

о

>
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«Омолоджую! За шість тижнів
перетворюю поганулю на красуню! І все
з допомогою гіпнозу на відстані!» На
цю рекламу одного заповзятливого

англійського бізнесмена клюнуло
чимало простодушних дівчат та жінок.
На фото ви бачите «сеанс»: жінки
дивляться на портрет «гіпнотизера» І
слухають його голос, записаний на

магнітофонну стрічку. Слід
зауважити, що сеанс цей уже додатковий,
бо попередні шість тижнів ніяких
змін у зовнішність бідолах не внесли.

Фабрика самовбивців

CQ
CO

Однією з головних

причин високої

смертності серед
американських студентів
поряд з нещасними
випадками та
хворобами є самогубство в

результаті психічної

депресії. Після
спеціального рбзслідування
університетські власті
прийшли до висновку,
що для зменшення

кількості самогубств
необхідно поліпшити
житлові умови
студентів. Особливо
радикальних заходів вжив

8ЛЯ цього Південно-
аролінський коледж,,

на території якого
було поставлено
велетенський кубічний ящик
із сталі Й скла. Ця
спрруда називається

студентським
гуртожитком.
Як повідомляють

газети, крива смертності
серед новосельців
гуртожитку круто пішла

вгору.

ю



Влучні відповіді -

Одного разу Брнста Хемінгуея, який
щойно повернувся з Африки, запитали:

Чи правда, що коли ходити з

ліхтарем, то левів можна не боятися?

Це залежить від швидкості ходи,

відповів письменник.

* *

Вернард Шоу розповідав, що
пам'ятає лише один випадок у своєму житті,

коли він розгубився 1 не знав, що

відповісти. Це трапилося, коли до Шоу
прийшов кур єр однієї з лондонських

газет, щоб узяти замовлену

письменникові статтю.

Шоу саме сідав за обідній стіл з

вегетаріанськими стравами, бо, як

відомо, Шоу був вегетаріанцем. Хлопець
глянув на тарілки І спитав:

Ви ще збираєтесь обідати, чи вже

пообідали?

*

Перебуваючи у Сполучених Штатах,
відомий італійський тенор Енріко Кару-
зо якось потрапив у незначну
автомобільну аварію. Чекаючи, доки машину
полагодять, Карузо зайшов на ближню

ферму і познайомився з хазяїном.
КарузоІ вигукнув фермер,

почувши прізвище співака. Яке щастя!
Ніколи не думав, що у власній кухні
мені доведеться розмовляти з відомим
мандрівником Робінзоном КарузоІ

Перед...

До смертельно хворого великого І
французького вченого-атеїста Луї Пасте- [
ра покликали священика. Сповідаючи І
хворого, він запитав:

Чи зрікаєтесь ви диявола і всіх І
його справ? г
Пастер довго мовчав, потім відповів: І

Чи варто в останні хвилини жит- J
тя наживати собі ворогів? І

Американський письменник-гуморист )
Марк Твен одержував багато листів і фо- >
то від людей, які вважали, що обличчям І
вони дуже схожі на Твена. Одного разу і
Твен одержав фото людини, яка справді J
дуже нагадувала письменника. Не гаячи і
часу, Твен надіслав своєму адресату та- [
ку відповідь: <Шановннй добродію, щиро і

дякую за листа і фотографію. Ви справ- J
ді так скидаєтесь на мене, що, дивля- І

чись на вас, я міг би голитися».
* * :

* І
Молодий Моцарт якось вирішив по- j

жартувати з свого вчителя композитора J
Гайдна. і

Я написав таку музичну п єсу, яку !
ви не зможете виконати, сказав він. J
Узявши ноти, Гайдн сів до роялю:

Але ж тут обидві руки повинні ви- і
конувати складні пасажі на протилеж- }
них кінцях клавіатури в той час. коли і
треба взяти кілька нот посередині. Таку |
музику неможливо виконати. І
Моцарт посміхнувся, сів до роялю і, }

граючи п єсу, ВЗЯВ Ці НОТИ НОСОМ; І

Мій чоловік пише роман про
Північний полюс.

Старий досвідчений
лікар, що практикував у
родинах американських
багатіїв, від'їжджаючи на

курорт, передав своїх

пацієнтів сину, молодому

спеціалістові, який

щойно закінчив медицин-
ський факультет.
Коли батько

повернувся після відпочинку,
молодий лікар з гордістю
повідомив, що йому
пощастило вилікувати
давню батькову пацієнтку,
стару мільйонершу міс
Фергюсон, від
хронічного нетравлення шлунку

і після початку п єси

Синку, відповів
старий, я пишаюся

твоїми знаннями, але

пам'ятай, що ти здобув
вищу освіту лише

завдяки хворобі міс
Фергюсон.

®

Начальник викликає до
себе підлеглого і каже
йому:

За вашу чесну,
бездоганну роботу на
нашому ПІДПРИЄМСТВІ я
підвищую вам заробітну пла
ту Але прошу вас ніко¬

жахів

му не говорити про це,
бо підуть різні чутки,
люди почнуть заздрити..

Обіцяю, що нікому
не скажу! Навіть
дружині!..

©

В аптеці:

Ваш нафталін
нічого не вартий. Міль

байдужісінько гризе його.

Ну й чудово! Поки
міль гризе нафталін, ви

забезпечені, що одяг

буде цілий-
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Готель <Палає» у Сен-Морісі. Шахтарські каски, чорні фра
кн, білі сорочки, хризантеми в бутоньєрках.

Мультимільйонери рол нажа ютьс я...

Місто Хаустон цитадель королів
нафти Моргана, Рокфеллера, Мело-
на та ін. Маленький будиночок на

околиці міста. Назва «будиночок»

занадто пишна для цієї халупи з

битої цегли і гнилих колод будівлі
трохи вищої за людський зріст.

Перед будиночком хазяїн Кларк Стї-

лодиі, смертельно втомлені, залишені «»ез

притулку, ці люди ледве тримаються па по

гах. Такі сцени можна побачити не лише у

Неаполі, а й у інших Італійських містах.

лон. Це високий, кощавий чоловік з

неголеним обличчям, дуже рухливий.
Здається, він чимсь зайнятий, а

насправді вештається без діла, аби

На < народному гулянні», організованому англійським мільйонером Майклом Льюїсом. Лорд КІлмарнок зав язав собі навколо
шиї хустку і поставив під око синяк (у гримера); його дружина теж переодягнута, але вона забула зняти дорогоцінності

(фото ліворуч). Інші вишукані гості частуються картоплею І рибою з газети.



ЦІ, ховають у кишені. Дзвенять золо-
ТІ МОНЄТИі

Чудовий палац із дзеркальними
стінами, блискучим паркетом,
широкі, зручні, затишні крісла, а на

бильцях руки. Старі руки з
набряклими жилами. Ці руки нервово
стискуються, пальці впиваються в

оксамитову оббивку меблів, слабнуть з
насолодою торкаються крісла і знов
стають неспокійними, нервовими.
Вони точно передають почуття їх
власника. А там, у кінці зали, між
дзеркалами, молоді дівчата, яких
привабила легка слава чи дзвін золотих
монет, танцюють голі. -І ті ж самі руки
випещені, старі, з набряклими від
склерозу жилами, руки багатіїв,
загрібають гроші,

Виснажені обличчя, неспокійний погляд людей, які втратили надію знайти роботу.
Це англійські безробітні...

тільки не стояти на місці. Ця
халупа його останній притулок після

року безперервних блукань. Якщо й

тут справи підуть погано, йому не

залишиться нічого іншого, як
блукати по дорогах Америки, так само,

як блукають сотні, тисячі інших
безробітних. Ось уже рік, як Стілон не

працює. Допомоги він давно не

одержує, Все спродав, щоб

прогодуватися, сподіваючись, що це
собаче життя нарешті кінчиться. Те«

пер і речей у нього немає. Навіть на

найжалюгідніший обід не
залишилось грошей. Його діти Джордж і

Джеймс так схудли, що на них
дивитися гірко. Ось вони грають під
деревом таким же висохлим, як і

вони. їхні повільні, безсилі рухи
наштовхують Клерка Стілона на одну

дедалі настирливішу думку. Ця
думка поступово перетворюється в

нав'язливу ідею, потім у тверде
рішення. Він повинен врятувати дітей. Він
повинен прогодувати їх. Якщо нікому
немає до цього діла, то він мусить
піти на останню відчайдушну спробу:
продати дітей...

* *

*

...Ріка Гудзон в Нью-Йорку. Літня
пані стоїть на березі, стогне, плаче,
кличе на допомогу. Вона у відчаї
дибиться на хвилі, які відносять геть

якусь живу істоту.
Він тоне, врятуйте йогої

кричить пані.

Збирається натовп, прибігають по-

л,Цаї. Впізнають жінку: це пані Гал-
пвхер. Поліцаї кидаються до
телефону. Миттю з'являєтсья вертоліт
«амфібія», від берега відчалюють

рятувальні човни. Вертоліт
спускається до води, торкається хвиль.

Натовп на березі зацікавлено стежить

за подією. Пані млосно. Вона

спирається на якогось чоловіка, не

перестаючи стогнати. Раптом лунає

радісний вигук, пані схоплюється,
оживає. Вертоліт приземляється на

березі. Якийсь чоловік вилазить з

нього і з переможним виглядом кладе

до ніг пані істоту, яка ледве не

загинула в хвилях. Пані скидає

хутряне пальто і закутує мокре тіло вря-

тованого від вірної загибелі, Вона
стає на коліна, цілує його... З-під
дорогоцінного хутра в обіймах пані

Галлахер видно чорний куций хвіст

врятованого, який кумедно
крутиться в усі боки. Фанні задоволений.
Яке щастя бути єдиним псом багатої

господинії До твоїх послуг весь

державний апарат.

* *

*

Велика аркоПодібна вивіска з

товстими залізними буквами на
сталевій дошці: «Буссак». Брама зачинена.
По тротуарах, наче тіні, блукають
люди. Сьогодні їх більше, ніж учора,
а завтра буде ще більше, 3 віконця
каси такі самі тіні одержують

тремтячими руками кілька монет від
фірми, що «ліквідується», Біла рука
викидає дрібні нікельові й срібні
монети, а інші, худі, грубі, чорні,
беруть їх...

* *

*

В казіно на бульварі Сен-Жермен
грають на крупні суми.

...Білі руки тягнуться до купи

монет, загрібають їх, кидають у гаман-

* *
«

...Величезна вивіска на бетонних
стовпах. Великі неонові літери:
«Трикотажна фабрика Прувост». Брама
зачинена. На тротуарах людські
тіні. Одна з них заходить до

булочної, кидає монету на прилавок. Одну
маленьку, срібну, блискучу монету.
Навпроти, в казіно, біла випещена

рука, викидає жменю золотих

луїдорів. Вищий світ розважається.
w t

&

Шахтарські каски, чорні, блискучі
котелки. Під касками сяючі,
щасливі обличчя, безтурботні очі. Чорні
фраки, білі сорочки, білі
хризантеми в бутоньєрках...
Просторий бальний ^зал, сповнений

галасу, веселощів, розкошів. Дія
відбувається в готелі «Палас» у Сен-

Морісі: мільйонери граються в

«шахтарів». Шахтарські каски на

аристократичних лисинах. Один «шахтар»
намагається балансувати пляшкою

шампанського, яку він поставив

собі ,на каску. 1м"я цісї людини
Уінстон Спенсер ЧерчіллЬі Він небіж

.Париж, Дівчата, яких привабила легка

.слава 1 золоті монети, танцюють на

столах.



в цих трущобах на околицях блискучою Парижа животіє, бідної а.

«ВСЕСВІТУ»

старого Уінстона Черчілля. Його су-,
сід по столу голосно сміється, йому
весело. Він теж одягнув шахтарську
каску. Це міліардер Ставрос Ніар-
кос... Поряд такі самі шахтарські
каски, чорні блискучі котелки, келихи
з шампанським, білі гвоздики...
А в іншому місці на брудному

подвір'ї справжні шахтарські
каски, сірі, брудні капелюхи. Під
касками суворі, змучені, чорні від
вугільного пороху обличчя. Це шахта-'

рі бельгійського вугільного басейну
Борінаж. Вони оголосили страйк, бо
власники збираються закрити шахти,
250 000 чоловік борються за роботу,
за хліб.

*

*

ч,.У Лондоні мільйонер, власник

текстильних підприємств Майкл
Льюїс святкує новосілля в новому
розкішному будинку в Челсі. Льюїс
людина з багатою фантазією.
Запрошуючи гостей до себе на вечір,
він просив, щоб вони прийшли в

одязі «простолюду». Всі мали вести

себе так, як, на думку цих
мільйонерів, вела б себе біднота Лондона,
Дружина пана Льюїса, Глорія,
одягнута як опереткова квіткарка,
вмостилася під величезною картиною,
на якій зображена героїня п'єси Бер-
нарда Шоу «Пігмаліон» Еліза Дулітл,
Лорд КІлмарнок у синьому светрі з

хусточкою навколо шиї, з підбитим
оком щоб бути більш схожим на

«оригінал» з насолодою попиває

з бокала шампанське. Поруч з ним

леді КІлмарнок, з пальцями,

унизаними коштовними обручками
зовсім так, як у мешканців лондонських
трущобі «по-демократичному»
посміхається. В іншому кутку
американський мільйонер Клод Мейс (не
можна ж було залишити таке товариство
без американського представника
«простого народу»!) жує картоплю і

смажену рибу з газети. Мільйонери
пропагують «народний капіталізм».
Мільйонери розважаються...

* *

*

В Салерно діти італійських робіт-
ників-текстильників вийшли на

демонстрацію з маленькими

плакатами «Не звільняйте мою маму»...
Поблизу Мілана, в «зоні злиднів»,

на вузенькій смужечці землі
зібралися в пошуках роботи сотні

чорноробів, колишніх селян. Це «чор-'
ний ринок рабів». Робітник
зобов'язується віддавати маклеру, який

влаштує його на роботу, частину
майбутнього заробітку.

Багатіям нудно, у багатіїв сплін,
І тоді як трудящі відчайдушно
борються за шматок хліба, капіталісти з

нічев'я копіюють їх, тим самим вдан

чі з них знущаючись.

(З румунського журна-
лу «Фланера»)

ШКОЛА ПІД ЗЕМЛЕЮ.
Управління шкіл округи Ор-
катт у Каліфорнії подало до
міністерства освіти США
проект будівництва великої
підземної школи. Як
зазначалося в доданій до проекту
доповідній записці, «необхід-
ність побудови такої школи
диктується близькістю
ракетних майданчиків*...

ЗЕЛЕНІ МАКАРОНИ,
Власник одного голлівудського
бара, яки# відвідують
кінозірки. готує кольорову... їжу.
Він подає своїм відвідувачам
смарагдовозелені
макарони, апельсиновий сік
фіолетового кольору та інші
«чудеса». Кількість відвідувачів
в його барі збільшилась
втричі.

ДИСЦИПЛІНАІ В
ліванському парламенті введений
грошовий штраф для депутатів,
які без поважної причини за.
лишають засідання
парламенту або не з являються на
них.

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ПЛАТ-
НИКІВ ПОДАТКІВ. В місті
Монпельє (Франція) по.руч з
фінансовим управлінням, де
сплачують податки,
розташований бар, У вітрині бара
висить така об ява: «По
дорозі до фінансового
управління випийте спочатку
чарку горілки для хоробрості І
другу для розради».

Хаустон (США). Злидні і відчай змусили Клнрка Стілона та його дружину (фото
зліва) продати своїх дітей (фото справа).

НОВИН ВИД
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ. В Японії нещодавно
було заарештовано одного
фальсифікатора, який

підроблював... метеликів. Він

намазував крила метеликів
клеєм I покривав їх пилом
товчених кольорових грифе,
лів. Таким чином він

«створював» невідомі науці «види
метеликів», які колекціонери
охоче скуповували. Оскільки
на землі існує понад 200 000

видів метеликів, минуло
багато років, перш ніж
спритного фальсифікатора було
викрито.

АКОРДИ БЕРУТЬСЯ
П ЯТКАМИ, В одному з міст

Сполучених штатів Америки бу.
ло проведено конкурс на
виконання класичних
фортепіанних творів,., ногами.

Перемогу здобув якийсь Ей-
мер Вітлок, що виконував
твори Шопена та власні

Імпровізації. На «біс» він

зіграв власну композицію під
назвою «Ледікюр», Слід
гадати, що глядачі аплодували
Вітлоку також не руками,
а вухами!



ПІД ДЕРЕВОМ Ю
Мандрівник, який наближається до

маленького китайського села з

поетичною назвою «Під деревом Ю»,

обов'язково побачить невеличкий

стадіон. Немає такої стежки в селі, яка

не привела б до якогось спортивного

майданчика або споруди, до бігової

доріжки чи турніка. Кожна галявина

в навколишньому лісі

використовується трудівниками сільгоспартілі Лунг
Тан з якою-небудь спортивною
метою.

Коли Комуністична партія Китаю
закликала народ до «Великого

стрибка у фізичній культурі», в цьому селі

спорт був іще чимсь невідомим,
незрозумілим. Але дуже швидко
спортивний запал охопив усіх без винятку
мешканців села. І успіх у спорті
незабаром дався взнаки: з кожним днем

зростала продуктивність праці в

артілі, різко зменшилась кількість

захворювань і зараз навіть діди
роблять вправи з гирями.

Перед початком роботи
збираються молоді селянки на спортивному

майданчику виконувати ранкову
гімнастику.

58-річний селянин легко робить
вправи з гирями. Навіть

двадцятирічні хлопці

дивуються, коли він, і оком

не кліпнувши, ПІДІ-
ймає вагу в кілька

десятків кілогра¬
мів.

До речі, гирі,
ядра та деякі інші
спортивні снаряди
виготовляються з

каменю, щоб
заощадити
дефіцитний метал.
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ють сумнів щодо наслідків

війни в Алжірі,- пише

газета «Юманіте».
Небезпека загрожує всім тим, хто

має мужність сказати

перед судом ганебну істину.
Відтепер кожен адвокат

почуває себе наче під дулом
пістолета. Адже наступного
дня після вбивства Ул Аудіа
сім інших адвокатів т за¬

декларацію, в якій

зазначалося, що цей мерзенний
злочин викликав законне

обурення громадськості.
Терористичні групи дедалі

ширше активізують свою

діяльність, говориться в

декларації. Фашистські

організації і групи
заохочуються поблажливим

ставленням до них з боку уряду,
кампанією реакційної
преси і радіо, яка одверто

вихваляє підготовку до

«руйнівної війни», тобто до

війни проти народу Франції.
Така ситуація підкреслює

загрозу, що нависла над
залишками демократичних
свобод. Вона яскраво
свідчить про те, що
продовження війни в Алжірі породжує

22 травня ввечері адвокат

паризького суду алжірець

Мокран Ул Аудіа був підло
вбитий на порозі свого

кабінету двома кулями в

груди. За кілька днів до

злочину, під час судового

процесу в Діжоні, Аудіа, як і

кілька інших адвокатів,
одержав листа, в якому йому

загрожували смертю. «Ти

незабаром помреш...» було
написано літерами,
вирізаними з газет.

23 травня адвокат Аудіа
повинен був захищати на

суді групу алжірських
студентів, переслідуваних за те,

що вони відновили
діяльність своєї профспілкової
організації, яка була
розпущена.
Протестуючи проти

жорстокості і насильств, яких

зазнали дехто з його

клієнтів, Аудіа ще у вересні
минулого року у відкритому
листі до одного відомого

політичного діяча звернув

увагу громадськості на

тортури, застосовувані у
Франції.

Обираючи як жертву № 1

алжірського адвоката,
вбивці, безумовно, сподівалися
залякати борців за мир І

за припинення війни в Ал-

жірі.
*

Та їхні наміри
провалилися.

е
Навіть газета «Орор»,

яка відома своєю раси»

стською і

антикомуністичною істерією, що створює

сприятливий для

фашистських замахів клімат,

надрукувала статтю під

заголовком «Поліція вважає, що

це політичний злочин».

Стиль убивць Ул

Аудіа скидається на стиль

організації «Червона рука»,
члени якої 28 листопада

1958 року вбили в м. Рабат

алжірського адвоката
європейського походження Тю-

вені, захисника алжірських
патріотів в Орані.
Так звані «антитерорист-

ські» організації типу
«Червоної руки» є філіями
французької секретної
служби і користуються
послугами лише професійних
вбивць. Дві деталі свідчать,
що й цього разу мова йде

про досвідченого
«спеціаліста»: 1) револьвер був
оснащений глушителем, 2)
злочинець не торкнувся

жодної речі, добре
знаючи, що це може

послужити доказом для поліції.

Ул Аудіа продовжив
список адвокатів, що наклали

життям, захищаючи людей

від несправедливих
обвинувачень.

З початку війни в Алжірі
загинули під кулями

«спеціалістів» адвокати Алі Бу-

манднсел, Тювані, Аї Асен

та інші.
«Політичне вбивство Мо-

крана Ул Аудіа послужило

своєрідним попередженням
тим французам, які ще ма¬

хисників алжірських
студентів одержали листи,
позначені номерами від 2 до

8 з двома словами, вирі»
заними з газет: «Тебе
також»...

Ця подія схвилювала всіх,
хто стоїть за мир, свободу
і дружбу з алжірським
народом».
Через тиждень після

вбивства в Парижі відбувся
масовий мітинг протесту,
організований Комітетом
ім. Моріса Одена,
Комітетом пильності діячів
університетів, Антиколоніальним
комітетом студентів та ін.

Напередодні мітингу По-

літбюро Комуністичної
партії Франції опублікувало

«Тебе також»,

загрожують анонімні листи,

надіслані адвокатам колегам

Ул Аудіа.

насильство і фашизм навіть

у самій Франції. Захист
свобод дедалі більше залежить

від встановлення миру в

Алжірі.
Політбюро Комуністичної

партії Франції закликає всіх

республіканців подвоїти*
пильність, об'єднатися в

боротьбі за заборону
расистської пропаганди, за захист

свободи і за розв'язання
алжірської проблеми
шляхом переговорів.

Проститися з жертвою фашистського терору прийшли
студенти Парижа,
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ЗАРУБІЖНІ ПИСЬМЕННИКИ -

ЧИТАЧАМ ВСЕСВІТУ*
Наш кореспондент звернувся до

ряду зарубіжних письменників, які
були гостями Ні Всесоюзного з'їзду
радянських письменників, з прохан¬

ням поділитися своїми враженнями
про з'їзд, про перебування в

Радянському Союзі. Нижче вміщуємо
висловлювання іноземних літераторів.

ЯРОСЛАВ ІВАШКЕВИЧ

(Польща)

Я дуже радий, що зміг взяти участь у Третьому всесоюзному з'їзді радянських
письменників і прослухати доповіді та виступи, які мене, звичайно, дуже цікавили.
Мене вразив величезний обсяг завдань, що їх ставить перед собою радянський
письменник, і та висока роль, яку він відіграє в своєму суспільстві як творець

нового світу.
З'їзд, скликаний в першу весну будівництва комунізму, вразив мене своєю

ідейною згуртованістю навколо завдань, що стоять перед письменниками на майбутнє.
Щождо особистих вражень, то мені було надзвичайно приємно зустріти всіх

письменників, з якими я дружу, російських, українських літераторів і
представників інших народів, що входять до складу Радянського Союзу. Мені було
особливо приємно одержати нещодавно видані книжки з перекладом моїх віршів
на російську мову, а також на мову башкирську. Це ще одне свідчення тієї дружби,
що зв'язує радянську й польську літератури.

МАРТІН ВІКРАМАСІНҐХЕ

(Цейлон)

Київ це чудове місто з великими бульварами, з соковитою зеленню, місто,
що розкинулося на мальовничих пагорбах. Вздовж підніжжя пагорба, що стрімко
спускається до широкого Дніпра, простягнувся величезний, схожий на ліс, парк.

Тут відпочивають, гуляють, милуються красою природи трудящі відбудованого
з попелу Києва та його великих передмість.

Два чудових нових мости перекинуто через глибокий та широкий Дніпро. І лише
в одному місці величезні напівзруйновані бики старого мосту, що виступають

Українські письменнії,
ки делегати III
з їзду т а угорські гості
зліва направо: Габор
Тол паї, А. Хижняк,

Д єрдь Велені, Н.
Рибак та А. Гідаш.



Гості з їзду письменники Данії з

делегатом з їзду В. Минком. Зліва
направо: датські письменники го¬

ловний редактор журналу «Факти про

СРСР» Ерик Хорск єр, Голова Спілки
датських письменників Хане Лунгбю
Епсен, В. Минко, відомі датські
письменники Хане Кірк та Хане Шерфіг.

з води, нагадують про страшні руйнування, заподіяні гітлерівцями під час минулої
війни.

Цілковита відбудова міста була завершена через шість років по закінченні
війни. Цей факт, а також поява дев'ятисот нових вулиць є великим досягненням

і тріумфом соціалістичних ідей.
Велика кількість їдалень, магазинів, читальних залів, бібліотек, театрів та інших

культурних закладів характерна риса кожного радянського міста, які мені

пощастило відвідати. Це стосується і Києва. Один англійський учений, що років десять

тому написав книжку про розвиток науки в Радянському Союзі, зазначав, що
в Москві книгарень стільки ж, скільки тютюнових крамниць в Англії. Не лише

Москва, а й Київ свідчать про справедливість слів цього англійського вченого.

Вироби українського народного ремесла, народні тканини та одяг за своїм
малюнком і тонкою майстерністю нагадують мені про древніх майстрів Індії
та Цейлону.

Виставка економічного прогресу в Києві і павільйони, розташовані на ній,
являють собою дуже величне видовище. У нас вистачило часу оглянути лише кілька
з них. Особливо глибоке враження справили на мене багаті природні ресурси
України і надзвичайно швидкий розвиток її індустрії за такий короткий період.

МИХАЙ БЄНЮН

(Румунія)

Третій з'їзд радянських письменників скінчився. Розмова, яку вели письменники

у Великому Кремлівському палаці з питань літератури, гідна епохи комунізму. Тут
панувала атмосфера високого гуманізму, того гуманізму, що лежить в основі

великих ідей, які надихають передових письменників. Ці ж самі ідеї надихнули
творців перших штучних супутників і першої космічної ракети.

Роботу з'їзду письменників яскраво .освітила промова тов. М. С. Хрущова, в якій

ще сильніше прозвучав цей гуманізм, любов до людини і віра в її сили, які здатні

створити найкраще життя без експлуатації праці, без воєн. Основи цього життя

назавжди закладені на нашій планеті радянськими людьми, що йдуть шляхом

великого Леніна.

Румунська делегація повертається на батьківщину, сповнена величезного

ентузіазму. Ми певні, що, розповідаючи про те, що ми чули й бачили на з'їзді, ми

глибоко схвилюємо серця наших письменників і читачів. Ще ніколи делегації

письменників не поверталися на батьківщину так збагачені духовно, як тепер.

Ми їхатимемо додому через Україну, з якою так тісно зв язана історія нашого

народу і з якою ми так поріднилися тепер у спільній боротьбі за високі ідеали

соціалізму й миру.
На з їзді я слухав виступи українських письменників і ніколи не забуду

героїчного радянського патріотизму й багатства ленінських ідей, якими були пройняті
слова таких добре відомих у нас письменників, як Корнійчук, Рильський, Гончар,
Малишко.

їдучи українською землею, яку вони оспівали, ми з хвилюванням дивитимемося

на плоди великої творчої праці будівників комунізму, на все те, що створено

працьовитим українським народом.
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ЮСУФ АЛЬ-АНІ

(Ірак)
В серпні 1957 року я відвідав Київ як представник (раку на конгресі молоді.

А цієї весни я приїхав до Москви, прекрасного міста миру, на НІ з'їзд радянських
письменників. На цьому з їзді зустрілися представники світової літератури,
об'єднаної в ім я щастя людини, незалежно від того, де вона живе.

Беручи участь у роботі з їзду, я переконався, що радянські письменники
працюють для розвитку І зміцнення своєї літератури, для втілення в життя тих
великих ідей, якими пройнята ця літератуоа.

ському народові і моїм дорогим друзям!

ЙОЗЕФ РИБАК

( ЧехоСловаччина)

Ми їдемо з Москви, з НІ з'їзду радянських письменників, сповнені незабутніх
вражень. 7

Велика радянська література, якій властиві такі величні й благородні цілірозпочинає період нового підйому і нової прекрасної творчої праці. Немає сумніву,
що найближчим часом буде створено багато нових видатних творів, що
відображатимуть життя й багаті почуття будівників нового світу -світу комунізму.З глибоким хвилюванням я прослухав виступи видатних представників
радянської української літератури, яких ми знаємо в Чехословаччині як великих друзів
нашої країни. Твори українських письменників дорогі й близькі всім нашим
читачам. Я щасливий усвідомленням того, що в українській літературі зростають гідні,
талановиті молоді наслідувачі Корнійчука, Гончара, Малишка. Я вірю, що на
наступному з їзді радянських письменників ця молодь посяде значне місце, яке вона по

праву завоює своїми творами.
На нас, учасників з'їзду, справили найсильніше враження мудрі, бойові, сповнені

вогню й пристрасті слова товариша Хрущова.
Я бажаю всім українським письменникам, щоб надалі ще з більшою й більшою

силою звучав голос їхньої нової творчості. Хай палає в них велике полум'я бойової
сили, яким сповнені серця комуністів, будівників щасливого майбуття!

країнські
письменники делегати III

'

[?ДУ письменників
СР з гостем з їзду

ВІДОМИМ індійським
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ЛАО ШЕ

(КНР)

Багато корисного почув я на Третьому з'їзді письменників СРСР, в роботах
якого брав безпосередню участь. Кажучи так, я маю на увазі той факт, що на з'їзді

обговорювалися питання, які торкаються всіх сторін літературного життя, і

проблеми, спільні для літератур всіх країн соціалізму. Виступи в дебатах учасників
з'їзду, їх промови допомогли нам глибше зрозуміти ці питання і одержати на них

відповідь.
Наведу кілька прикладів.
Загальновідомий непорушний зв'язок між ідейністю твору та його художнім

рівнем. Промови учасників з їзду і наведені в них факти знов і знов підтвердили,
що чим глибший ідейний рівень твору, тим вищі його художні якості і достоїнства.

Ми в Китаї також приділяємо велику увагу єдності ідейного та художнього

аспектів літературного твору, як двом нерозривним частинам єдиного цілого.
Інший приклад: проблема виховання нового покоління літераторів. І в доповіді

Олексія Суркова, і у виступах учасників з їзду, і у привітанні ЦК КПРС, всюди

підкреслювалось виключне значення виховання нових кадрів письменників. В
доповіді М. С. Хрущова це питання дістало глибоке висвітлення.

Мушу сказати, що і Спілка китайських письменників, і Комуністична партія Китаю
також приділяють велику увагу вихованню нових кадрів, розуміючи все значення

їх для майбутнього китайської літератури.
Я зупинився лише на двох прикладах, які характеризують спільність проблем,

що стоять перед літературами країн соціалізму, але на матеріалі роботи Третього
з'їзду їх можна було б навести значно більше.

Гадаю, що всі зарубіжні письменники гості Третього з'їзду, так само як і я,

задоволені і натхнені своєю участю в роботі з'їзду і готові служити своєю

творчістю справі розвитку своїх національних літератур.
М. С. Хрущов виступив з побажанням, щоб радянські письменники були свого

роду артилеристами і своєю творчістю розчищали шлях для просування вперед,

допомагали партії в комуністичному вихованні трудящих. Ми, китайські
письменники, якщо не зможемо стати артилеристами, постараємося стати хоча б

кулеметниками...

Користуюсь нагодою і хочу сказати на сторінках українського журналу «Всесвіт»
кілька слів про братню Україну.

У жовтні 1957 року я відвідав чудовий Київ, де зустрічався з українськими
письменниками, друзями робітниками та селянами. Ніколи не забуду їхньої палкої
гостинності. Нині я знову приїхав до великого Радянського Союзу. Шлю сердечний

привіт і щиру подяку героїчному працьовитому українському народові та його

талановитим письменникам.

ФІЛІПП БОНОСКІ

(США)

Та обставина, що радянські письменники зібралися на з'їзд в колишньому
царському палаці, в Кремлі, а разом з ними в цей палац як їх гості прийшли і ми,
зарубіжні письменники, що з'їхалися до Москви з різних країн світу, вже одна

ця обставина здається мені дуже хвилюючою.

Як учасник роботи Третього з'їзду письменників СРСР, я хочу відзначити, що
багато виступів здалися мені дуже цікавими.

Те, що я бачив і чув у Кремлі протягом всіх днів роботи з їзду, це втілена
в життя мрія зустрітися з такою великою кількістю зовсім різних письменників,
в
тому числі з колоніальних країн. Незабутнє враження справили на мене виступи

письменників представників тих народів, які в недавньому минулому не мали
навіть своєї письменності. Цього, повторюю, забути не можна.

Я цілком згоден з М. С. Хрущовим, що радянські письменники повинні більше
себе критикувати. Нехай хвалять читачі, а в письменницьких колах треба всіляко
розвивати взаємну критику.

Для мене, американського письменника, що вийшов з народу, в минулому ро-
бітника-сталевара, найважливіше було почути на з'їзді слова вірності нашій
загальній справі правді, прогресу, дружбі народів, їх боротьбі за мир.

Проте які б не були гарні промови, що я їх почув на з'їзді, переді мною, як

перед іншими зарубіжними письменниками, стоїть нелегке завдання: повернувшись
на батьківщину, робити свою важку справу.

Перш ніж взятися за неї, я, американець литовського походження, з вдячністю
прийняв ласкаве запрошення побувати на землі моїх батьків у Радянській Литві.
Мій шлях з Москви додому лежить через Литовську РСР, про великі досягнення
якої я так багато чув.

Побачення з землею, на якій багато десятків років тому народилися, жили
і трудилися твої батьки, надзвичайно хвилює і радує.
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Поезія та проза

ДВАДЦЯТЬ ПОЕЗІЙ

МАО ЦЗЕ-ДУНА

Можливо, що поезія ніде не

відіграє такої ролі, як в історії
культури китайського народу,
в його побуті, у вихованні

молодших поколінь, у передачі
дорогоцінних художніх
традицій від роду до роду. Поезія

ввіходила, та й зараз
увіходить, неодмінним чинником у

систему народної освіти, і в

Китаї не може назвати себе

освіченою людина, яка не знає

поезії, не читає її, не розуміє
віршів, написаних часом і

тисячоліття тому. Вірші ці
переважно невеличкі, може

тільки шістнадцять

ієрогліфів, але і в шістнадцять

ієрогліфів китайський
поет вміє вкласти багато

образів, натяків, посилань, і не

можна обійтися без

коментарів, щоб до кінця зрозуміти
вірш і мати від нього повну

естетичну насолоду. Ясно, що
Це утруднює сприймання
поезії. Товариш Мао Цзе-дун у
листі до журналу «Поезія»

(1957 рік) відзначає, що

традиційний «старий» стиль

китайської поезії нелегкий для

вивчення.^ Певне, це так, але
3

другого ж боку нема в

світі економніших і місткіших
поетичних форм, аніж форми,
вироблені китайською поезією

протягом трьох тисяч років її,
зафіксованої писемно, історії.
Епохою XI VIII століть до

нашої ери датується «Книга
пісень» «Шіцзін», в яку
ввійшли вибрані зразки поезії

народу творця не тільки
однієї з найдавніших культур
людства, але і це
найважливіше культури,
найстаріші пам ятки якої ще досі

живуть, втішаючи і збагачуючи
душу людини цілком іншої

ери, епохи, іншого буття,
свідомості, емоційного складу.

Сучасний китаєць гордий і
могутній будівник
соціалістичного суспільства з любов ю

перегортає сторінки «Книги

пісень», знову і знову
вчитуючись у знайомі строфи древніх
віршів у шепотіння

печальних скарг і любовних

освідчень, що прозвучали тисячі

років тому, в тонко писані образи
людей, природи, неба, всього

навколишнього світу,
змальовані з тією чіткістю і

поетичною вимогливістю, якою нас

рівно вражають і твори
китайських художників, і твори
китайських поетів. Чула й

прекрасну душа людини
розкривається у віршах «Книги
пісень» і пісня її, прилинувши
з віків, знаходить резонанс у

ще прекраснішій душі
сучасника. Любовно береже сучасний
китаєць скарби своєї
незмірно багатої культури,
береже їх не тільки для себе, але
й для всього людства.

Дальший розвій світової,
вселюдської культури неможливий
без достойної оцінки і
вивчення дорогоцінних надбань
генія китайського народу,
втіленого і в строфах «Шіцзіна», і

у величній творчості Цюй
Юаня (340 278 роки до нашої

ери), і в могутті поезії тан-

ської доби (618 906 роки
нашої ери), що дала людству

вірші великих поетів Лі Бо,

Ду Фу, Бо Цзюй-і.

Форми китайської поезії
хоч і строгі, але не

закам янілі. Вони змінювалися в

процесі історії, але, змінюючись,
не втрачали того могутнього

спрямування до народності й

реалізму, яке проймає собою

всю історію найкращих
надбань китайської літератури.
Лише у віки занепаду
відривався китайський вірш од

джерел життя, од народного

грунту, переходячи вже із

літератури до літературщини і

прирікаючи себе на

анемічність. Віки занепаду не були,
на горе китайському народові,
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швидкоминучими. Ні епоха

Мінської династії (1368
1644 роки), ні Цінська доба

(Цінська династія до

1911 року) не були часами, що

дали людству щось рівне цо

шедеврів Цюй Юаня чи Лі Бо.

Лише пробудження нових

сил Китаю, пробудження,
зв язане з формуванням
китайського пролетаріату, із

зростанням революційного
протесту і молодого робітництва, і

знедоленого селянства, і нової

прогресивної інтелігенції,
внесло в китайську поезію
силу нового піднесення, свіжість
нових тем, подих життєдайних

вітрів боротьби і революції.
Дата 4*травня 1919 року

дата славного

антиімперіалістичного і антифеодального
руху китайського народу
стала датою зародження нової
китайської літератури, нової
китайської поезії. Мао Цзе-

дун так оцінює рух «4
травня»: «Культурна революція, що

була здійснювана рухом «4-го

травня», провадила
послідовну боротьбу проти феодальної
культури. Протягом всієї

історії Китаю він ще не знав такої
великої і послідовної
культурної революції».
Здійснюваний під

безпосереднім впливом комуністичних
ідей, натхнений перемогами
Великої Жовтневої
соціалістичної революції, рух «4-го

травня» був боротьбою
передової китайської літератури
не тільки проти розриву між
мовою народу «байхуа» та

незрозумілою для народу
виключно літературною мовою

«веньянь», але й за

народне, реалістичне, революційне
спрямування всього дальшого

розвитку китайської культури
і літератури.

Створення в липні 1921

року Комуністичної партії
Китаю дало могутню підтримку
всім прогресивним силам

китайської культури, які на чолі
з великим Лу Сінем невтомно

працювали над закладенням

основ нової китайської

літератури. Міцнішав зв язок і
вплив літератури Радянського
Союзу на творчість передових
представників китайської

культури...

В жорстокій боротьбі
гартувалися кадри письменників

революційного Китаю, тих

письменників, що книгами

своїми не тільки віщували, але й

закладали основи нової доби
в розвитку тисячолітньої

літератури китайського народу
доби соціалістичного реалізму.
Закатовані гомінданівськими
вбивцями, загинули в цій

боротьбі такі творці нової
китайської літератури, як чудесний
молодий поет Інь Фу, прозаїк
і драматург Ху Е-пінь,
мислитель і публіцист Цюй Цю-бо.

Комуністична партія
оточувала увагою роботу передової
інтелігенції на всіх етапах
складної і тяжкої боротьби і

проти японських загарбників, і

проти гомінданівських
зрадників, і проти імперіалістичних
підступів.
Ще 1942 року у визволених

від ворогів районах Китаю, в

Яньані, відбулася нарада з

питань літератури й

мистецтва, проведена Центральним
Комітетом Комуністичної
партії Китаю. На цій нараді з

доповіддю виступив Мао Цзе-
дун. Розвиваючи ленінські
положення про партійність
літератури, товариш Мао Цзе-дун
закликав робітників
китайської літератури й мистецтва

«думки і почуття свої злити

воєдино з думками й
почуттями широких мас робітників,
селян, солдатів... глибоко
ввійшовши в маси робітників,
селян і солдатів і з головою

впірнувши в практичну
боротьбу, в процесі вивчення

марксизму, вивчення

суспільства поступово перейти на

інший грунт, перейти на бік
робітників, селян і солдатів, на

бік пролетаріату».
Розглядаючи процеси

творення нової соціалістичної

літератури невідривно від усієї
історії розвитку китайської
літератури, глибоко шануючи і
достойно оцінюючи її справді
безсмертні здобутки, Мао Цзе-
дун казав: «Ми повинні
прийняти багату літературну й
художню спадщину і кращі
літературні й художні традиції
старого Китаю та зарубіжних
країн, але при цьому повинні
мати ца меті поставити їх на

службу народним масам. Ми

зовсім не відмовляємося

використовувати літературні й
художні форми минулих епох,

проте ці форми в наших

руках зазнають переробки,
сповнюються новим змістом, і тоді
з являються нові революційні
твори, покликані слугувати
народові».
Виступи товариша Мао Цзе-

дуна з питань літератури й

мистецтва є цінним внеском

до марксистсько-ленінського
літературознавства й
естетики. Розвиваючи ленінські
думки про літературу, ці
виступи забезпечили ту правильну
партійну лінію розвитку
китайської соціалістичної

культури, яка не могла бути
здійснена без рішучої боротьби
проти численних ворожих
проявів від одвертої
буржуазної пропаганди до

замаскованих ревізіоністських
наскоків, розгромлених під
проводом Комуністичної партії
передовими загонами нової
китайської інтелігенції, які все

більше зростають, ідейно і

творчо міцніють, все непохит-

ніше згуртовуються на

позиціях мистецтва соціалістичного
реалізму. В цій армії нової
творчої інтелігенції народного
Китаю поруч з такими

чудовими представниками старших
поколінь, як славнозвісний
поет, драматург і вчений ГоМо-
жо, видатний прозаїк Мао
Дунь, поет Емі Сяо, стоять

талановиті представники
творчої молоді Лі Цзі, Янь Нень,
Чжан Чжі-мінь, Лю Бай-юй,
Вей Вей та багато-багато
інших.

Серед творчого доробку
поетів старшого покоління
визначне місце займає творчість
товариша Мао Цзе-дуна.
Його поезії, лише частково

публіковані в пресі до 1957

року, давно уже ширилися в

численних списках серед

народу. Заслуженої
популярності здобув його вірш «Великий
похід». Мао Цзе-дун у січні
1957 року в листі до щойно
тоді заснованого журналу «Ші-
кань» («Поезія») не тільки

дав дозвіл опублікувати
свої і раніше, і нещодавно
написані вісімнадцять
поезій, але й висловив щодо них

кілька зауважень, дуже цінних
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ДЛЯ кращого розуміння
творчого спрямування поезії Мао

Цзе-дуна. Він говорить про
свої вірші, що вони «належать

до старого стилю». Формою
своєю поезія Мао Цзе-дуна
наслідує форми вікодавнього
класичного стилю «цзюті ші-

ци». Кілька його віршів

підпорядковані особливо строгим

вимогам поетичної форми,
названої в китайському

літературознавстві жанром «ші», де

обмежено і кількість рядків
вірша, і кількість ієрогліфів у

рядку. В жанрі «ші»

написано вірш «Великий
похід», ДЄ збережено
традиційні вісім рядків і

сім ієрогліфів у рядку

(перекладач намагався відтворити

розмір, замість семи ієрогліфів
ставлячи у рядок сім слів).
Подібним же строгим вимогам

класичного стилю відповідає

і вірш на шістнадцять слів у

чотирьох рядках (причому

перший рядок мусить мати

один ієрогліф), яким МаоЦзе-

дун писав свої «Три вірші по

шістнадцять слів». Проте
більшість поезій Мао Цзе-дуна
написані в вільнішому жанрі
«ци», де розмір вірша мусить
відповідати якому-небудь
пісенному мотиву, певному

музичному ритмові. Так,
наприклад, вірш «Вежа жовтого

журавля» написано на прадавній
мотив «Пусамань», створений
1100 років тому; вірш «День
Нового Року» створено на

мотив «Жуменлін» («Наче сон»),
як то починався один вірш
таиської епохи (VII X віки

нашої ери): «Наче сон, наче

сон місячний серп, зів яле

листя, густа імла». Але і жанр
«ци», який дає поетові більшу
волю щодо вибору поетичних

засобів, теж ставить низку
вимог, які утруднюють і

писання, і розуміння віршів. Свої
побоювання щодо цього
висловив Мао Цзе-дун у
згаданому листі до журналу «Ші-
кань». Він застерігав, щоб не

популяризувати вірші старої
форми серед молоді, бо старий
стиль сковує думку і нелегкий
Для вивчення. Проте ці
труднощі сприймання не завадили

віршам Мао Цзе-дуна
здобути широку популярність серед
народу. Ясно, що любов до

поезії, розуміння її традицій
і пошана до них, притаманні
широким масам китайських
читачів і слухачів, полегшили

сприймання віршів Мао Цзе-

дуна, написаних з великою

вимогливістю і глибокою

ерудицією поета-спадкоємця
тисячолітнього розвитку
китайської поезії, але разом з тим

і насамперед полум яного
революціонера, видатного

керівника могутніх процесів
соціалістичної розбудови
Китаю. Мао Цзе-дун у стару
класичну форму своїх поезій

уклав новий зміст,
породжений героїчною боротьбою
Комуністичної партії Китаю за

соціальне й національне
визволення китайського народу.
Починаючи зі згадок про
революційні настрої молоді ще

за своїх студентських років
(вірш «Чанша») аж до

написаних у 1958 році «Двох
віршів про Демона пошесті»,
поетична творчість Мао
Цзе-дуна ці його опубліковані
двадцять поезій красиво і

тонко, в своєрідному аспекті

віддзеркалює велику керівну,
організаторську, практичну й

теоретичну діяльність вождя
китайського народу на різних
етапах народної, очоленої

комуністами, переможної
боротьби. Тут і вірші, написані під
час легендарного Великого

походу Китайської Червоної
Армії 1934 35 років («Застава
Лоушань», «Великий Похід»,
«Люпаньшань»), тут і радість
перемоги, радість розпочатого
грандіозного будівничого
труда («Сніг», «Плавання»), тут
і міркування про участь
інтелігенції в процесах
соціалістичного будівництва,
лаконічно висловлені у вірші
«Шановному Лю Я-Цзи», в цьому
закликові до кращих
представників старої інтелігенції
«ширше розкрити очі на

навколишній світ». Окремо в

1958 році було опубліковано
«Два вірші про Демона
пошесті». Світлою радістю, яка

сповнює серце комуніста при.
виявах нового, кращого,
радіснішого життя народу, напоєні

строфи нових поезій Мао Цзе-

дуна.
Строгі вимоги класичної

форми Мао Цзе-дун зумів ви¬

користати, щоб яскраво
висловити новий зміст, поетично

відобразити думки і почуття
китайського комуніста

пролетарського революціонера.
Народність змісту і випробувана
віками народність форми
злилися воєдино. Вірші Мао Цзе-

дуна красиві тонкою і

гармонійною красою, яка нічого

спільного не має з

багатослівним прикрашательством, гуч-
нодзвонною декларативністю,
пишновбраною помпезністю чи

голою лозунговістю. Вони

ліричні, але водночас риси
.титанічної епопеї останніх

десятиріч Китаю відбиті в них із

вражаючою силою виразності
і проникливості. Вони
оптимістичні і життєстверджуючі, як

життєстверджуючими є ідеї,
яким Мао Цзе-дун присвятив
усе своє життя, ідеї
марксистсько-ленінського вчення. Для
розуміння того багатства,
яким володіє поезія
соціалістичного реалізму, поезія Мао

Цзе-дуна дає дуже багато,
являючи собою чудовий зразок
поєднання національної
форми з новим соціалістичним
змістом, сполучення кращих
традицій класичної

літератури з сучасним, комуністичним
сприйманням дійсності.

Ясно, що переклад не може

відтворити всіх неповторних
нюансів, відтінків, змін

ритмів, мелодії перекладуваного

вірша, як би не дбав
перекладач про відповідність,
точність, співзвучність перекладу.
Особливо це стосується

перекладу віршів з китайської

мови, такої відмінної своєю

структурою від мови

української. Перекладач намагався

слідувати за автором щодо

строфічної побудови, а часом

і щодо кількості слів у

строфі (особливо у віршах стилю

«ші»), щодо системи

римування, щодо відтворення образів,
метафор, епітетів. Проте одна

справа намагання, інша

справа досягнення. Не

перекладачеві судити про рівень
його сягань і досягнень. Але,

якщо бодай контури тонких і

мудрих поезій Мао Цзе-дуна в

українському перекладі
окреслені, то перекладач мусить
сказати, що і цього він би не

зміг осягти, якби не уважна



допомога молодого

українського китаєзнавця Івана Чирка,
якому перекладач і хоче

висловити тут свою подяку. Коли

їм обом і Іванові Чиркові,

і Миколі Бажану
пощастило внести своєю працею бодай

скромний вклад у справу

дружби великого китайського

народу з народами радянськи¬

ми, в тому числі з нашим

рідним українським народом, то

свідомість цього є для них

глибокою, щирою радістю.

Перекладач

Лист до редакції журналу Шікань"

Товаришу Ке-цзя1, шановні товариші!

Вашого листа одержав уже давно. Шкодую, що відповідаю пізно.

Виконуючи ваше побажання, я переписав ті вірші старого стилю, які

згадав, і вісім віршів, які ви надіслали, разом вісімнадцять віршів.
Прошу діяти на свій розсуд.

Ці речі я ніколи не гадав офіційно публікувати, бо належать вони

до старого стилю. Побоювався, що поширення помилкових зразків
спантеличить молодь: до того ж вони мало поетичні і в них нема

нічого особливого. Якщо ви вважаєте, що їх можна публікувати,
враховуючи виправлення помилок у деяких віршах, що поширилися в

списках, робіть згідно зі своєю думкою.
Вихід у світ журналу «Шікань» справа дуже добра. Бажаю йому

зростати й розвиватися. В поезії основою повинні бути, безумовно, нові
вірші. Можна писати і вірші старої форми, але їх не слід
популяризувати серед молоді, бо цей стиль сковує думку і до того ж нелегкий

для вивчення. Все сказане полишаю на ваш суд.

З товариським привітом

МАО ЦЗЕ-ДУН

12 січня 1957 р.

іЦзан Ке-цзя сучасний китайський поет, головний редактор журналу
«Шікань» («Поезія»).

24



jViAO ЦЗЕ-ДУН

ЧАНША

Холодна осінь. Я один.

На північ мчить Сянцзяну плин

Повз Мандаринову косу.
Я бачу гори, вбрані в пурпур шат.

Барвистих заростів каскад,
Блакитної ріки красу,
Де з вітром борються човни.

Під небом сокіл маячить,
На плесі грає стая риб.
Усе в цей світлий день живе

Свободи прагне все!

Безмежний шир в мої чуття
Вливає тугу і печаль.
Питаю я безкраю даль:

Хто розтлумачить зміст буття?

Пригадую: я тут колись

Гуляв із друзями у надзвичайні дні,

Були ми дуже молоді,
Але завзяті, повні сил

І по-студентськи запальні.
У світ вглядаючись, тоді
Ми вірші вчилися писать,

З презирством дивлячись навкіл
На тогочасну владну знать.

Чи нині можу я забуть,
Як човен, вимчалий у даль,
Спиняла хвиль шалена лють?

1927 р.

ВЕЖА ЖОВТОГО ЖУРАВЛЯ

Тече Янцзи просторами Китаю,

Стремить на північ з півдня колія

Крізь дощ, і дим, і зелень піль безкраю,
Повз гори Черепаха і Змія.

У безвість жовтий журавель полинув,
Лишилась вежа, де він довго жив.
В ріку пугар з міцним вином я вкинув.

Зростає в серці світлих хвиль приплив.

ЦЗІНГАНЬШАНЬ

Під горою видно вражі прапори,
Чути сурми й барабани із гори.
Ворог міцно нас облогою обстав,
Та схитнути він не зможе наших лав.

Ми твердиню цю свою заздалегідь
Встигли волею народу укріпить.
Грім гарматний нам вістує з Хуан ян,
Що вночі уже утік ворожий стан.

1928 р.

ДЕНЬ НОВОГО РОКУ

Нінхуа, Цінлю, Гуйхуа.
Вузька дорога, слизька тра£а.
Куди ти простуєш? Поглянь!

Ми йдемо до гори Уїшань,
До тої гори, до тої гори,
Де прапор червоний розвили вітри,

1929 р.

ХУЕЙЧАН

Ось-ось запалає світанково схід.
Хто каже, що рано ми вийшли в похід?
Повз юні узгір я йде юний нарід,
Навколо чудовий лежить краєвид.

Від піль Хуейчана узгір я оці
Несуть аж до моря високі вінці.
Вдивляються в даль Гуандуна бійці,
Де зелень ще краща на пишній луці

1934 р.
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ДАБОДІ

Червоний, зелений, рудий, жовтуватий,
Ліловий, блакитний і ввесь золотий...
А хто це по небу пішов танцювати,
Розмаявши стрічки барвистий сувій?
Проміння пробилось крізь хмари по

зливі.

Гора огорнулася в майва мигтливі.

Колись тут проносились туркоти воєн,
Колись тут точилися битви грізні,
І досі будівлі в розколах пробоїн,
І досі снаряди стирчать у стіні,
Та нині ще більшою сяє красою
Гора ця, огорнута сяєва грою.

ЗАСТАВА

Вітер із заходу дме,

Гуси у небі кричать, місяць досвітній

поблід,
Місяць досвітній поблід.
Різко гукає сурма.
Тупіт раптовий копит.

ЛОУШАНЬ

В горах заставу стальну,
Що заступила нам путь, ми обійшли

стрімголов,
Ми обійшли стрімголов.
Синя, як море, гора.
Західне сонце, як кров.

1935 р.

ТРИ ВІРШІ ПО ШІСТНАДЦЯТЬ СЛІВ

Гори!
Зляканого скакуна стримую рухом руки,
Сам оглядаюсь: до хмар
Звідси три чі й три вершки.

Гори!
Буйно, як море, гримлять хвилі могутні

ріки,

Так вони мчаться, немов

Скачуть у бій румаки.

Гори!
Врізались ніжно в блакить пасма

гірського вершки.
Небо між ними висить,

Спершись об гори стрімкі.

ВЕЛИКИЙ ПОХІД

Червону Армію злякать не зміг тяжкий похід,
Звичайна справа сотні рік і тисячі бескид.
Як хвилі, п ять гірських хребтів заслали круговид;
Звелась, як велетень, Умен у хмарний небозвід,
Цзіньша, об камені б ючись, собі торує хід,
Над Далу металевий міст заковано у лід,
Але велика радість в нас засніжену Міньшань
Уже три армії пройшли, і посміхнувсь нарід.

1935 р.

ГОРА ЛЮПАНЬ

Насуваються хмарини тихим небом з далини.

Бачу я: на південь гуси линуть, склавши табуни.
Той не смілий, хто не дійде до Великої Стіни.

Двадцять тисяч лі пройшли ми ти це зміряй і
збагни!

На горі Люпань високій, на стрімкім .шпилі гори
Стяги наші. розвівають дужі західні вітри.
Ми сюди аркан довжезний із собою принесли,
Злого чорного дракона заарканимо ж коли?

1935 р.
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КУНЬЛУНЬ

Підвівсь титан Куньлунь увись
І озирає людський краєвид.
Над ним дракони яшмові знялись,
Щоб холодом скувати світ.
Розтане влітку сніг
І -повідь, затопивши діл,
Людей підхопить, наче риб.
Чи люди зміряти могли б

Вагу його і злих, і добрих діл?

Тепер з Куньлунем іншу річ веду:
Зневаж оці сніги! Зневаж пиху свою!
Об небо обіпрусь, могутній меч зведу,

Тебе на три частини розіб ю,
Тоді одну Європі я віддам,
А другу ти, Америко, бери!
Собі залишить третю з них Китай.
По всій землі, по всіх краях нехай

Скрізь рівно буде холоду й жари!

1935 р.

СНІГ

Північний краєвид:
На безліч лі всюди лід,
На безкрай хуга оскаженіла.

Я бачу рівнину і сніг
Обабіч Великої Стіни.
З верхів я до гирла свій біг

Велика Ріка зупинила.

Танцюють змії сріблясті між гір,
Долинами скачуть сніжні слони,
Сягаючи спинами небосхила.
Але приходить сонячний день,
Яка краса! ти поглянь лишень:

Червоні шати, оздоба біла.
Вклоняючись цій незрівнянній красі,

Схиляли коліна герої усі,
Минувшини славні світила.

Лиш цінський Хуан і ханьський У

Не дбали про красу,
Та й танський Тайцзун і сунський

Тайцзу
Не мали із віршами діла.
Вважавсь Чінгіс-хан за обранця богів,
Проте тільки з лука стрілять він умів,
Орлам протинаючи крила.
Минув час оцей,
І справді прекрасних, душевно багатих

людей
Лиш наша доба породила!

1945 р.

ШАНОВНОМУ АЮ Я-ЦЗИ

Я не забув, як ми удвох колись

Пили в Кантоні чай над морем,
І в час, коли жовтіло листя скрізь,
В Чунціні віршем тішились прозорим.
З тих днів минає тридцять перший рік,
Я повернувся знов до цього краю,
І осінь знов, і жовтий лист поник,

І знов я ваші утвори читаю,

Та їх рядки наповнила жура,
Тяжка скорбота надихнула вірші.
Картина ця невірна і стара,
На світ навкруг розкрийте очі ширше!
І не кажіть, що в озері Куньмін
Тепер води далеко менше стало,

Адже раніше отаких рибин
В самому Фучуньцзяні не бувало.

1950 р.

ХУАНЬСІША

В день святкування річниці Першого жовтня в 1950 році на виставі в

театрі пан Лю Я-цзи склав експромтом вірш, у стилі «Хуаньсіїиа». Я
відповів йому віршем з тими ж римами.

Весь Китай вгортала довга ніч скорбот,
Демони вели тут вічний хоровод,
П ятисотмільйонний бідував народ.

Та ось піють півні ранок устає,
Радісно вітає люд життя своє,
Вдосталь сил натхненних у поета є!

1950 р.
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БЕЙДАЙХЕ

Над ІОянню дужі зливи.

Хвиля зводиться грізна.
Човен рибака сміливий

Острів Ціньхуан мина.

Мла навколо, шир води.

Де пливе він і куди?

Скільки тут подій минулої
Звідсіля дививсь У-ді
На Цзеші, на схід, і чуло
Він складав свій вірш тоді,

Знову виє вітру літ,
Але як змінився світі

1956 р,

ПЛАВАННЯ

я в Чанша недавно воду пив,
Рибою в Учані снідав я,

Зараз ось через Янцзи проплив,
Безконечна в неї течія.

Стьмилось небо над князівством Чу,
Вітер дме, хвилює синю гладь.

Краще я десь думкою помчу,
Ніж в саду бездумно вакувать.

Краще я навколо кину зір.
Може, хоч сьогодні тут збагну,
Що таке привілля, даль і шир.

Сам Конфуцій в сиву давнину,

Дивлячись на плин води, прорік:

«Все в житті минає, як потік».

Хилить вітер щоглу на човні,
Та стоять нездвижно кам яні

Гори Черепахи і Змії.
Планами стають думки мої:
Міст південні береги ріки
З берегом північним поєдна,
Шлях над струмом ляже навпрямки,
Далі встане кам яна стіна

Проти хмар і злив з гори Ушань,
А ще далі став між стромовин.
О, Богине гір, прийди і глянь,
Скільки в світі дивовижних ЗМІНІ

1956 р.

ДВА ВІРШІ ПРО ДЕМОНА ПОШЕСТІ

В газеті «Женьміньжібао» від ЗО червня прочитав про те, що в повіті

Юйцзяньсянь цілком знищено хворобу іиістоматоз. Безліч думок
закружляло в голові, всю ніч не міг заснути. Повіяв ніжний легкий вітерець,
зазирнуло у вікно ранкове сонце, південне небо виднілося вдалині; рука
мимоволі потяглася до пензля.

І

Зелень річок, голубий небосхил,
Горе звисає над всім.

Чи Хуа-то не спинився без сил

Перед мікробом малим?

Стали руїнами тисячі сіл,

Смерть увійшла в кожен дім.

Чути, як виють страхіття навкіл

В пітьмі порожніх домів.

Зараз по тисячах-тисячах лі

В день пролітати я звик,

В небі побув і звідтіль на землі

Бачив я тисячі рік.
В мене про Демона Пошесті там

Пастир Небесний спитав.

Я відповів: усі привиди злі
З водами виніс потік.

II

Вітерець весінній. Небокрай
Заслонив верби рясної гай.
Мов Шунь, мов Яо, славен на віки
Шестисотмільйонний наш Китай.
В такт ударів незліченних серць
Ти, червона зливо, повставай!
Сині гори не завадять нам,

Як мости, з єднають з краєм край.
П ять хребтів звелися до небес,
В них мотики прокладають плай.

Твердь тремтить, залізним кулаком
Все Трьохріччя сколихнув силай.
І куди ж то звідси на одчай
Нині Демон Пошесгі втече?

Озоривши небеса, нехай

Паперовий човен спалахне!

1958 р.

Переклав Микола БАЖАН
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Примітки

Чанша

Чанша головне місто провінції Хунань, великий

культурний і торговий центр Південного Китаю. Недалеко

звідси в селі Шаошань, 1893 року народився Мао Цзе-дун.

В Чанша промайнули його юні роки, тут він познайомився
з марксистсько-ленінською теорією і зробив перші кроки
в практичній революційній боротьбі.
Сянцзян велика річка, на березі якої стоїть місто

Мандаринова коса назва піщаної коси на річці

Сянцзян поблизу від Чанша.

Вежа жовтого журавля

Вежа жовтого журавля назва стародавньої
будівлі на горі Змії в місті Ухань. За переказами сюди колись

прилітав на жовтому журавлі святий пустельник Фей Вань-

хуай Під час будівництва великого моста через Янцзи вежа

була зруйнована, але ухвалено збудувати на вершині гори
Змії нову Вежу жовтого журавля.

«Стремить на північ з півдня колія» мається на увазі

залізниця Пекін Ханькоу Кантон.

Черепаха та Змія назви гір у районі Уханя, які

знаходяться на протилежних берегах ріки Янцзи.

Цзі нга ньшань

Цзінганьшань гірський район на вежі провінції
Хунань та Цзянсі в Південному Китаї. Тут 1927 року були

створені перші революційні бази і проголошено радянську

впаду 3 революційних загонів, які прийшли сюди з Мао

Цзе-дуиом та Чжу Де, була сформована китайська Червона

Армія. тт ,

X у а н я н назва місцевості в Цзінганьшані.

День Нового рону

Нінхуа, Цінлю, Гуйхуа (нині Мінсі) повітові

міста в західній частині провінції Фунцзянь.

У і ні а н ь гірське пасмо, шо розмежовує провінції Ф^ц-
злиь та Цзянсі; тут на той час знаходилися революційні
Опорні бази.

X у е й ч а н

Хуейчан місто на півдні провінції Цзянсі, недалеко

від кордонів провінції Гуандун.

ДабодІ

Д а б о д і назва невеликого населеного пункта в

гірському районі провінції Цзянсі.

Застава Лоушань

Лоушань застава, розташована на північному схилі

гори Далоушань, на шляху з провінції Гуйчжоу до

провінції Сичуань. Китайська Червона Армія з боями проходила

через ці місця під час Великого походу.

Три вірші по шістнадцять слів

Три вірші по шістнадцять слів Мао Цзе-дун написав 1935

року, під час Великого походу, коли Червона Армія

перетинала райони високих гір. де, як говориться в народній

пісні, «піший повинен голову схилити, а кінний

спішитись», оскільки до неба «три чі й три вершки». (Ч і міра
довжини, дорівнює 32 см).

Великий похід

Великий похід героїчний перехід китайської
Червоної Армії в 1934 35 роках на північ.

Уме н гори в східній частині провінції Юньнань.

Цз і вьша («Річка золотого піску») назва ріки Янцзи
в провінціях Сікан та Юньнань.

Д а д у (Дадухе) річка в провінції Сичуань, один з при¬

ток! в Янцзи, протікає в гірській ущелині. На її крутих
берегах гоміньданівці влаштували заслін, але частини

Червової Армії форсували річку по ланцюговому мосту і

прорвали кільце оточення.

Міньшань гора в північній частині провінції
Сичуань.

Гора Люпань

Люпань гора в північно-східній частині провінції
Ганьсу.
Двадцять тисяч лі близько дванадцяти тисяч

кілометрів- такий шлях пройшла з боями майже мільйонна Чер¬

вона Армія за двадцять місяців 1 вийшла до Великої Стіни
на півночі. (Лі міра відстані, дорівнює 576 метрам).
Злий чорний дракон маються на увазі японські

загарбники.

Куньлун ь

Куньлунь (Куеньлунь) гірський хребет у західній
частгіні Китаю з високими, покритими вічним снігом
вершинами.

Сніг

Велика Ріка ріка Хуанхе.
Цінський Хуан перший імператор Цінської

династії Цінь Ші-ханді (221 210 роки до нашої ери).
X аньський У імператор династії Хань У-ді (140

87 роки до нашої ери).
Танський Тайцз ун (627 649 роки) імператор

Таиської династії.
Сунський Тайцзу (960 976 роки) перший

імператор династії Сун.

Шановному Лю Я-цзи

Л ю Я-цзи відомий сучасний демократичний діяч
Китаю.

К у н ь м і н штучне озеро біля літнього палацу в парку
«Іхеюань» неподалік від Пекіна.
Фучуньзян річка з мальовничими берегами в

провінції Чженцзян.

Хуаньсіша

Хуаньсіша назва одного з мотивів жанру «ци»,
пішла від вірша Таиської епохи про «Річку, де красуня Сі-
ша прала білизну».

Бейдайхе

Бейдайхе містечко на березі Бохайської затоки в

провінції Хебей, чудове місце для літнього відпочинку.
Ю я н ь назва стародавнього округу, що знаходився в

північно-східній частині теперішньої провінції Хебей.
У-ді імператор У посмертне ім'я видатного

військового і державного діяча стародавніх часів, засновника
царства Вей Цао Цао (155 220 роки).
Ц з е ш і назва гори біля Бейдайхе, яка нині зникла під

водою. В літописах відзначалося, що 207 року, воюючи з

«північними варварами», Цао Цао проходив повз гору Цзе-
ші і написав тут вірш, де говориться: «На схід дивився на

Цзеші». Саме це і має на увазі Мао Цзе-дун.

Плавання

«...Зараз ось через Янцзи проплив» влітку 1956 року
Мао Цзе-дун насправді переплив ріку Янцзи в районі міста
Уханя.
Ч у назва стародавнього князівства, яке містилося на

території теперішніх провінцій Хубей і Хуань.
«...Міст південні береги ріки з берегом північним поєд-

на...» мова йде про вже збудований перший залізничний
та автотранспортний міст через Янцзи в районі Уханя.

«...Далі встане кам яна стіна... а ще далі став між

стромовин...» автор має на увазі плани будівництва
велетенської греблі і водосховища в ущелині Санься.
У ш а н ь гори в провінції Сичуань, повз які протікає

Янцзи.

Два вірші про Демона Пошесті

Демон Пошесті за китайськими повір ями всі
тяжкі хвороби на людей насилав Демон.
ШІстоматоз захворювання кровеносної системи,

збудник якого плескатий черв як проникає в тіло

людини з води під час купання та прання білизни в природних
водоймах.
X у а-т о славнозвісний лікар періоду Трицарства (220

280 роки).
Ш у н ь, Я о стародавні князі, мудрість яких уславлена

турботами про боротьбу з катастрофічними розливами рік
країни.
Червона злива символ незвичайного творчого

піднесення, яке охопило китайський народ.
П я т ь хребті в... Трьохріччя усі гори 1 ріки

Китаю.
«...Озоривши небеса, нехай паперовий човен спалахне!»

за народним повір ям спалені речі переходили в

користування духів. Оскільки для Демона Пошесті на землі не

залишилось місця, то слід спалити паперовий корабель, на

якому б він назавжди поплив геть від людей.

І. Ч И Р к О.
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Арчібальд К Р О Н I Н

Могила

ХРЕСТОНОСЦЯ
Малюнки А. Жуковського.

РОМАН

Геніям за їх життя відмовляють не тільки

в славі (а до останнього часу то й у свободі),
але навіть у засобах існування. Лише після
смерті їм, як винагороду, ставлять пам'ятники

і складають оди.

Чезаре Ломброзо

РОЗДІЛ І

ЧАСТИНА ПЕРША

Вечоріло. На Даунському плато, затопленому
перлистим світлом передзахідного сонця,
спинився весь рух, уся метушня. З укритої росою трави,
сріблистої наче від інею, пасмами здіймався
туман, звисаючи павутинням на рядах живоплотів,
укриваючи мереживом вибалочки на полях. У
невеличких водоймищах блюдечках збираного
молока зовсім не відбивався жовтий місяць,
тьмяний диск якого хижо визирав з-за пагорку, немов

око величезного кота, готового хлебтати це

молоко.

З кам яної норманської церковки, такої

крихітної, такої загубленої в горбах цього району
південної Англії, що вона, незважаючи на чіткі

обриси своєї будови, свою присадкувату

дзвіницю, перекошені віконця, здавалася

неправдоподібною, як сновидіння, вигулькнула довга й

темна тінь, слідом за якою, супроводжувана
глухим стуком дубової засувки й брязкотом важкої
защіпки, з явилася людська постать, може,

коротша за тінь, але така ж чорна. Це був Бертрам
Десмонд священик Стіллуотерської парафії.

Простоволосий, але в накинутому на плечі

плащі з відлогою, він пробрався крізь нагромаджеи-
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ня зарослих мохом надмогильних плит, обминув
два величезні скарлючені тисові дерева, гілля
яких принаймні п ять сторіч тому йшло, без
сумніву, на тугі луки для суссекських стрільців, і

через хвіртку вийшов на вузеньку сільську
вуличку. Тут, захоплений прозорістю вечора, з

хвилюванням, що було викликано якоюсь таємною

радістю, священик зупинився і, глибоко зітхнувши,
замилувався красою своєї садиби на двісті

акрів, яка одним краєм прилягала до букового
лісу в Дитчлі, а другим до зарослого дроком

піщаного пустиря біля путівця, що вів у Стіллуо-
тер. Вдалині на сході, на тлі неба,
вимальовувалось пасмо Чанктонберійських гір, а нижче,

серед дерев, химерна й водночас привітна вежа

особняка Броутонів. На захід простяглася земля,

порізана безкровною раною вапняковим

кар єром, що існував, як вважалося, з огляду на

навколишні кургани, мабуть, ще з часів римського
панування; крім того, колись тут ще

виготовляли черепицю. Далі стояли шість робітничих
хатинок, які, мов гриби, вишикувались у ряд, а за

ними ледве помітно понад краєм шляху
миготіли вогники села. Там же, біля шляху, стояв

будинок священика, у якому зараз світилися всі

вікна.

Масивна будова в стилі короля Георга III з па-

ладіанськими вікнами, просторим портиком, що

його підтримували колони з канелюрами, крім
того чудовий задум! з балюстрадою, це

був справжній поміщицький будинок. Ще 1780
року прадід Берграма канонік Хайлері Дес-
монд спорудив цей будинок з місцевого
білого вапняку, взятого майже поруч у кар єрі,
який тепер уже зовсім заріс. Цегляна
комора і стайня, дворові будівлі й
надзвичайно старий мур з кременю та круглястої
гальки, що оточував великий город, все це

добре зберігало сліди стилю перших Тюдорів. Цей
будинок, оточений звідусіль ніжними лужками
й грядками тюльпанів і примул; розарій, який ще
не розцвів; правильний шестикутник циферблата
сонячного годинника; ряди вікових дерев у

цвіту, що немов хористи античної трагедії
вишикувались уздовж південної луки; велетенський

кам яний дуб, від якого падала велика тінь на

під їздну алею, весь цей маленький світ, міцний
і незмінний; цей дім, дім родини Десмондів
протягом стількох років, сьогодні особливо
сповнювали серце священика теплим почуттям
гордості.

Мабуть, його предки прийшли сюди разом з

Вільгельмом-Завойовником. Один з них, сер
д Есмонд, що брав участь у хрестових походах,

тепер спочивав у маленькій даунлендській церкві
під плитою з мармуровим зображенням, у якого

котрийсь вандал-турист, на жаль, відбив
гачкуватий ніс. І хоч у селянській вимові їх прізвище
дещо втратило свою родовитість (правду
кажучи, від цього воно не дуже спотворилось), хіба
не це саме ще краще ріднило їх з доброю сус-
секською землею? Вони добре послужили своїй

країні в усіх трьох ділянках, приступних
джентльменові: в суді, в армії і, особливо, в церкві.
Браг Губерт після тривалої й корисної праці в

Індії на кордоні з Афганістаном дослужився до
звання генерала, вийшов у запас й оселився в

Сімла Лоджі, в п ятнадцяти милях звідси. Він і

тепер усе ще не поривав з військовим

міністерством. Своє дозвілля Губерт присвятив
вирощуванню згідно з приписами науки груш-скороспі-
лок. Як пам ятає Бертрам, його рід тільки один

раз узявся за торгівлю: коли на престол
вступила королева Вікторія, дідів брат Джозеф Дес-
монд почав виробляти всяке церковне начиння й

торгувати ним. Це заняття було цілком
благопристойним і давало великий зиск. Ось чому
відхід від традицій роду, хоч і досить сумний, було
не так уже й важко йому простити.

Добрий вечір, сер!
Заглибившись у свої спогади, священик не

помітив, коли з явилась присадкувата постать

старого Моулда, старшого садівника й одночасно

церковного сторожа, який, поспішаючи

замкнути церкву, тепер шкандибав вузенькою стежкою.

Добрий вечір, Моулде. Я вже замкнув,
можете вернутись і пройтися зі мною.

Бертрам замовк, щоб не проговоритись про

причини, які проти звички змусили його

побувати в церкві у такий пізній час. Проте, не маючи

сил приховати радісного збудження, він додав:
А знаєте, сьогодні ввечері приїздить Стівен.
Та чи я ж міг забути про це, сер! Така

приємна звістка. Я гадаю, в нього знайдеться час

піти зі мною полювати кролів... Можливо, ми

скоро почуємо його проповіді, додав садівник

уже поважніше.
Він має ще поїхати по своїх справах,

Моулде, посміхнувся Бертрам, сходячи разом із

садівником вниз по стежці. Але, звичайно, вам

більше хотілось би послухати юнака-випускника
з Оксфорда, ніж такого старого дивака, як я.

Ні, пан-отче, не кажіть так. Коли б я не

знав сім ї Десмондів, то не служив би їм

п ятдесят років. І погано чи добре вони читають

проповіді, але кращих за них людей у нашому
графстві нема.

Щоб підтримати добрий настрій, священикові

бракувало хіба що саме зворушливого

свідчення майже феодальної вірності старого Моулда.
Густі пахощі троянд ніби посолодшали, а ніжне

сонне меканя ягнят з-за огорожі здавалось та*

ким хвилюючим, що аж дух займало. «Так, це

Англія», подумав він. І отут, у самому її центрі,
як найкоштовніша перлина в місячному сяйві,
лине, мов корабель з душами, його, а пізніше й

Стівена, парафія неспоганена, терпелива й

незмінна, як сама вічність.

Треба, щоб хтось допоміг з багажем.

Попередьте, будь ласка, Альберта, щоб далеко не

відходив.

Якщо він удома, я його пошлю. Морока
мені з отим хлопцем. Якийсь він неслухняний. Тре-
ба-таки його відшмагати... Це я вам обіцяю.

З часом він порозумнішає, Моулде,
спокійно відповів Бертрам. Не будьте суворі до

нього.

Біля низенької сторожки з аркою він

попрощався з старим і незабаром уже стояв у

просторому передпокої свого будинку, передаючи плаш
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дочці Кароліні, що, як завжди, чекала на

батька.

Ще немає? спитав він, потираючи руки.
Передпокій мав надто високу стелю й

викладену плитами підлогу, і Бертрам відчув вечірню
прохолоду, що її трохи пом якшувала теплота

обігрівальних труб.
Ще, татку. Але вони ось-ось прибудуть.

Клер поїхала до станції на своїй новій машині.

Правду кажучи, не завадило б мати одну

таку нову витівку. Серйозне обличчя Бертрама
з тонкими рисами й трохи запалими щоками на

мить розпливлося в посмішці. Зручно їздити
по парафії.

Ти жартуєш, батьку. Вона з своїм
практичним розумом, зовсім позбавленим почуття
гумору, сприйняла його слова поважно. Адже
відомо, як ти не терпиш куряви й запаху бензину.
Хіба я вже не справляюся з поні?

Близьке побачення з Стівеном, який мав з

хвилини на хвилину приїхати, безумовно,
нервувало її. Тим-то й заговорила вона не так

спокійно, а її просте, відкрите обличчя аж пашіло від
хвилювання. Не встигла вона пожалкувати про
свою вихватку, як її суворо покарав байдужий
погляд батька, що, чекаючи на автомобіль,
прислухався до кожного звуку з вулиці. Вона
опустила очі вниз, а її кремезна постать з дебелими,
ногами аж трохи зігнулась. Невже батько ніколи
не оцінить її безмежної відданості, не зрозуміє,
що єдине її бажання служити йому? Адже це

бажання народилось відтоді, коли вона одного

дня, того довгого дня, поквапливо одягнувшись і

навіть не глянувши в дзеркало, взялася

господарювати в домі. Потім усе пішло вже само

собою: Кароліна радилася з кухарем, як краще
приготувати страви, ходила за квітами,
доглядала за садом і фермою, мала справу з батьковою

кореспонденцією, з набридливими відвідувачами,
тяжко хворими парафіянами, з сухими

археологами, а також із веселими гульвісами, які
приїздять в екіпажах з Літлсі й галасливо

вимагають показати їм «старовинну могилу», встигала

навіть прасувати його білизну та церувати
вовняні шкарпетки. А зараз, як на лихо, Кароліна
дуже застудилася і часто сякає в промоклу
носову хусточку.

Мати зійде вниз? обережно спитав

Бертрам.
Мабуть, ні. Після обіду я натерла їй чоло

одеколоном. Проте голова болить ще й досі.

Тоді ми будемо обідати вчотирьох?
Ні, лише втрьох. Клер телефонувала й

дуже просила пробачити її. Вона не може

залишитись.

Шкода. Проте... попереду ще багато днів.
У батьковому голосі відчувався жаль, та вона

збагнула, що хоч батько й дуже шанував Клер,
доньку леді Броутон, яка жила по-сусідству з

ними, і схвалював мовчазне порозуміння між

нею та його старшим сином, він у глибині душі
був радий в цей вечір родинного єднання
залишитися з Стівеном удвох.

Кароліні це не сподобалось, однак вона

стрималась і спокійно промовила:
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Я ще не закінчила друкувати твої замітки
на завтра. Тобі коли їхати до Чармінстеру?

Гадаю, десь після обіду. Адже настоятель

рідко буває пунктуальним.
Отже, о другій годині. Я тоді підвезу

тебе. Раптом в її очах спалахнули ревниві
вогники. У тебе стомлений вигляд, тату, а

попереду ще важкий день. Не дозволяй Стівенові

затримувати тебе допізна.
Не турбуйся, Кароліно. До речі, мабуть, в

тебе знайдеться чим нас почастувати?
Є добрий суп і лосось. Його нам прислав з

Тесту дядько Губерт. Лосось, звичайно, з

підливою й огірками. Є ще баранина із зеленим

горошком та молодою картоплею з нашого городу.
На десерт Біслі приготувала яблучну шарлотку,
що її так любить Стівен.

Так, так, моя люба. Я пам ятаю, як він
завжди просив її, коли приїздив додому з

Марльборо. Смачна штука... Почекай-но, тобі не

здається, що десь поблизу гуде машина?

Справді, чутно було слабке ритмічне
рокотання. Бертрам швидко підійшов до дверей,
розчинив їх, і вони побачили маленький двомісний

відкритий «дедіон», що здригався, немов живий.

З нього спритно вискочили дві постаті.
Стівен!

Як ся маєш, батьку... і ти, Кароліно? Дей-
ві ще нема?

Ще... Адже канікули починаються з

наступного понеділка.
У смузі світла, що падало з портика, виникла

струнка невисока постать Стівена, одягнутого в

чорне. В руках він тримав важкий саквояж:

Моулдів хлопець так і не з явився. Промайнули
тонкі риси вузького обличчя з чутливими
ніздрями, що мало задумливий і навіть занадто
серйозний вигляд. За ним трохи згодом, почекавши,

поки вщухнуть сімейні привітання, мовчки

ввійшла висока дівчина в шоферських рукавичках і

довгому шерстяному пальті. її спортивний
капелюшок з вуалем, якийсь безглуздий пиріжок,
який вона наділа, тільки поступившись перед
наполегливими материними проханнями, не зіп-

совував її вигляду, повного стриманості та

вміння добре триматись на людях, про що свідчив її

спокійний тон, коли вона приєдналась до цієї
маленької групи:

Шкода, що ми привезли не весь багаж. У

моїй машині нема місця для чемоданів.
Не турбуйтесь, люба Клер. Пошлемо по

них завтра. Священик майже по-батьківському
взяв її за руку. Чи не зможете ви тепер
залишитися з нами?

Мені дуже хотілось би. Але до матері
прийшли з села... з сільськогосподарського
комітету... і орендарі... яких не можна не прийняти.

Ось воно що! Виходить, не так уже просто
володіти маєтком... А який приємний вечір,
правда?

Чудовий! Коли ми проїжджали Халббро,
видно було ще як удень... Коли вона повернула

голову вбік, її голос пом якшав і, дарма що її
затіняв цей жахливий капелюшок, стало видно



чіткий і рівний профіль дівчини. Хіба не

прекрасно там, Стівене?
Той, здавалось, насилу відірвався од своїх

думок.

Так, це була чудова подорож! мовив він,

порушивши напружену мовчанку. Потім, ніби

відчувши, що сказав недосить, додав

жартівливим тоном, який не пасував йому: Тільки в

одному місці я думав, що нам доведеться тягти на

собі машину.
Це на Ембрійському горбі, засміялася

Клер. Я ще не гаразд умію міняти швидкості.

В сутінках портика вона на мить затримала
усмішку. Мені не слід заважати вам... На

добраніч! Приїздіть до нас... Якщо можна, завтра. А

ти, Кароліно, бережися, щоб іще більше не

застудилася.
Коли Клер поїхала, Бертрам поклав руку на

плече сина й повів його в дім.
Добре, Стівене, що ти вдома. Ти не знаєш,

що... Ах, та... Як ти виїхав з Оксфорда? Як себе

почуваєш? Певно, зголоднів? Ну, біжи нагору,
до матері. А потім приходь обідати.
Поки Кароліна з почервонілими від

холоднуватого вечірнього повітря носом і очима

вносила до кімнати забутий у портику важкий сакво-

яж з книгами, а Стівен підіймався сходами,

Бертрам стояв і з неприхованою ніжністю дивився
на сина.

РОЗДІЛ II

Після чудового обіду, за яким прислужували
дві вимуштрувані Кароліною сільські дівчини,
священик у піднесеному настрої повів Стівена
до свого кабінету, де вже було опущено штори
й у каміні горіло вугілля. Опалення в домі не

могло бути сучасним, та в кабінеті було тепло,
бо для каміна не шкодували палива. Кабінет,
незважаючи на химерно оздоблені карнизи, був
затишний. Умебльований він був із смаком, на

мисливський кшталт, щоб хоч трохи
пом якшити церковну атмосферу, якою віяло тут від
пересувної конторки з проповідями, церковного
календаря та згорнутого пурпурового ораря. По

обидва боки каміна стояли два старенькі
крісла, оббиті брунатною шкірою, біля однієї стіни
стояла скляна шафа із зброєю, коло другої
скринька із старовинними саксонськими

монетами наслідок археологічних розкопок
священика, а над камінною полицею висіли два
схрещені мисливські батоги з кістяними ручками.
Ще опівдні, готуючись до зустрічі з сином,

Бертрам поліз до льоху і зараз, трохи
ніяковіючи, узяв з конторки запорошену пляшку
старовинної форми, з якої над столом знялася

хмарка пилу, невміло відіткнув крихкий корок і
налив дві склянки портвейну. Він був
стриманою людиною і лише зрідка вживав алкоголь,
так само він ніколи не торкався тютюну, проте
зараз треба було відзначити цей щасливий день
за давньою сімейною традицією.

Його заховав ще твій дід, зауважив він,

критичним поглядом знавця розглядаючи тем-

нопурпурове вино на світло. Це грехем-
ський портвейн... тисяча вісімсот сімдесят
шостого року.
Сидячи в кріслі й піднісши склянку до губ,

Стівен, який не любив портвейну, пробурмотів
щось схвальне на відповідь. Подібно до актора,

він.робив те, що від нього чекали.

Воно, здається, дуже міцне, сер.
його слова сподобались священикові.

Так, твій дід знав, що робив. Це він
спорудив унизу ці чудові черепичні комірки.
Південну, галявину, як тобі відомо, осушили
вісімсот сімдесят восьмого року й залишили цілу
купу коротких обрізків черепичної труби. Старий
побачив, шо в кожний обрізок можна легко

вставити по пляшці, й скріпив їх у льоху
вапняком подібно до стільників. Він, звичайно, не

був п яницею, але після вдалого полювання

любив випити пінту кларету.. А полював він, як ти

знаєш, аж до сімдесяти років.
Він, мабуть, був цікавою людиною.
Він був доброю людиною, Стівене.

Справжній сільський джентльмен. Священик
зітхнув. Кращої епітафії не можна й бажати.

Моя бабуся теж... промовив Стівен, ніби
виконуючи якийсь обов язок, бо дорогою з

Оксфорда, нервово обмірковуючи своє

становище, поки поїзд мчав його повз зелені

галявини, сади й плеса, він твердо поклав собі
поводитись у домі покірно й слухняно. Вона
не дуже відстала від нього. Моулд розповідав
про неї багато історій.

Так, так, він був відданий їй... як і всі її

слуги... Але вона тримала його в шорах. Берт-
рамові очі тихо засвітились усмішкою на якусь
згадку. Ти знаєш, що в останні роки стара
леді стала надзвичайно повна, їй так важко було
ходити, що її доводилось возити в кріслі, і ось

Моулда, тоді ще садівникового хлопчика,
приставили до неї за двигуна. За шість пенсів на

тиждень додатково. Для нього це була велика

честь. Але в певній мірі робота була й тяжка,
особливо коли твоїй бабусі хотілось рушати на

село, і її всю дорогу на Ембрійський пагорб
доводилося підпихати. І ось якось пекучого
літнього дня, доїхавши до краю пагорка, хлопець

зупинився, щоб рукавом обтерти піт з обличчя.
Та коли він пустив крісло, воно, набираючи
швидкості, покотилося з пагорка вниз і зникло

за поворотом. Бідолаха остовпів від жаху. Він

уже вважав себе вбивцею своєї господині. Із

диким вереском кинувся він униз. А коли добіг
до підніжжя пагорба... Стівен, трохи
поморщившись, засміявся, бо знав цей анекдот

напам ять... то побачив твою бабусю на

сільському майдані, де вона спокійно торгувалася з

різником за ягнячий бік. Усмішка на обличчі

Бертрама зникла. То була невгамовна жінка,

безмірно милосердна і віддана моєму батькові.

Померла вона якраз через вісім тижнів після
нього.

Чи не думав священик, розповідаючи це, про
власне одруження? Надворі кричала сова. В

коморі, надмірно грюкаючи, Кароліна переставля-
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jia горщики з розсолом. Випроставшись,

Бертрам сьорбнув портвейну, розуміючи, що поки

між ним та сином не виникла стіна відчуження,
він мусить подолати мовчанку. Як дивно
ставитись до сина з такою ніжністю й усе ж

таки відчувати оцю ніяковість, що завжди

виникає між ними, коли вони залишаються вдвох.

Може, це від занадто великого почуття- до

сина? З іншими своїми двома дітьми він ніколи
так себе не почував. Він, звичайно, любив Ка-

роліну, визнавав її відданість і вважав за

«велику опору» собі. Проте буденна звичайність
Кароліни, що, як вій відчував, прирікала її на

становище «старої діви», мимоволі дратувала
батька, ображаючи його родинну гордість. Що
ж до Девіда, його молодшого сина, якому було
тепер майже тринадцять років, то тут, на жаль,

його любов затьмарювалась сумом,
розчаруванням і жалем. Тільки уявити, що один з його

синів, тобто один з Десмондів, хворіє на

епілепсію і, навіть між припадками, заїкається в

розмові!

Священик стримав зітхання. Було
небезпечно піддаватися своїм почуттям. Проте з його

теперішнім настроєм від цього нікуди не втечеш!

Добре, що ти так успішно закінчив курс
у Оксфорді. Молодець!

Не знаю. Здається, під кінець я майже

втратив надію на успіх.
Коли я кінчав коледж у Трініті, в' мене

було таке ж почуття... хоч любив науку так

само, як і ти.

Стівен мовчав. Хіба міг він сказати своєму

батькові, що ненавидів університет з його

сухістю, перевагою одних над іншими, почуттям
одірваності від життя, нескінченними

спортивними вправами, які зовсім його не цікавили, з

нудним вивченням мертвих мов, що так його
втомлювало й змусило, через дух суперечності,
удосконалюватись у французькій та іспанській?
Хіба міг він сказати батькові, що над усім цим

панувала велика огида до фаху, який він сам

собі обрав?
Але священик продовжував:

Ти заслужив відпочинок. Клер хоче

пограти з тобою в теніс. А дядько Губерт запрошував
тебе в Чіллінгем... Тобі сподобався
сьогоднішній його лосось?.. Нині тут у короткій відпустці
твій кузен Джеффрі.

Стівен знову нічого не відповів. І вперше
Бертрам запитав себе, чи не стримує його син

під виглядом байдужості внутрішнього
напруження. Його природна блідість, здавалось,
посилилась, а в розширених очах була та глибока

тьмяність, яка ще в дні його юності свідчила
про якесь духовне або*фізичне страждання. «Він
не дуже витривалий, сподіваюсь, він ні на що

серйозно не хворіє», подумав Бертрам. Раптом,
охоплений турботою, він швидко, поблажливим

тоном, промовив:
Тобі й справді треба відпочити. До

Лондона повертатися нема чого аж до липня. Твоє

висвячення відбудеться на різдво, саме зручна
для цього пора.

Стівен підвівся з крісла. Вже скільки часу, як

він передбачав цю мить і боявся її, намагався,
за порадою свого приятеля Гліна, прискорити,
але воднораз хотів і відтягти її, він писав

десятки листів і завжди розривав їх на шматки.

І ось тепер, коли ця мить настала, він відчув
себе хворим, спустошеним.

Батьку... Мені треба поговорити з тобою.

Слухаю, батько підбадьорливо кивнув
головою, стиснувши пальці рук.

Пауза. «Може, про гроші? мляво подумав
священик. Якийсь иесплачений борг у
коледжі?» Аж ось, заїкаючись від хвилювання,
Стівен промовив:

Я не хочу продовжувати навчання й

приймати духовний сан.

Вираз священикового обличчя майже не

змінився; від раптового, цілковитого здивування
воно скам яніло, як кам яніє обличчя при
раптовій смерті. Нарешті, він спантеличено спитав:

Не хочеш приймати духовного сану?
Я відчуваю, що незугарний служити

церкві... Мені важко з людьми... Я не можу їх

організовувати... Я не міг би виголосити пристойної
проповіді, навіть щоб урятувати власне життя...

Таке вміння ще прийде до тебе.

Випроставшись, Бертрам майже суворо глянув на

сина. Мої власні проповіді теж не дуже блискучі,
проте вони задовольняють людей.

Але, батьку, справа не тільки в цьому. У

мене немає ніякого інтересу до цієї роботи. Я...
я почуваю, що нездатний посісти твоє місце.

Уривчастий голос Стівена, стверджуючи
первинну батькову догадку, допоміг священикові
отямитись, і він спокійно й лагідно заговорив:

Мій хлопчику, ти дуже втомився. Всі ми

час від часу видихаємось і втрачаємо твердість
духу. Після кількох веселих подорожей по Да-
унсу ти відчуєш себе зовсім інакше.

Ні, батьку, твердо сказав Стівен, нерівно
дихаючи. Я вирішив це вже давно. Я не можу
зв язати себе з оцим-от містечком... приректи
своє майбутнє на загибель, на порожнечу.
Що це він допіру сказав, одчайдушно

добираючи відповідних слів? Стівена боляче вразив
збентежений вираз батькових очей. Мить

нестерпного мовчання. Потім:

Я не знав, що ти так розцінюєш Стіллуо-
тер. Звичайно, наша парафія маленька. Однак
про її вагу для країни можна було б робити
висновки, виходячи з іншого мірила.

Ти не зрозумів мене. Я люблю Стіллуотер...
Це моя батьківщина. І мені відомо, як високо

тебе цінують за десятки миль навколо. Тут
справа інакша... Ти, певно, зрозумієш, що я хочу
сказати... як я уявляю собі своє дальше життя.

Нарешті збагнувши, священик різко
відсахнувся назад, не зводячи з сина переляканих оч£й.

Стівеие... невже знову цей дикий намір?
Так, батьку.

Знову між ними стала стіна важкого
мовчання. Схопившися з місця, священик почав, спершу
повільно, а дедалі все з більшим і більшим
занепокоєнням ходити по кімнаті. Нарешті,
величезним зусиллям він змусив себе заспокоїтись
і наблизився до Стівена.
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Любий мій хлопчику, дуже серйозно
промовив він, я ніколи не намагався почуттям
обов язку прив язати тебе до себе. Навіть коли
ти був малий, коли ти ще не ходив до школи, я

вважав за краще покладатись на твоє природне
почуття любові й поваги до мене. І все ж ти

повинен зрозуміти, як сильно я сподівався, що ти

займеш моє місце. Стіллуотер так багато
важить для мене... для всіх нас. Обставини мого

життя... недуга твоєї матері... страшна
безпорадність Девіда... те, що ти мій найстарший син

і пробач мені, голос його затремтів,
найулюбленіший син... змусило мене покласти на

тебе всі свої надії. Проте зараз я все це відкидаю
геть. Слово честі, я турбуюсь не про себе, а про
тебе, коли я говорю, чи, краще сказати, прошу
тебе облишити цю свою фантастичну мрію. Ти
ке уявляєш собі, що воно означає. Ти не

повинен... ти не можеш цього зробити.
Щоб не бачити, як злегка сіпається щока в

батька, Стівен опустив очі додолу.
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Але ж я маю право влаштувати сам своє

життя. Крізь шанобливий тон його слів
пробилась внутрішня непокора.

Тільки не таке. Воно приведе тебе до лиха.

Заради якоїсь витівки відкинути блискучі
перспективи, загубити всю свою кар єру... це був би
злочин перед богом. А потім Клер... як зможе

вона пристосуватися до такого життя? Ні, ні!
Ти ще занадто молодий, Стівене. Ця божевільна

думка, що оволоділа тобою, тільки тепер
здається тобі найважливішою в світі. Мине кілька

років, і ти сам сміятимешся із себе, що міг
навіть подумати таке.

Пірнувши в крісло, з палаючими щоками й

спущеними додолу очима, Стівен, мозок якого

од випитого вина притупився, не міг знайти, що

відповісти. В цю мить, далебі, він ненавидів
свого батька, і в той же час його гнітила

сором язлива свідомість батьківської любові,
відчуття, що по-своєму батько має рацію, і, що
найгірше, теплий потік спогадів дитинства, від яких

боляче стискало в горлі... Спогадів про веселі

подорожі до Ембрі у візку, запряженому поні, в

якому сидить, поволі перебираючи віжки, бать.ко,
потім Керрі в чистому біленькому фартушку і

Дейві в своїх уперше одягнутих фланельових
штанцях; про пікніки иа берегах Ейвону, коли

на прохолодну поверхню ріки падає гаряче
сонячне проміння і, сполохана рухом плоскодонки,
з жовтого комишу злітає вгору дика качка; про
веселі пісні навколо різдвяної ялинки й густо
запорошені снігом шибки... О, чи легко було
вирвати з себе це солодке, міцне коріння
дитячих спогадів?

Нахилившись, швидше із зворушливою

соромливістю, ніж з показною щирістю, Бертрам
поклав руку на синове плече.

Повір мені, це твоє щастя, Стівене. В душі
ти не можеш... не знайдеш бажання йти проти
мене.

Боячись зганьбити себе сльозами, Стівен не

наважився підняти голови, його перемогли...
Принаймні па цей раз. Але ж він хотів уперто
боротись, присягався Глінові, що неодмінно

переможе.

Гаразд, тільки й зміг він, нарешті,
пробурмотіти, відчуваючи всю гіркоту, якої завдає

поразка м якій і водночас запальній натурі.
Якщо ти такий певний... я спробую ще... і

подивлюсь, що з цього вийде.

РОЗДІЛ III

Бертрам повільно підіймався по сходах. Хоч
він і відчував неабияке полегшення, але воно не

позбавило його ні втоми, яка раптом охопила

його, ні болісної тривоги в серці. Перед дверима
жінчиної спальні він зупинився й нахилив

голову, немовби до чогось прислухаючись, потім,
тихенько постукавши, інстинктивно розправив
плечі й увійшов.

Спальня містилась на другому поверсі у
великій кімнаті, яка раніше правила за вітальню.
Це була найкраща в домі кімната, яку старий
канонік Десмонд вибрав через її чудові
пропорції й тому, що з її вікон на схід можна було
спостерігати схід сонця й широку панораму гір.
Коли кімнату переобладнали на спальню

дружини, в ній залишилось дещо з старих меблів

крісла з гострокінцевими спинками, маленький

чіппендейльський диван, широке півколо

дзеркала, вмуроване в гіпс над каміном з білого

мармуру, червоний брюссельський килим. Захищена

ширмою від протягу, в ліжку під сатиновим

покривалом лежала, читаючи, Джулія Десмонд,
ще досить гарна сорокап ятирічна жінка.

Вигляд у неї був спокійний і вкрай лінивий; вона

мала гладкі, пухкі риси обличчя і густе
каштанове волосся, яке, мов хмара, здіймалось над

подушкою.
Відмітивши білим, налакованим нігтем місце

в книзі з намальованим на обкладинці знаком

зодіаку, Джулія спрямувала з-під своїх чудових
брів запитливий погляд на чоловіка. Очі в неї

мали незвичайний, мов у дитини, незабудковий
колір, а трохи опущені важкі повіки були бліді.

Ось! Стівен уже вдома, з нами, сказав він.

Так... Сподіваюсь, у нашого любого
хлопчика добрий вигляд?
Можна було чекати, що своїм пихатим, само-

захопленим тоном вона висловить думку, якраз

протилежну його власній.

Як твій головний біль?

Дякую, легше. Опівдні я трохи перегрілась
на сонці. Ранньою весною воно дуже зрадливе.
Проте я щойно прийняла ліки.
По ліках на тумбочці він збагнув, що в неї

допіру був приступ. На руштах каміна пихкав
жвавим струмочком пари металевий чайник,

вказуючи на те, що через п ятнадцять хвилин

служниці принесуть і змішають екстракт висівок,
розітруть його й дадуть хворій проковтнути
дріжджові таблетки, а з ложки випити мікстуру,
чи, може, цього разу якогось настою з сушених

морських водоростей. Далі наповнять грілку, на

ніч розведуть в каміні вогонь, зменшать світло,
змажуть кремом мішечки під очима в хворої й

укладуть спати. І знову, хоч він завжди,

по-християнському рішуче відкидав це запитання геть,

ним оволоділа думка: навіщо він одружився з

нею?

Звичайно, вона була колись і досі ще,

безсумнівно, залишалась вродливою, немовби

витвір скульптора. В ті дні її, єдину доньку сера
Генрі Марсдена з Хазелтон-парку, в світському
товаристві графства вважали за найкращу
«здобич сезону».' Та хто б міг подумати, бачачи цю

молоду, схожу на лебедицю, господиню свята в

Хазелтоні, королеву балу на честь відкриття
полювання, яка стояла в центрі загальної уваги із

стриманою посмішкою на устах, оточена

молодими офіцерами з Чармінстерських казарм, що
згодом вона покаже себе такою дивною і вкрай
нікчемною дружиною!
За винятком кількох прийомів гостей у саду

в перші роки їх одруження, коли вона із згор¬
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нутою парасолькою в руках і у великому

капелюшку на голові граціозно ходила по газонах,

Джулія рішуче одвернулась від життя їх

парафії. Бог, лагідно казала вона, не призначав її

годувати супом бідних селян, або, псуючи собі

нерви, шити білизну немовлятам, щоб

заохочувати селюків до шлюбу. На щастя, вона

сподобалась дружині епіскопа, але з жінками

нижчого звання зустрічатись не бажала. Вона воліла

проводити дні, сидячи в найкращих сукнях біля

вікна в кімнаті або в розарії й вишиваючи

кольоровими нитками незчисленні візерунки, від яких

час од часу відривала свої очі, щоб кинути
довгий задумливий погляд у далечінь або записати

випадкові думки, коли вони з являлись у неї,

про те, що слід розповісти-своєму лікареві, до

якого (давно вже вимотавши місцевого лікаря)
вона двічі на місяць їздила в Лондон. Діти, яких

вона породила надзвичайно легко, були для неї

недовгочасним епізодом. Оскільки вони не

заважали їй, вона дивилась на них з деякою

поблажливістю. Однак з роками її відчуженість дедалі
збільшувалась, вона замкнулась у собі,
створивши власне коло інтересів, що обмежувалось її
фізіологічними потребами. Вона побудувала свій
маленький світ щасливої іпохондрії, в якому
о господи, хіба міг він передбачити це тоді,
коли в отой пахучий трояндами вечір двадцять

років тому він мало не вмер від її запашного

поцілунку? для неї не було більшого
задоволення й гострішого інтересу, як мило обговорювати
з ним колір і консистенцію своїх екскрементів.
Можливо, опудало коня пам ять про

Балакливу в залі її батьківського дому повинно
було б застерегти його, та ба! хто б міг

передбачити, що її батько до сімдесяти років буде
тільки добродушним диваком, який усе своє

дозвілля присвячував винахідницьким справам

електрифікації свого маєтку кількома вітряками та

створенню скорострільної гвинтівки, відхиленої
у військовому міністерстві, що однак не

завадило йому поцілити з цієї гвинтівки старшого
дворецького в м яке місце. Хто б, о господи, міг

передбачити, що цей невгамовний дивак у
своєму старечому недоумстві раптом захопиться

грандіозним проектом сконструювати літальний
апарат? І до того ж не звичайну машину,
подібну до тої, на якій пізніше Блеріо перелетів Ла-
Манш, що теж було досить безглуздою
витівкою, а якоїсь химерної конструкції з

фантастичними пропелерами, шо мала вертикально
підійматись від землі: гелікоптера. І ось, на знак

своєї зневаги до законів земного тяжіння, сер
Генрі споганив свій чудовий парк сараями й
ангарами, викликав з-за кордону робітників та

інженерів, механіка з Бельгії, сипав грішми, мов

сміттям, але незабаром розорився і,
залишившись прикутим до землі, помер як

посміховище. А в Хазелтоні, що мав стати власністю Джу-
нії, зробили дівочу школу, великий ангар
перетворили на спортивний зал, сараї ці свіжопо-
фарбовані страхіття на склади, де зберігались
брудні хокейні палиці та непарні парусинові
черевики.
«Чи не могло статися, думав Бертрам, знову

занепавши духом, що деїцо від
неврівноваженості її родини зараз виявляється в Стівена? Ні,
ні... це неможливо». В хлопчині, який розумом і
тілом так дуже скидався на батька, все було від
нього. Він був другим «я» Бертрама. Та все ж

важка хмара тривоги заповзла йому в душу і,
проти його бажання, спонукала Бертрама
порадитися з дружиною і пошукати в неї якоїсь

втіхи.

Моя люба, промовив він, поки Стівен з

нами, ми повинні докласти всіх сил, щоб
урятувати його від нього самого.

Джулія кинула на чоловіка здивований
погляд. Вона мала дивну здібність перекручувати
зміст того, що їй казали.

Дорогий Бертраме, тобі дуже добре відомо,
що я не здатна докладати сил. І для чого це
треба рятувати Стівена від нього самого?

Він... він мене непокоїть. Стівен завжди був
таким незвичайним хлопчиком. А зараз він

переживає важкий час.

Важкий час? Хіба він ще не досяг статевої

зрілості?

Звичайно, досяг... Але ж ти знаєш, як

буває з тими юнаками. Навесні їм у голову лізуть
химерні ідеї.

Може, ти хочеш сказати, що Стівен
закохався?

Та ні!.. Ми ж знаємо, що йому подобається
Клер.

Тоді що ж ти маєш на увазі, Бертраме? Не
може бути, щоб він був хворий. Ти сам тільки-

но казав, що він цілком здоровий.
Це казала ти, не стримавшись,

нетерпляче промовив Бертрам. А я гадаю, що це зовсім
не так. Однак, я бачу, в тебе немає ніякого
бажання поділити зі мною турботи.

Якщо ти бажаєш сказати мені про них,
любий мій, я нічого не маю проти вислухати тебе.
Але хіба не досить того, що ти непокоїшся сам,
без мене? Мені здається, я виконала своє,

породивши тобі дітей. В цьому, мушу сказати, від
початку й до кінця було' мало приємного. Згодом
відповідальність за них перейшла до тебе. Я
ніколи не втручалась у твої справи. Навіщо ж я

робитиму це тепер?
Слушно. Він намагався стримати

гіркоту. Тебе мало схвилює, якщо Стівен загубить
своє життя. Джуліє, в ньому є щось таке, чого
я не розумію. Що насправді він має на думці?
Хто його друзі? Ти пам ятаєш, коли торік
Джеффрі відвідав його в Трініті, з ним в одній
кімнаті жила якась нестерпна людина... якийсь
цинічний неук, за словами Джеффрі... занепалий
художник... з Уельса.,,
Раптом зупинившись, він, майже благаючи,

став пильно дивитися в її обличчя, аж поки не

змусив її відповісти.

Що ти маєш проти уельсців, Бертраме? В
них чудові голоси, А той художник співає?
мляво промовила вона.

Нір , відказав Бертрам, спалахуючи гні¬
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вом. Він увесь час умовляє Стівена їхати до

Парижа.
Молоді люди й раніш так робили, Берт-

раме.
Може й так. Але не з таким наміром.
Тоді з яким же, крім того, щоб мати

француженку?
Малювати!

Ось він і сказав. Нарешті, сказав! І зараз

напружено, але все ж таки з полегшенням, він

мовчки чекав на її відповідь.

Сказати правду, Бертраме, я не бачу в

цьому великої небезпеки. Я пригадую, що коли

була з татом в Інтерлейкені, я зробила кілька

чудових акварельних малюнків озера. Головним

відтінком був синій колір. Стівен же завжди

любив малювати. І саме ти вперше дав йому
коробку з фарбами.
Бертрам з досади прикусив собі губу.

Це вже не дитяче захоплення, Джуліе. Чи

знаєш ти, що десь рік тому він, нічого нам не

сказавши, їздив з Оксфорда до Слейда, щоб
відвідувати вечірні студії малювання?

.Що ж, Слейд має хорошу репутацію. У

Стівена буде досить вільного часу, щоб між

відправами робити ескізи. До того ж, малювання

заспокоює нерви.
Він ледве стримався, щоб не закричати.

Опустивши на якусь мить очі додолу, він, немовби
вже переконаний, сказав їй, важко дихаючи:

Ти, мабуть, маєш рацію, люба моя. Певно,
я даремно турбувався. Немає сумніву, що, коли

він повернеться до свого діла в Лондон, усе
влаштується.

Безперечно, влаштується. А знаєш,

Бертраме, я вже вирішила поїхати наступного місяця
замість Харрогейта до Челтенхема. В його

джерелах є солі, що, як мені сказали, чудово
посилюють виділення жовчі. Останнього разу, коли

доктор Леонард досліджував мою сечу, він
виявив у ній велику нестачу солі.

Щоб не сказати чогось грубого, Бертрам
мерщій тихо побажав їй доброї ночі й вийшов із
спальні.
Залишаючи кімнату, він почув у коридорі, як

повільно цокотіла на машинці Кароліна, що

самовіддано друкувала тези для його завтрашньої
промови.

РОЗДІЛ IV

Через півтора місяця, похмурого дощового дня
Стівен повертався після чергового обходу
парафії, повільно йдучи вздовж Кінкер-стріт у Іст-
Степні. Чорний ядучий дим з боку лондонських

доків надавав вулиці ще похмурішого вигляду,
пригнічував, заважав дихати. Ні барв, ні

світла, дише понурий ряд порожніх тачок.

Брудний і слизький брук, броварева* підвода, з якої
здіймалась пара, і скарлючений під промоклою
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рогожею візник. Коли Стівен повернув до свого

кварталу, повз нього, оббризкавши його

грязюкою, прогуркотів омнібус.
Будинок з червоної цегли поміж інших

будинків з оббитою штукатуркою, що наче ветхі діди
хилилися вздовж вулиці, зараз більше, ніж коли

видався йому схожим на маленьку, але

залюднену тюрму. В цю саму мить розчинились
парадні двері, і на вулицю з парасолькою в руці й

задертим угору носом, що ніби принюхувався до

погоди, вийшла висока, худорлява постать,
одягнена в довгий аж до п ят чорний макінтош. Це
був настоятель пансіону, преподобний Кріспін
Блісс. Стівен зрозумів, що зустріч неминуча, й

рушив уперед.

A-а, Десмонд... Уже повернулись?
Голос був удавано лагідний, як у людини, що

намагалась любити його, Стівена, але так і не

змогла, незважаючи на свої найкращі наміри й
вимоги братерської любові. Преподобний
Кріспін Блісс, кавалер ордену святого Кутберта, був,
безперечно, відданий церкві служитель, який в

поті чола свого працював у цьому неблагодатно-

му винограднику в ім я добра. Цей церковник
із сильним єваигелістським ухилом був людиною

щирого, але надто суворого благочестя. Поза

релігією, його манери були надзвичайно
неприємні: сухі, академічні, образливо зарозумілі.
Однаково неприємною була і його звичка ходити

з задертою головою, і чванькуватий вигляд, яким

він захищав себе. Але найгіршим був його
голос: надтріснутий, трохи одноманітний, завжди,
здавалось, готовий ретельно заперечувати все

високим фальцетом. Майже на початку навчання

Стівен, на лихо, накликав на себе його гнів.

У верхньому коридорі пансіонату в масивній
золотій рамі висіло криваве зображення мук
святого Себастяна. Кожного разу, виходячи з

своєї кімнати в коридор, Стівен відчував від тієї
мазанини нестерпний біль у душі. Через те, що на
неї ніхто, крім Стівена, не звертав ніякої уваги,
одного ранку, охоплений почуттям огиди, він

обернув її до стіни. Цей вчинок, здавалось,
пройшов непомітно. Але того ж дня за вечерею
настоятель, кинувши поверх голів двох своїх
помічників, Лофтуса й Джіра, сповнений жалю

погляд і, нарешті, зосередивши його на Стівені,
промовив тонким голосом:

Я не проти гумору навіть в його

найгіршому вигляді, у формі нерозсудливих витівок. Але
замах у цьому будинку на будь-який предмет,
який за своїм сюжетом чи ідеєю вважається

за священний, на мою думку, є непристойним і
антирелігійним вчинком.

Зашарівшись аж по саме волосся, Стівен
уткнувся поглядом у свою тарілку. Він не хотів

зробити нічого поганого, і по закінченні вечері
підійшов до настоятеля порозумітись.

Мені шкода, що я обернув картину.
Єдине, що я можу сказати на своє виправдання, це
те, що вона дуже нервувала мене,

Нервувала вас, Десмонде?
М-м... так, сер. Вона намальована так жах-

лидо, .це .така жалюгідна-підробка. ....



Настоятелеве обличчя втратило свій

скептичний вигляд і скам яніло:

Я відмовляюсь вас розуміти, Десмонде.
Картина справжній Карло Дольчі.
Стівен вибачливо усміхнувся.

О, навряд, сер. Це не Дольчі. Крім грубого
пензля й сучасних фарб, на картині видно, що

її мальовано на білому лляному полотні

матеріалі, який почали виробляти приблизно з 1890

року, тобто через добрі два століття після смерті
Дольчі.
Обличчя настоятеля зовсім скам яніло. Він

часто дихав, випускаючи крізь ніздрі, щоправда,
не вогонь, а лиш християнський замінник люті

просте обурення.

Ця картина випадково належить мені,
Десмонде, і вона моє найулюбленіше придбання.
Я купив її ще юнаком в Італії у людини, що

стоїть поза всяким сумнівом. Незважаючи на вашу

думку, я зберігатиму її й далі як оригінальний
твір мистецтва.

Однак зараз у поводженні настоятеля

відчувалась не ворожнеча, а скоріше спостережлива
стриманість. Стоячи під дощем, він запропонував
Стівенові сховатись під парасольку і запитав:

Ви обійшли всю вулицю Скіннерс Роу?
Майже всю, сер.

Стівен не хотів признатись, що, чекаючи на

прихід Річарда Гліна, пройшов лише по одній

стороні вулиці.
Як поживає стара місс Блімей?

Боюся, що не дуже добре.
Бідне створіння! Чи не посилився її

бронхіт? Потім, помітивши, що Стівен відчуває
вагання й незручність, додав: Може, їй треба
лікаря?

Ні... не думаю. Правду кажучи, я застав її

дуже п яною.

Настало скорботне мовчання, що його потім

урвало до певної міри земне запитання:

Звідки вона дістає гроші?
Здається,, тут я завинив. Учора я дав їй

п ять шилінгів, щоб заплатити за кімнату.
Мабуть, вона всі гроТпі витратила на горілку.
Настоятель цмокнув язиком.

Ну, що ж... Життя ще навчить вас,

Десмонде. Я не докоряю вам. Але не слід уводити в

спокусу рабів божих.

Згоден з вами. Та з другого боку, чи

можна їй дорікати, що вона хоч на кілька годин

хотіла втекти від своїх злиднів? У неї болять

груди, вона не може знайти роботи, заборгувала за

кімнату й заставляє майже все, що залишилось

у кімнаті. Мушу признатися, що я мало не

зрадів, побачивши, як вона качалась по підлозі в

стані щасливого забуття.
Десмонде!

- І ще... Я не міг не подумати, що, коли б

хто-небудь з нас опинився у такому становищі,
ми зробили б, можливо, те ж саме.

Ну, ну! Це вже ви занадто. Хай бог милує,
нам ніколи не слід опинятись у такому

скрутному становищі.- Він з докором похитав головою

і підняв парасольку. У вас у клубі сьогодні
ввечері збори? Я хочу з вами поговорити про це
за вечерею.

Кивнувши на прощання трохи холодно, він

подався далі, а Стівен піднявся по сходах до своєї

кімнати, вузенької, оздобленої під світлий дуб,
з готично прикрашеним каміном і рухомою
шафкою на книжки. Ліжко було ще не прибране.
Мешканці пансіону мали самі доглядати за

собою вранці, наприклад, Стівен завжди
зустрічався в коридорі з Джіром, старшим
помічником, веселим і мускулястим добродієм, який з

виглядом щирої безтурботності ніс до
вбиральні наповнений по вінця урильник. І все ж, щоб
ця чернеча традиція не здавалась занадто

жорстокою, кожного дня опівдні до них приходила
найнята на стороні маленька прибиральниця на

ім я Дженні Ділл, завданням якої було нібито

довершити прибирання кімнат, а насправді
зробити більшу частину роботи. Коли, не скидаючи

пальта й капелюха, Стівен важко опустився в

моррісівське крісло, він почув крізь тонку

перегородку, як вона легко рухається в Лофтусовій
кімнаті. Лофтус, гарненький, вимогливий і

замкнутий юнак, дуже елегантний як на майбутнього
священика, завжди залишав їй багато роботи
купи нечищених черевиків та костюмів, які
треба було почистити й прибрати. Проте вона,

здається, вже впоралася з цим завданням, бо через
кілька хвилин почувся легенький стукіт у його

двері, і в кімнату з ганчіркою і дерев яним
відром хутко увійшла Дженні.

О сер, прошу вибачити... Я не думала, що
ви вдома.

Нічого, я не заважатиму вам.

Неуважним поглядом він стежив, як уміло
вона знімала простирадла й перевертала його

матрац. З густим рум янцем на щоках, які ніби

натерли порошком із цегли, з блискучими карими
очима й з пасмами чорного волосся на лобі ця
маленька істота мала приємний вигляд.

Справжня лондонська дівчинка, подумав^ він... добре
знає своє діло й не дозволить себе обдурити. І

все ж у ній було щось небуденне: якась

слухняна простота, невинність, ніжна дружелюбність
і, понад усе, сила. Здавалось, вона не могла

стримати енергії й запалу, і вони гарячково
пульсували в її здоровому молодому тілі. А коли вона

почала граціозно рухатись навколо нього, трохи
нахиливши вперед свій гнучкий стан з

маленькими твердими грудьми, не помічаючи його
пильного погляду, або, принаймні, зовсім про це не

думаючи, Стівенова рука інстинктивно потяглась

до олівця й блокнота, що лежали на столі.

Поклавши блокнот на коліно, він почав старанно
малювати.

Ось вона підійшла до каміна, схилилась і

стала вигрібати звідти попіл. Саме в цій позі він
хотів її намалювати і, коли вона раптом
випросталась, він різко зупинив її.

Будь ласка, Дженні, не ворушіться.
Але, сер...
Ні, ні, поверніть голову назовсім не

рухайтесь.
-
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Поки вона, слухняно повернувшись до своєї

попередньої пози, стояла біля каміну, його
пальці нервово рухались по паперу.

Ви, мабуть, думаєте, що я зовсім

божевільний, чи не так, Дженні? Всі інші навколо так

гадають.

О ні, сер, енергійно заперечила дівчина.
Ми, звичайно, вважаємо вас за трохи
дивакуватого через те, що ви задарма навчаєте

хлопців малювати, зовсім не так, як отой диякон, що

навчає їх боксу. От коли містер Джір
займається з хлопцями, то буває, зайдеш у залу і

здається, що вони мало не вбивають один одного.

Просто не впізнаєш їх через підбиті очі та

заюшені носи. Мені це не до. вподоби. Але щодо
вас, то ми всі розуміємо, що ви таки справді
хороший джентльмен.

Це приємно чути... до того ж я теж не

люблю кровопролиття. Скажіть, Дженні, що ви

хотіли б мати, якби вас на старості хвороба
прикрутила до ліжка, біблію чи пляшку горілки?

У мене вже є біблія, сер... навіть дві.
Містер Лофтус і містер Джір кожний дали мені

по одній. В біблії містера Лофтуса чудові
кольорові стрічки.

Не викручуйтесь, Дженні. Кажіть правду.
Ну, це залежало б, сер, від того, як я

себе почувала б. Мені здається, що, якби дуже
погано, то горілка пішла б мені краще.

О, тепер добре, Дженні. Ви кришталево
відверті. Ідіть сюди. Що ви про це думаєте?
Вона звільна випросталась, наблизилась і з

сумнівом в очах почала уважно розглядати
простягнутий їй малюнок.

Я нічогісінько не розумію в таких речах,
сер... але воно, здається, досить-таки непогано

намальовано...

Ах, дурненька, хіба ви не бачите, що це ви
самі?

От тепер ви сказали, сер, скромно
відповіла дівчина, і, здається, що це таки моя

спина. Тільки я хотіла б, щоб на мені не було мого

старого халата з цією жахливою діркою, ось тут
коло кишені...

Стівен розсміявся й кинув блокнот на стіл.

Мені подобається саме цей старий халат.

І дірка. Ви чудова модель, Дженні. Я б хотів,
щоб ви позували мені. Я платив би по п ять
шилінгів за годину.

Метнувши на нього поглядом, вона одразу ж

відвела його вбік.
А це було б не дуже добре, чи не так, сер?
Пусте! безтурботно сказав він. Що ж

тут поганого? Але, здається, вам нецікаво.

Що ж, сер, вона говорила ніяково, щоки

її запалали теплим рум янцем. Справа в тому,
що, коли все буде гаразд, я змогла б тепер за

додаткову плату.

Справді?
Так, сер. Розумієте.., я сподіваюсь

незабаром вийти заміж.

його обличчя втратило запитливий погляд і
він по-хлопчачому посміхнувся.

Поздоровляю. Хто ж цей щасливчик?
Його звуть Альфред, сер. Альфред Бейнс.

Він стюард на одному з кораблів Східної лінії.
Місяців через два він повернеться додому.

Це добре, Дженні. Не дивно, ви

бажаєте назбирати трохи грошей на дрібні
витрати. Слухайте-но, коли ви кінчаєте прибирати?
' Як тільки впораюся з вашою кімнатою, сер.

Звичайно близько п ятої.

Ну, тоді... ви залишатиметесь, скажімо, ще

на годину двічі на тиждень, з п ятої до шостої.

Кожного разу я зміг би виплачувати п ять ші-
лінгів.

Ви занадто щедрі, сер.
Це не так уже й багато. І якщо робота не

буде вас занадто втомлювати, я міг би дати

записку до одного мого приятеля, що викладає на

вечірніх курсах у Слейді. Він охоче попрацював
би з вами також протягом якогось часу.

Але ж він не вимагатиме нічого такого,

сер?.. спалахнула Дженні.

Воронь боже, ні, заспокійливо промовив
Стівен. Ви позуватимете в одязі, йому, мабуть,
потрібні будуть голова й плечі.

Тоді я була б дуже вдячна, сер... справді,
дуже вдячна... особливо вам.

В такому разі, назвемо це угодою, добре?
Він усміхнувся тією своєю посмішкою, що
з являлась так рідко й робила його обличчя таким

привабливим, і простягнув їй руку.
Вона ще більше зашарілась і підійшла до

нього. її пальчики з погано підрізаними й
поламаними нігтями були теплі й сухі, а їх обморожені
пучки вкриті шрамами. Проте було надзвичайно
приємно тримати цю маленьку ручку, в якій

відчувався пульс молодого тіла, і він ледве змусив
себе відпустити її. Коли він це зробив, дівчина
повернулась до дверей. Уже спокійно, не

дивлячись на Стівена, вона промовила:
Ви завжди так чудово поводилися зі мною,

містере Десмонд... Приємно щось робити для
вас. І я завжди з особливою ©хотою прибирала
вашу кімнату. І чистила ваші черевики, тому
що... ну, просто тому що це ваше, сер.
Вона замовкла й вибігла з кімнати.

йому, що завжди мордувався муками само¬

приниження, ці слова принесли якесь дивне
тепло. Але скоро тимчасова бадьорість зів яла; він

знову повернувся до своїх сумних думок, до
свого оточення й до тієї розпучливої нудьги, що
чекала на нього в майбутньому. І йому
захотілось, щоб скоріше приїхав Глін.
Взявши «Докази» Пелі, якого він обіцяв

своєму батькові читати, Стівен спробував
заглибитись у книгу. Але марно. Книга його не

цікавила; життя, яке він вів з того часу, як оселився

в пансіонаті, з його щоденними обходами,
вивченням біблії, клубом набридло Стівенові,
хоч він і намагався по-своєму прикрасити його.
Він ненавидів вічне лицемірство, коли годують
голодних і холодних людей словами, тоді як він
та інші його колеги були ситі й у теплі.
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Він міг би зрозуміти людину, яка, вступаючи

до церкви, мала глибоко релігійну натуру й

вважала б за свою місію допомагати ближнім. Але

вести комфортабельне життя без такого

сильного покликання, з виключно матеріальних
міркувань, здавалось йому найгіршим обманом. Крім
того, хіба ж він не мав свого власного

покликання, свого потягу, який дедалі дужче звучав у

його серці? Яким же він був дурнем, коли

дозволив загнати себе в цю пастку, як заганяють на

сільському ярмарку дурну вівцю в загороду!
Зараз він сидів у ній і порятунку, здавалось, не

було.
В цю ж саму мить на дерев яних сходах

почулось часте гупання важких черевиків, і за

кілька секунд до кімнати вдерся і з розгону, ледве

переводячи дух, упав у крісло чоловік, трохи
старший за Стівена. Він був вищого за середній
зросту, кремезний, з густим рудим волоссям і

короткою щетинистою бородою такого ж самого

кольору; риси обличчя різкі, під густими
бровами люті очі, трошечки дикуваті й водночас

повні веселості. У своїх молескінових штанях і

робітничій фуфайці, з червоною крапчастою
хусточкою, пов язаною навколо шиї, він мав

вигляд легковажного шибайголови, сповненого

буйної радості життя. Незабаром, віддихавшись, він

витяг металевий годинник, що був прикріплений
обшарпаною зеленого мотузкою до кишені.-

Менше як година, задоволено промовив
він. Не погано, адже з самого Уайтхоллу.
Хоч Стівенові й була відома гарячкова

пристрасть Гліна до таких шалених вправ, однак
він усе ж був здивований.

Ти йшов пішки всю дорогу?
Біг, відповів Глін, обтираючи піт. Це

було диявольськи кумедно. Переполохав усіх
поліцаїв вони думали, чи не пограбував я

якогось банку. Але мені в горлі пересохло. Навряд
чи в цьому домі знайдеться хоч краплина
пива, га?

Вибач, Річарде. Нам не дозволено тримати
його в кімнатах. Можу запропонувати тобі чаю...
з бісквітами.

Глін вибухнув реготом.

Ех, ви, юні богослови! Як можна боротися
з сатаною, сидячи на бісквітах із чаєм? Але,
якщо тобі не важко, тягни їх сюди.
Потім серйозніше він додав:

Боюся, я не зможу довго залишатись тут,
але мені дуже хотілося тебе побачити.

Поки Стівен кип ятив воду в чайнику на

газовій плитці, що стояла коло каміна, вони

розмовляли. Коли чай закипів, Річард випив чотири
чашки цього нікчемного напою і з байдужим
виглядом спустоіпив повну тарілку макаронів.
Потім розмова раптом урвалася в трохи
незручний спосіб.

Твоя виставка мала успіх, нарешті
вимовив Стівен.

Здається, що так, безтурботно відповів
Глін. Критики так люто оскаженіли, що навіть

привернули увагу публіки.

Але ти таки дещо продав.
Одне яскраве полотно. І тільки через те,

що я з Уельса. його купила Кардіффська
національна галерея. Для заохочення місцевих
талантів... мовляв, автор син шахтаря і таке інше.

Знову мовчання.

Проте, закінчив думку Глін, грошики
стримують мене від застав. Завтра ми з Анною
їдемо в Париж.
Непомітне напруження, немов то відгукнулись

усі його нерви, охопило Стівена не тільки від
цього слова, що переслідувало його, але й тому,

що в цій випадковій фразі він відчув мету
приходу Гліна. Відповідаючи, він спробував
стримати своє хвилювання.

Скільки ж ви там будете?
Принаймні, з рік. Житиму ощадно й

працюватиму, як той диявол. Хоч-не-хоч, а Париж
чудове місце для роботи. Зупинившись, він

кинув меткий погляд на свого співбесідника. А
ти не збираєшся?

Стівен відчув, як у нього перехопило в горлі.
Бліді пальці міцно вчепилися в ручки крісла.

Хіба я можу? пробурмотів він. Ти ж

знаєш моє становище.

І все ж у мене склалося враження, що ти

хочеш малювати.

Стівен, який сидів з похиленою головою,

нічого не відповів. Раптом він підвів очі:

Гліне!.. Коли б я все це кинув... Чи зміг би

я коли-небудь мати успіх, як художник?
Великий боже, Десмонде! Насупивши

брови, Глін нахилився вперед. Що за йолоп-

ське запитання? Успіх? Що ти вважаєш за

успіх? Хіба тобі невідомо, що в цій грі немає

гарантій і що треба цілком розраховувати тільки
на себе? Ти не досягнеш успіху ні за які цяцьки
й нічим,,окрім своїх власних рук. Якщо ти

серйозно надумав усе це кинути до біса, голодуй,
крадь, обдурюй свою бабусю, порушуй будь-яку
з десяти заповідей заради того, щоб у твоїх
руках опинився шпатель і тюбик з фарбами.

Глін замовк, змінив позу й сказав уже
спокійнішим тоном.

Я вірю в твій талант, у твої неабиякі

здібності; інакше я не морочив би собі голову. Я

знаю, як тобі важко з тими традиціями. Ти
народився не в тій сім ї. Краще б тобі народитись,
як я, на робітничій вулиці в брудному
шахтарському містечку. Ти сам повинен зараз
зважитись. А якщо ні, я гадаю, з тебе вийде непоганий
піп. Він рвучко витягнув свого металевого

годинника. Ну от, я вже мушу бігти. Треба
пакуватись і все таке інше... Прощавай, друже.
Пиши, коли матимеш час.

Поки Стівен сидів, не рухаючись, Глін
підвівся. Зробивши кілька кроків уперед, він побачив
на каміновій полиці розмальовану картку Мері-
лебонського крикетного клубу. Це було
запрошення на крикетний матч між командами

Оксфорда й Кембріджа, що має відбутися
наступного місяця. Простеживши за поглядом Річарда,
Стівен почервонів.
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Я мушу туди піти, вперто сказав він.

Там буде вся наша родина.
Глін сумно знизав плечима, потиснув

Стівенові руку й вийшов.

РОЗДІЛ V

Коли матч скінчився, прибрали трибуни й на

газони парку лягли довгі тіні від вечірнього
сонця, можна було побачити пишну процесію з семи

персон. Слово натовп аж ніяк не підходило до

такого зборища. Процесія повільно рухалась до
головних воріт Сент-Джонс Вуд Роуд.
Попереду з Дейві та його кузеном Джеффрі йшли

Кароліна й Клер, а кілька кроків позаду Стівен

у супроводі генерала Десмонда і його дружини.
Якісь невідкладні парафіальні справи в останню

хвилину затримали священика вдома, а Джулії,
як і кожного року, звичайно, не було. Стівен
приїхав тільки заради того, щоб побути разом із
своїм братом. В той час, як Дейві, якому через
його недугу заборонили грати в крикет, тішився,

спостерігаючи гру, для Стівена цей. день був
важкий. Від безперестанних вигуків Джеффрі
«добрий удар, сер!» ще й досі гуло в голові, а

генеральша, як завжди, ставилась до нього з

тією напівзиеважливою, иапівпихатою

фамільярністю, що збуджувала в ньому найдикіші й

найгірші інстинкти. Владна жінка, з холодним

тонким обличчям, вихована в армійських традиціях
і загартована сонцем Індії, вона й тепер була
приваблива своєю суворою і мужньою красою,
її постать ще й зараз викликала захоплення, а

погляд іноді колов так смертельно, немов багнет.

Залишивши спортивний майданчик, вони

тепер стояли, не знаючи, куди йти далі, й

спостерігали, як від тротуару від їжджали коляски

й карети. Говорила генеральша, швидко, своїм

уривистим «панським» голосом.

Сьогодні було так чудово. Шкода, якщо

цей настрій зникне передчасно. Вона
повернулась до чоловіка. Губерте, ти, часом, нічого не

запропонуєш?
Генерал Десмонд глянув на родичів. Високий,

з вольовим обличчям, прямий, мов шомпол, він
навіть у своєму сірому капелюсі й цивільному
пальті мав хвацький вигляд бравого солдата.

Короткі вуса підкреслювали ще виразніше різку
стислість його висловів.

Думаю, ми могли б повечеряти в Фраскаті.
О, це здорово, батьку, промовив

Джеффрі, мабуть, уже в двохсотий раз обсмикуючи
себе то за галстук, то за вишитий жилет, наче

він заповзявся будь-що підтримувати свою

перевагу в одязі, яка, на його думку, робила його

об єктом загального захоплення. Стиль, як він

називав уміння одягатись, був для Джеффрі
над усе, і він дбав за нього скрізь, де б не був
чи на плац-параді чи на Піккаділлі. Саме цей
«стиль» і зробив з нього, двадцятичотирирічного
хлопця, типового легковажного світського
жевжика.

Дейві повинен до сьомої бути вдома,

втрутилась Кароліна. А зараз уже за шосту.
Але вам нема чого турбуватись: я посаджу його
на поїзд.

Люба моя, ти така добра, завжди така

люб язна, усміхнулась їй Аделаїда. їй не

хотілося, щоб Кароліна сиділа з ними у Фраскаті,
сяючи своїм червонопіоновим від сонця

обличчям, убрана в цю огидну сукню каштанового

кольору, в якій вона мала вигляд

справжнісінької покоївки у вихідний день; а тут ще, на

нещастя, такі ноги, схожі на підпірки величезного

піаніно. Для тітки Аделаїди Кароліна завжди

була соціальною перешкодою і щорічним
гірким приниженням під час мисливського балу,
коли, сидячи біля вхідних дверей, нікому не

потрібна, ніким не запрошена на танець, вона із

сумом чекала, поки їй підведуть якогось

літнього джентльмена. От і сьогодні цілісінький
день вона всім псувала настрій. Обіцяй, що ти

приїдеш ще раз.

На жаль, і мені треба повернутись
додому, промовив Стівен. Якщо Дейві не йшов, то

й він теж не мав охоти туди йти.

Треба? співчутливо підняв брову Губерт.
Він уподобав, або, принаймні, терпів свого

племінника майбутнього пастора. Так швидко?

Ну, звичайно, ви могли б ще залишитись,
Стівене. Поруч з ним стала Клер, стримана й

водночас манлива. Гарні риси її обличчя
ніжного кольору танули в тіні від широких крис
капелюшка, прикрашеного трояндами. В цьому
вбранні сьогодні, більше ніж будь-коли, вона

виглядала тим, ким була дуже милою
англійською дівчиною, чий здоровий глузд, хороші
манери й щира сердечність привертали до неї

друзів усюди, де б вона не була.
Будь ласка, залишіться, додала вона.

Люба моя, втрутилась Аделаїда, перш
ніж Стівен зміг відповісти, нам не слід
порушувати правил і статутів. Як я розумію, в

пансіонаті більш-менш чернецьке життя, правда ж,
Стівене? і, я певна, найдостойніше. Дуже
шкода, що ти не можеш піти. Але ми вчотирьох
можемо ще трохи повеселитись. Джеффрі візьме

Клер, а я вважатиму Губерта за свого

кавалера. Аделаїда знову усміхнулась, на цей раз
задоволено: вона мала свої причини не бажати

товариства Стівена.

Може, вас підвезти до станції, Кароліно?
спитав Губерт.

О ні, ми з Дейві поїдемо метро.
А я автобусом, промовив Стівен.

Розпрощавшись, невиразно відчуваючи жаль,
що світився в очах Клер, Стівен пішов з Каро-
ліною й Дейві. У них лишалося ще кілька
вільних хвилин, і він повів їх до кафе Фуллера иа

Парк-Роунд, щоб почастувати свого молодшого

брата полуничним морозивом, а Кароліну
склянкою чаю, бо та, стягнувши нишком з ніг вузькі
черевики, призналась, що весь день тужила за

чаєм. Потім він провів їх до станції метро на

Бейкер-стріт, а сам сів там на 23:й номер
автобуса, що йшов до східної частини міста.
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Дорогою до Степні, незважаючи на

полегшення від того, шо він знову опинився серед простих
людей, які не вимагали нічого, крім права на

місце в автобусі, його .охопило почуття
пригніченості. Яким знесиленим фізично й духовно,
яким цілковито несхожим до інших почував він

себе під час прогулянок навколо крикетного
поля, під час зустрічей і вітань, під час полудника
в літньому клубі. «Ну й дивак» він майже міг

читати таку думку/ приховану під скерованими
на ньогохбайдужими поглядами друзів його

кузена, коли вони з Джеффрі обговорювали
найновішу музичну комедію, останні новини в

Західному Суссексі, останні примхи Кембріджіру.
З цим настроєм він добрався до пансіонату. В

холлі, насиченому денними пахощами вареного
м яса й капусти, він натрапив на Лофтуса, який

уже збирався вийти, і привітав його. Молодший
церковник ледве відповів і, повільно проходячи
мимо, спокійний і елегантний, кинув .на Стівена

такий зловтішний і насмішкуватий погляд, аж

він інстинктивно зупинився.

Що сталося, Лофтусе?
Той, уже стоячи в відчинених дверях,

напівобернувся й сказав, кривлячи губи в стриманій
усмішці:

Хіба ти не знаєш?

Звичайно, ні, а що?
Гадаю, нічого особливого. Просто маленька

Ділл, здається, опинилась у досить-таки

скрутному становищі.

«Про що це він?» подумав Стівен.
Знизавши плечима й переконавшись, що на полиці
йому листів немає, він піднявся сходами до себе.

Там, у центрі кімнати, на стільці,
випроставшись, сиділа Дженні в своєму верхньому одязі
й плоскому солом яному капелюшку, перевитому
вузькою стрічкою, та білих бавовняних
рукавичках.

Як тільки він увійшов, дівчина похапцем,
перемагаючи ніяковість, підвелась і, поки він
здивовано розглядав її, бо вона звичайно не

приходила сюди в суботу, промовила:
Даруйте мені за мою вільність, сер. Але я

неодмінно хотіла побачитися з вами. А іншого

місця, де б можна було почекати, здається, нема.

Та це нічого, невпевнено відповів
Стівен. Сідайте, будь ласка. Так буде краще. Ну,
що таке?

Поки він дійшов до каміна, Дженні пересіла
на край стільця, статечно склавши руки в

рукавичках.

Справа в тому, сер, що я досить-таки

несподівано залишаю вас сьогодні. А ви були такі

добрі до мене, що мені хотілось попрощатися з

вами.

Шкода, Дженні. Я й не гадав, що ви так

скоро покинете нас.

Я теж не гадала, сер. Але справа в тому,
Що мене викрили.

Викрили? спантеличено повторив він.

Так, сер. Відверто й діловито ствердила
вона кивком голови, спокійно дивлячись йому- в

вічі. У всьому винна я сама, бо зробила
дурницю, прийшовши вчора без корсета. Я й не
уявляла собі, що на мені вже помітно. Але ту
куховарку не обдуриш. Вона, мов куля, полетіла до
начальника.

Але про що ви говорите?
Хіба ви не бачите, сер, що в мене буде

дитина?
Стівен був такий вражений, що не міг нічого

відповісти. Нарешті, відчуваючи, що його

мовчання буде нетактовним, він промимрив:

О, Дженні... як же'ви наважились?

Я, мабуть, таки дуже захопилася, сер.
Що?!
У всіх нас є свої почуття, сер. Від цього

нікуди не втечеш. Але це було цілком порядно,
запевняю вас. Алф чесний хлопець. Він працює
стюардом на пароплаві, як я вам казала. Коли
він повернеться, ми одружимось.
Настало коротке мовчання, під час якого

Стівен дивився на дівчину все з більшим
співчуттям.

Ви, певно, любите його?

Я гадаю, що так, сер. По її свіжому
юному обличчі пробігла легка, мудра усмішка. Він,
звичайно, набагато старший за мене. І я скажу,
що, якби не ті два кухлі пива на свята, я не

піддалась би. Але тоді знову я, можливо, зробила б

для себе гірше. Він пристойна людина, цей Алф.
І культурний також. Любить музику і сам

навчився грати на губній гармошці.
Знову мовчання.

Що ж... ми скучатимемо за вами, Дженні.
І я за вами, сер. Признаюся, ви

ставились занадто добре до мене. Не так, як дехто з

них.

Хто ці дехто?

Ну, хоч би, приміром, настоятель, сер.
Признаюся, він змусив мене добре походити, поки
зі мною розрахувались.

Так ви звільняєтесь не з власного

бажання?

О ні, сер. Це мені зовсім не випадає...

Розумієте, я живу сама, батьків у мене нема.

А настоятель сказав, що не дозволить розпусти
в місці, де живуть троє священиків, і тут же

вигнав ,мене.

Стівен прикусив губу. Крадькома поглядаючи
на дівчину, він помітив, що, незважаючи на свою

звичайну безжурність і добрий настрій, вона

виглядала блідою і недужою. А він міг би запри-
сягтися, що в неї не було ані краплини шкоди.

Дженні, підкоряючись своєму пориву,
сказав він. Не моя справа втручатись. Але

сподіваюсь, ви вже вжили заходів, сходили до

лікарні... ну, й так далі.
Я не піду до лікарні, сер. У мене є власна

кімната. І я домовлюся з міссіс Кеттл.чВона

акушерка, сер, її дуже рекомендували.
Ви певні, що все буде гаразд?
О, не хвилюйтеся за мене, сер. Вперше в

її голосі почулись болісні нотки. Хочу тільки

сподіватись, шо не завдала вам клопоту. Те, що
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ви підшукали мені роботу на художніх курсах
стало відомо. Настоятель, здається, дуже на вас

сердиться.

Від цієї новини Стівен якось розгубився.
Проте щира турбота за Дженні, захоплення її

мужністю й здоровим глуздом, обурення на нечуйне
ставлення до неї змусили його забути про себе.

В останні місяці вона особливо подобалась

йому, і він не міг так просто відпустити її.
Відвернувшись, він ніяково розкрив гаманця й зробив
крок до неї.

Послухайте, Дженні. Я не хочу образити
вас. Але ви зробили так багато для мене... і вам,

певно, потрібно буде... Мені хотілось би, щоб ви

взяли оце.

Він незграбно сунув їй у руку п ятифунтову
асигнацію, яку, щоб приховати її високу

вартість, навмисне згорнув у маленький квадратик.
Але на його здивовання, вона не взяла її, рвучко
підвелась і подалась назад.

Ні... Я не можу взяти.

Але Дженні... ви повинні...

Вона була не з плаксивих, та за цілий день

дуже втомилася, і зараз сльози заблищали в неї

на очах.

Ні, сер, я не можу... те, що я для вас

зробила, дрібниці...
В цю мить, коли він, пропонуючи гроші,

Підступив до неї, двері відчинились, і в кімнату
ввійшов настоятель. Запанувала німа тиша, під

час якої той з кам яним обличчям спостерігав за

ними. Потім стриманим голосом промовив:

Тепер ви можете йти, Ділл.
Коли пригнічена дівчина з сльозами, що текли

їй по щоках, повернулась до виходу, Стівен, хоч

соромився *й ніяковів, добрав способу непомітно

сунути в кишеню її жакета асигнацію.

На все добре, Дженні, пробурмотів він.

Бажаю успіху.
Відповіді, якщо вона й була, він не розчув.
Все з тим же безстороннім виглядом,

преподобний Кріспін зачинив за нею двері; далі, кинувши
швидкий погляд на Стівена, стис губи й звів очі

на стелю.

Десмонд, промовив він, я і раніше мав

підозру про вашу нескромну поведінку. Але я

ніколи не уявляв, що вона зайшла так далеко.

Мені, приятелеві вашого шановного батька, це

завдає такого суму, що я не можу й сказати.

Стівен проковтнув якийсь сухий клубок, що

підступив йому до горла. Щоки його
пополотніли, але в темних зіницях очей спалахували
гнівні іскорки.

Я зовсім не розумію вас.

Ну, ну, Десмонд. Ви не можете заперечити,
що якийсь час підтримували й досі підтримуєте
непристойно близькі відносини з цією молодою

особою, яку я щойно звільнив.

Я просто ставився до Дженні
по-дружньому. Вона зробила мені безліч дрібних послуг. А
я просто намагався віддячити їй.

А! багатозначно сказав настоятель.

Виходить, віддячити їй, це значить якомога

частіше залишатися з нею удвох в кімнаті.

Вона приходила прибирати кімнату. І

випадково я зробив кілька ескізів з неї. Ось і все.

Невже? І ось ви, кандидат до висвячення,

вважали за можливе крадькома робити
натурницю з однієї із служниць цього господнього

дому?! Я дозволив собі ознайомитись з кількома

малюнками, що були наслідком вашого недозво-

леного співробітництва, і мушу сказати, вони

вразили мене, як надзвичайно сумнівні.

Кров прилинула Стівенові до чола. Його очі

сердито заблищали.
Оскільки я знаю ваш смак, сер, трохи

тремтячи відповів він, мене не дивує, що ви не

змогли зрозуміти їх.

Справді! промовив Блісс із тим

в їдливим спокоєм, що, як він думав, так личив

йому. Виходить, що мої погляди взагалі, й
особливо у сфері моралі, відрізняються од ваших.

Звичайно, відрізняються! Стівен відкинув

будь-яку обережність. Я не вигнав би цієї
бідної дівчини на вулицю через одну її помилку.

Гадаю, що ні. Я боявся саме цього.

Що ви маєте на увазі?
До цього моменту настоятель старанно

стримував себе, але зараз ніздрі його звузились і на

чолі лягла тінь погрози.
Хоч Ділл назвала ім я свого звідника, та

вона мене зовсім не переконала. Принаймні я

певний, що ви своєю поведінкою з цією
нещасною дівчиною і тим, що використовували її для

своєї, так званої, художньої мети, несете

відповідальність, або, принаймні, частково винні за

той гріх, у який вона впала.
Важко дихаючи, Стівен з люттю подивився в

обличчя Блісса.
Ніколи в житті я не чув подібних

дурниць! гнівно вибухнув він. І такого

лицемірства теж. Дженні не розбещена. У неї є коханий,
і він збирається одружитися з нею. Чи не

вважаєте ви, часом, за християнське милосердя
вашу спробу ганьбити її й мене, не маючи на це

ніяких підстав?

Замовкніть, сер! Я не дозволю так

розмовляти зі мною. Я міг би попросити вас негайно
залишити пансіонат, як того вимагає від мене

обов язок. Він замовк, щоб опанувати себе.
Але пам ятаючи про вашу родину та дбаючи про
ваше майбутнє, я волію не вдаватися до цього.

Однак, я мушу дати вашому батькові якесь
уявлення про те, що сталось. А ви, розуміється,
дасте мені своє письмове зобов язання раз і

назавжди кинути цю причепливу ідею, яку ви

звете «мистецтвом» і яка абсолютно несумісна з

вашим церковним саном. Тим більше, що я

відчуваю потребу в дальшому накласти на вас ще

деякі обмеження. Після вечірньої молитви

прийдіть до мене, я скажу вам про них.

Закінчивши розмову й не давши Стівенові

можливості відповісти, він круто повернувся й
вийшов з кімнати.

А йдіть ви до біса! розлючено вигукнув
Стівен. Та двері, на жаль, уже зачинилися.
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Якийсь чає Стівен стояв, напружившись, із

стиснутими кулаками й мовчки дивився на

дубові, полаковані панелі. Потім з одчайдушним
жестом сів у крісло, біля стола, витяг з шухляди

папір і схопив перо:

«Любий батьку!
Я зробив тут усе, що міг, але зазнав повної

невдачі. Не хочу завдавати тобі горя і остаточно

на щось зважитись, не попередивши тебе, але я

відчуваю, що в цих обставинах повинен на

деякий час звідси виїхати, принаймні, на рік. Це
дасть мені змогу краще в усьому розібратись, а

також перевірити свої здібності саме в тій

галузі, яка настільки бридка тобі, що я навіть не

називатиму її. Розумію, який це буде для тебе
удар, але єдине можу сказати на своє

виправдання, це те, що я просто нічого не можу з

собою вдіяти.

Передай мої привітання всім у Стіллуотері й

Клер. Напишу тобі знову з Парижа.
Стівен».

РОЗДІЛ VI

Стівен не знав Парижа і, хоч перший ковток

п янкого весняного повітря звеселив його, мов

вино, він вступив до міста нерішуче, наче

боявся тих іронічних поглядів, що їх кидали на

чужоземця всі справжні парижани. Ось чому він

одразу ж ухопився за назву готелю, про який

часто згадував його батько, стримано хвалячи

готель тоном церковника. Намагаючись якомога

впевненіше говорити, Стівен назвав шоферові
готель, і авто з незвичайною швидкістю помчало

його від Північного вокзалу на диво порожніми
в неділю вулицями до готелю «Кліфтон» на

вулиці Сурдьєр.
Це, здавалось, був тихий, майже без зайвого

галасу, але цілком респектабельний будинок із
заскленим квадратним двориком, навколо якого

за чавунним поруччям балконів містились
кімнати. В сонному приміщенні адміністратора, де

задавав тон ледачий кіт, що дрімав на конторці,
на раптову появу молодого англійця ніхто не

звернув уваги. Тим-то, коли він підіймався по

сходах у вказану йому темну й затхлу кімнату
з вицвілими шпалерами та величезним ліжком
з червоними завісками, літній, перебільшено за-

сапаний носильник, поставивши валізку, трохи
здивував Стівена запитанням, чи не хоче він

чаю.

Ні, дякую, посміхнувся Стівен, думаючи,
якою розкішною повинна була здаватись оця

темна кімната зігнутій старій людині в чорному
з жовтимрі смужками костюмі, з слізливими
очима й щоками, вкритими сіткою червоних вен.
Я хочу погуляти... роздивитися.

Сьогодні ви небагато побачите, месьє,

Доброзичливо сказав носильник. Усе скрізь
зачинено.

Стівен ледве дочекався, поки зміг розпакувати
саквояж й шпурнути речі в запорошену шафу.

Потім, збуджений, він залишив готель і пішов
по вулицях, простуючи навмання уздовж
бульвару і через майдан Згоди. Він одразу ж

згадав про Гліна, але в той напружений момент

розставання він забув спитати його адресу, а

жодної звістки з Парижа відтоді ще не було.
Проте Стівен був певний, що незабаром
стрінеться з ним у тому колі, де збирався бути.
Стояла тиха і ясна погода, на блідому небі

пливли осяйні хмаринки. Побачивши вздовж
ріки довгий ряд каштанів у буйному цвіту, Стівен
мало не закричав уголос. Стривожене легким

вітерцем, їх листя ніжно мерехтіло світлими й
темними бліками, пестячи очі. Перетнувши
широку вулицю, він вийшов до Сени, забарвленої
у сталевосірий колір і наче відполірованої, яка,

мінячись, линула повз пришвартовані в ряд
чорні баржі. На одній з них молода пишногруда,
світловолоса жінка розвішувала на мотузці
випрану білизну. Біля її ніг крутилось,
підстрибуючи, маленьке біле цуценя. Вмостившись на

перевернутому відрі, чоловік у фуфайці з

закоченими рукавами й у фетровому капелюсі
безтурботно палив.

В якомусь екстазі, аж усередині йому все

співало, Стівен повільно йшов берегом, через міст

Ройяль, повз ряди зачинених книжкових

кіосків і знову через Новий міст до Сіте. Тут він

зупинився, спостерігаючи, як міняться на воді
барви й на камінні густішають тіні. Тільки коли

непомітно звечоріло, він отямився і, зітхнувши,
мерщіц, подався до готелю.

Місто вже пробуджувалось від свого

недільного заніміння. На вуличках на північ від ріки
почали, без метушні, але жваво, заповнюватись

публікою маленькі відкриті кафе. Відчинялися
продуктові крамниці, на вулиці вийшли
подихати свіжим повітрям родини заможних парижан,
у дверях з явились огрядні чоловіки в

пантофлях. Коло зачиненої ще булочної, ліниво
перекидаючись плітками, збирались домохазяйки.
«Я в Парижі», з п янкою радістю подумав
Стівен. «Нарешті, нарешті!»
«Кліфтон», залитий тьмяним світлом, ніби в

церкві, у протилежність до всього

навколишнього, мав урочистий, майже похоронний вигляд.
І тому на якусь мить Стівена охопила спокуса
повернути назад і піти повечеряти в ресторані
Максіма, або в кафе Ріш, або ж в одному з тих

веселих ресторанів, про які він так багато
читав. Але він втомився і боявся йти сам. Крім
того, він* поклав собі жити ощадно. Від його

річного утримання залишилось тільки сто п ятдесят

фунтів, і цього повинно вистачити на цілий рік.
Ось чому він подався до скромної їдальні

готелю й пообідав самотньо, якщо не рахувати
схожого на стару діву джентльмена в коричньо-
вій норфолській курточці, який, сидячи у
віддаленому кінці загального столу, весь час щось

читав, та двох уже літніх леді в рожеволілових
сукнях, які про щось між собою шепотіли. Усі

вони були, безперечно, англійці. Йому, як і

іншим, подали суп, баранину та кислий тушкова-
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'ний чорнослив. Все це, хоч і було поживне,

переконливо заперечувало, ніби у Франції
французька кухня загальнопоширене мистецтво.

Однак ніщо не могло зіпсувати його піднесеного

настрою. Насвистуючи, він піднявся до свого

покою і міцно заснув у ліжку з балдахіном.
Наступного ранку, не гаючись, він вирядився

до Монпарнасу, Всебічно обміркувавши, він

вирішив не встуцати до школи образотворчого
мистецтва, а записатися в славетну студію
професора Дюпре на Селінському бульварі, де він міг

сподіватися привернути до себе увагу. Він легко

відшукав студію Дюпре, завбачливо взявши

кишеньковий план Парижа, який він придбав у

готелі. Студія містилась на верхньому поверсі
схожого на казарму будинку, розташованого
досить-таки далеко від бульвару, за огорожею із

списоподібних прутів і з двома порожніми
вартовими будками. Тривкий запах дубленої шкіри
свідчив, що тут колись був військовий склад, а

страшенний галас угорі змусив Стівена на якусь
мить боязко зупинитись і подумати, що солдати

іце не покинули цього приміщення. Скінчивши
належні формальності та внісши завдаток за

навчання, що його прийняв швейцар
здоровенний з плоским обличчям хлоп яга в сірому светрі
й парусинових штанях, схожий на колишнього

боксера, Стівен піднявся по сходах і побачив, що

робота в студії вже почалась.-

У просторій світлій залі, опалюваній

величезною голландською грубкою, з стінами, що

немовби складалися з самих вікон, скупчилось,
принаймні, з півсотні студентів найдивовиж-
ніша компанія, яку він будь-коли бачив. Це
були здебільшого чоловіки від двадцяти до

тридцяти років, одягнені по-різному і різних
національностей бородаті слов яни, темношкірий
індієць, купка білявих скандинавів і кілька

молодих американців. Було тут і кілька таких же

ексцентрично вбраних жінок різних
національностей. Стівен помітив одну літню даму в блузі
мишастого кольору, яка крізь пенсне в золотій

оправі вдивлялась у своє полотно, як це звичай-'
но робить учителька біля класної дошки в

сільській школі.

Зблизька галас видався ще оглушливішим:
безнастанні розмови, голосні уривки пісень
різними мовами й гучні вигуки через усю кімнату.
Цей гармидер, здавалось, допоможе Стівенові

непомітно ввійти. Але коли він, схвильований і
трохи зблідлий, у своєму чорному- церковному
костюмі з білим стоячим комірцем і чорним
галстуком щоденному вбранні вихованців Клін-
керстріт переступив через поріг, у кімнаті

запанувала раптова тиша, і увага всього класу

зосередилась на ньому. Потім у мовчанні
пролунав чийсь фальцет:

- О! Це месьє абат!

Присутні підтримали цей вигук сміхом.
Засоромившись, Стівен пройшов у клас, знайшов
стільця й палітру з засохлими фарбами, ледве

протиснувся крізь натовп до стінки й сів,
поклавши папку з папером собі на коліно, бо
мольберта не було.
За модель правив старий чолов яга з довгим

сріблястим волоссям, що скидався на закеіїало-

го актора. Він сидів у загаданій йому позі в

центрі кімнати- на дерев яному помості, трохи
нахилившися вперед і підпираючи підборіддя
тильною стороною долоні. Його поза, а також

нудний і байдужий вираз обличчя не сподобались
Стівенові, але він узяв вугляного олівця й

почав малювати.

Об одинадцятій годині з явився месьє

Дюпре людина десь близько шістдесяти років, по-

театральному гарна, з густим пасмом волосся,

з стрункою величною поставою і рухливими
руками. Незважаючи на деяку мішкуватість його
штанів, сюртук, який щільно облягав

професорову постать, надавав йому коректного й
поважного вигляду, що підсилювався

х

орденською
стрічкою в петельці. Його раптова поява майже

припинила гомін, і серед відносної тиші він
почав повільно обходити кімнату, раз у раз
зупиняючись, щоб з примруженими очима глянути на

чиєсь полотно і, плавно жестикулюючи,

промовити кілька стислих слів, точнісінько як хірург
під час обходу своєї палати.

В міру того, як він наближався, Стівен
приготувався відповісти йому привітальними
словами, якими обмінюються під час ввічливої

бесіди, але спокійний професор нічого такого не

сказав. Він тільки скоса кинув напівзапитливий,
напівбайдужий погляд спочатку на Стівена, а

потім на його малюнок і, не моргнувши оком,

рушив далі.
О першій годині продзеленчав дзвінок. Одразу

ж знявся галас, натурщик, наче його підкинула

пружина, швидко підвівся і зіскочив з помосту,
тоді як усі студенти складали свої пензлі та

олівці й один за одним рушали до дверей.
Стривожений і розчарований, Стівен мимоволі опинився

посеред цього натовцу. Раптом збоку почувся
чийсь приємний голос:

Ви англієць, так? Я бачив, як ви

прийшли. Мене звуть Честер.
Повернувши голову, Стівен побачив

вродливого юнака, приблизно свого віку, який усміхався
до нього. Його волосся, підборіддя з ямкою та

блакитні очі, затінені довгими темними віями,
робили обличчя хлопця принадним і чарівним.
На ньому був пов язаний старовинний галстук

студента Харровіанського коледжу.
Я чекатиму на вас унизу, крикнув він, бо

вир натовпу вже поніс його вперед.
На вулиці Честер простягнув йому руку:

Сподіваюсь, ви не проти нашого
знайомства. В цій юрбі нам, хлопцям з того боку Ла-

маншу, слід триматись вкупі.
Після гнітючого прийому Стівен був радий

знайти собі приятеля. Коли він назвав себе,
Честер, трохи помовчавши, вигукнув:

А чи не піти нам удвох пообідати?
Вони рушили по бульвару. Ресторан, куди

вони ввійшли, містився зовсім близько на

Селінському майдані, у вузенькій кімнаті з низькою,

як у льоху, стелею; зал виходив у темну
кухоньку в напівпідвалі з вогнищем і рожном, на

якому щось смажилось, заповнену дзвоном мідних

сковородок і приємними пахощами готованих
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страв. У кімнаті було повно людей, переважно
студентів Дюпре, але Честер з рішучою
впевненістю попрямував через дворик, заставлений
діжечками, спокійно переставивши на кінець

столу картку з словом «Зайнято», спритно повісив
капелюх на вішалку й запросив Стівена сідати.
Одразу ж із кухні вийшла якась огрядна з

червоним обличчям жінка й заперечила:
Ні, ні, Гаррі... це місце зайнято для месьє

Ламбера.
Не турбуйтеся, мадам Шобер,

усміхнувся Честер. Ви ж знаєте, що месьє Ламбер мій
добрий приятель. До того ж, він завжди
запізнюється.

Мадам Шобер була невдоволена; вона

сперечалась і бурчала, проте Честерові чари, хоч вона

й цілком свідомо намагалась протистояти їм,
були занадто дужі для неї. Знизавши плечима,

немовби дивуючися з власної кволості, вона взяла

дощечку з написаним на ній крейдою меню

(дощечка висіла в неї на поясі) і простягла її

відвідувачам.
На пропозицію Честера вони замовили

овочевий суп, біфштекс і сир. На столі вже стояла

карафа з пінявим пивом.

Непогана пташка, посміхнувся Честер,
коли вона пішла від них. Під час обіду він жваво

оповідав про їх сусідів, раз у раз пересипаючи
свою розповідь дотепами та готовими

епіграмами. Він показав Стівенові італійця Біонделло,
який торік виставлявся в Салоні, і П єра Омер-
ля, безнадійного нікчему, що кожного дня

обідав з пляшкою міцного вина в товаристві якоїсь
жінки у великому капелюшку, на вигляд теж

п яниці, побачивши яку, Честер усміхнено
підвів брови. В той же час він поставив Стівенові

кілька ввічливих запитань; потім, після того як

подали чорну каву, він ніяково позираючи
навколо, помовчав, підшукуючи, як здавалось,

слова, щоб пояснити свою поведінку.
Аж дивно, промовив він, креслячи

візерунки на скатертині в клітку, як легко буває
розпізнати студента університету. Філіп Ламбер
також студент. Після Харроу, він кинув
швидкий погляд на Стівена, і я мав поїхати до

Кембріджа... якби не захопився мистецтвом.

Запобігливо усміхаючись, він розповідав далі,
що його батько був великим чайним

плантатором на Цейлоні, тоді як мати, тепер уже вдова,

повернулася жити додому у великий, з безліччю

челяді, особняк у Хайгейті. Нема нічого дивного,
що вона зіпсувала свого сина, даючи йому
щедре утримання. В Парижі він уже півтора роки.

Тут страх скільки всяких розваг, закінчив
він. Ви повинні дозволити мені ввести вас у

курс справ.
Що ви думаєте про Дюпре? спитав

Стівен.

Він тут найвідоміший учитель. Знаєте, в

нього орден Почесного Легіону.
Трохи неприємно вражений його словами,

Стівен нічого не відповів. Честер дивував його, як

то дивує часом незнайома досі непогана

картина, яка має в собі безліч дрібних деталей, чужих
вашому смаку.

Вони вже скінчили каву. Люди почали

розходитись.

Здається, ваш приятель Ламбер не

прийде, промовив, нарешті, Стівен, щоб якось

порушити мовчання.

Честер засміявся.
Той Філіп зайдиголова. Ніколи не знаєш,

коли він появиться, або яка гарненька спідничка

супроводитиме його.
Він теж ходить до Дюпре?
Він працює вдома... якщо він взагалі

працює. В нього водяться грошенята, і він об їздив

усю Європу, навчався в Римі та Відні. Але тепер
він з дружиною найняв невеличку квартиру біля

майдану Інвалідів. - Мушу сказати вам,

Десмонд, Честер кивнув головою, міссіс

Ламбер гарненька жінка. І, звичайно, справжня
леді.
Знов слова, що ріжуть Стівенові вуха! Вій

здивовано поглянув на свого компаньйона, не

розуміючи, як то можна так необачно казати такі

слова. Але перш ніж він устиг щось відповісти,
Гаррі Честер трохи підвівся.

А ось і Філіп.

Простеживши за його поглядом, Стівен
побачив у дверях ресторану стрункого чоловіка
років тридцяти, одягненого в короткий коричньо-
вий піджак з низьким комірцем і вільно
зав язаною краваткою. На його блідому, з глибоко
запалими очима обличчі була томність.
Блискуче чорне волосся Ламбера було гладко розчі-
сане посередині на проділ, але з одного боку
спадало кружечком на біле чоло. Поведінка іі

увесь дигляд його свідчили за внутрішню
порожнечу, знудьгованість і чванливість.

Підійшовши до їхнього стола, він сунув ціпка

під пахву й почав стягувати лимонножовту
рукавичку, поглядаючи на Честера з трохи
презирливою посмішкою.

Дякую, що тримав мій стіл, любий хлопча

Але зараз забирайся. О другій годині я чекаю

на гостя, і бонни мені не треба.
Ми саме скінчили, Філіпе. Честерів той

набрав покірливої інтонації. До речі,
познайомся з Десмондом. Він сьогодні приєднався до

нас у Дюпре.
Ламбер глянув на Стівена, потім чемно

вклонився.

Десмонд тільки що залишив останній курс
в Оксфорді, квапливо докинув Честер.

Невже? вигукнув Ламбер. Який саме

коледж, дозвольте спитати?

Трініті, відповів Стівен.

А-а! пом якшав Ламбер, посміхаючись і

показуючи свої рівні білі зуби. І, нарешті,
стягнувши другу рукавичку цю тривалу операцію
він робив мовчки й зосереджено простягнув
Стівенові свою маленьку руку. Радий
зустрітися з вами. Я й сам вчився в коледжі. Будь
ласка, не турбуйтесь і не поспішайте. Я можу легко

знайти інший стіл.
Запевняю вас, сказав, встаючи, Стівен,

ми вже зовсім скінчили.

Тоді цими днями приходьте до мене на чай.
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По середах о п'ятій ми завжди вдома. Гаррі
проведе вас. Тоді нас буде двоє з Оксфорда
і один, він посміхнувся, дивлячись Честерові
в обличчя, що ледве не вступив до Кембріджа.
Рахунок, що його хутко подала мадам Шобер,

уже лежав на столі. Оскільки Честер, здавалось,

цього не помічав, Стівен узяв і, незважаючи на

раптове й палке заперечення Честера, оплатив

його.

РОЗДІЛ VII

Зачарований здобутою, нарешті, свободою,
Стівен увесь віддався своїй праці. Цьому сприяв
також лист, одержаний із Стіллуотера через
тиждень після приїзду, який набагато полегшив

його душевний стан. Описуючи всі прикрості, що

завдала йому втеча Стівена, батько, як зрозумів
Стівен, уже майже простив його. Мабуть, писав

він, погані нахили (слово «спокуси» батько

закреслив) були занадто вже міцні, щоб їм можна

було протистояти. А тому, можливо, «все йде на

краще», якщо цей річний строк вони обидва
вважатимуть, як пропонував сам Стівен, за

«іспитовий період». Вій схвалив також Стівенів

вибір готелю і, знаючи сина дуже добре, не став

закликати його до цнотливості, а порадив лише

бути гідним свого становища.

Прокидаючися вранці, Стівен ніяк не міг

звикнути до того, що він уже в Парижі й віддається

своєму улюбленому мистецтву. Оскільки в готелі

«Кліфтон» сніданки були неїстівні, він уставав

рано, швидко вдягався й поспішав до
маленького кафе, що містилося за рогом. Там за тридцять

су він одержував кофейник з гарячою кавою та

пару ще теплих булочок,* щойно принесених з

пекарні. Прогулянка до студії по ранкових
вулицях міста завжди розважала його. Тут його
захоплювало все: поквапливі юрби людей,
поліцейські в синіх мундирах, господині з кошиками,

солдати-зуави в червоних штанях, два швейцари
з віниками, які жваво про щось базікали між

собою, підстаркуватий двірник, що поливав

вулицю, і навіть візки, в яких розвозили свіжу
городину. Ці картини супроводжувалися голосними

вигуками, різномовним гомоном, повільним
гудінням дзвонів, вони перепліталися з світлосіри-
МИ будинками й ажурними білими мостами на

чарівній річці, що вже починала виблискувати
на сонці.

Щоправда, в студії Стівен ще не відчував
себе так вільно, як удома: бракувало порядку, а

постійний гомін не давав можливості
зосередитися. Здавалось, що багато хто із студентів
приходив сюди не заради роботи, а щоб
розважитись і повеселитись. Вони тут сміялися, співали,
недобре жартували з колег, вели нескінченні

дискусії, в кафе, сперечалися, сварилися і драту-
вали інших своїм богемним виглядом та

поведінкою. Багато з них розмовляли жаргоном;
атестували себе великими знавцями останніх «те¬

чій» у мистецтві; вважали Мане, Дега, Ренуара
за своїх учителів і старанно їх наслідували;
ставилися з презирством до Мілле та Енгра й

критикували Делакруа, хоч самі мистецтву давали

дуже мало або й зовсім нічого. Звичайно, серед
них траплялися й працьовиті. Поруч із Стівеном

працював молодий поляк з-під Варшави, який,
гнаний честолюбством, приїхав до Парижа без
копійки грошей. Щоб зробити вступний внесок

за відвідування студії Дюпре, він протягом
цілого року працював носильником на Монпарна-
ському вокзалі, його надзвичайна
наполегливість викликала просто страх за нього, бо в

юнака не було ані крихітки таланту. Часто, коли

Дюпре робив щоденний обхід, Стівен

сподівався, що він пожаліє юнака й припинить його
марні муки. Але той ніби нічого не помічав,
обмежуючись лише виправленням якої-небудь лінії, або
ж спокійно вказував на хиби в композиції. Так
само байдуже ставився він і до Стівена; проте
раз чи два, уважно переглядаючи його малюнки,

він, майже крадькома, кидав на нього здивовані
погляди, немовби вперше його бачив.
Під удаваною маскою байдужості й

великосвітських манер Дюпре крилися, як почав

розуміти Стівен, ошукані сподіванки й жовчність

людини, яка розуміла, що її юнацькі мрії не

здійснились. Здобути визнання в офіційних колах,

щороку виставляти в «Салоні» свою старанно

виконану картину, якій завжди відводили

вигідне місце, засідати в різних комітетах, у білих

рукавичках представляти «мистецтво» на

урядових прийомах чи ж мало це все якесь

значення для того, хто мріяв покорити світ
незрівнянним шедевром? Студія теж мало цікавила

Дюпре. А ще менше студенти. Та коли він натрап-
ляв на тих, хто міг затьмарити його, Дюпре,
славу, він завжди дивився на них із заздрістю. Під
личиною професора жила спустошена,' мізерна
людина, яка намагалась видати себе за того, ким

вона не була, і яка викликала скоріше жаль,

аніж презирство. Дивлячись, як поважно

професор входить до студії, Стівен завжди уявляв
собі незвичайну картину: ось Дюпре поволі скидає
з себе свій сюртук і начищені черевики,
розминаючи затерплі ноги, ворушить скарлюченими
пальцями, потім, зігнувшись біля каміна в своїй
імпозантній студії, дивиться на недокінчене
полотно «Бретонського весілля» і міркує: «А чи

варто все це продовжувати далі?!»
Обідати до ресторану мадам Шобер Стівен

звичайно ходив разом з Честером. Іноді йому
щастило уникати товариства балакучого Гаррі.
Тоді він повільно прогулювався по набережній,
жуючи сендвіч з шматочками шинки, помазаної
жовтою гірчицею. Потім поспішав до Луврсько-
го чи Люксембурзького музею. І тільки коли

вже починало сутеніти, залишав галереї і з

очима, що мусили наново звикати до життя вулиць,
повертався до готелю «Кліфтон».
Честерові та іншим студентам, з якими він

устиг познайомитися в студії Дюпре, здавалося

дивним, що Стівен увесь час самотній. Кілька
разів вони змусили і його піти на Монмартр
разом з ними. Так одного разу він опинився в му¬
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зичному кабаре поблизу Мулен де ля Галет.
Але видовище, яке всіх захоплювало, видалось

Стівенові дуже безглуздим і тільки втомило

його. В танцювальній гомінкій залі кружляло,
тупцюючи парами, багато людей. Напівсп янілі,

збільшені й спотворені десятками дзеркал, під

музику поганенького оркестру, вони робили
незграбні рухи. Серед присутніх було багато

завсідників. Важко собі уявити щось жахливіше за

ті обличчя з позападалими щоками й

позбавленими життя очима. Кілька відомих кокоток, яких

показав йому Честер, були просто огидні, а

їхні вбрані у вечірні костюми кавалери мали

понурий вигляд дегенератів.
Трохи згодом до їх гомінкої компанії

приєдналось кілька молодих жінок. Стівен дивився на

них з подивом. їхні хрипкі голоси й

фривольності, їхні обійми й сороміцькі слова, які вони

вимовляли надто голосним шепотом, викликали

в нього відразу.
Кинувши погляд на блідого й мовчазного

Стівена, який почував тут себе, як викинута на

берег риба, одна з них нахилилась до Честера, що

був уже напідпитку, і, посміхаючись, щось
прошепотіла йому. Той одразу зайшовся сміхом.

Стівен тоді нічого не сказав, але,
повертаючись додому, згадав про цей інцидент.

То, дурниці, старий. Вона тільки
сказала... Честер, намагаючись виправдати її,
пом якшив непристойні слова, ... що ти дивний

тип. Потискуючи йому руку, він додав:

Шкода, що ти сьогодні не розважився. Не забудь, що

в середу ми збираємось відвідати Ламберів.
Приходь до мене якомога раніше.
На вулицю Луї Бонапарта, де в

п ятнадцятому номері на самому верхньому поверсі жив

Гаррі, Стівен вирушив десь о четвертій годині.
Піднявшись крутими сходами, він почув у
кімнаті голосну сварку. Стівен штовхнув напів-

відчинені двері й побачив Гаррі, який

сперечався з незнайомим йому низеньким чоловіком у

чорному капелюсі й коричнюватому пальті. Той,
не звертаючи на нього уваги, давав

розпорядження своїм підлеглим, які в цей час запихали

в лантух дзигарики, дві фарфорові вази та інші

речі, що прикрашали кімнату.
А зараз, мсьє Честер, давайте сюди й

вашого годинничка.

Послухайте, Морісе, благав той, тільки
не беріть годинника... Не сьогодні! Дайте мені
трохи часу... ну, хоч би до кінця тижня, і я з

вами розрахуюсь.
Його погляд упав на Стівена. На якусь мить

він збентежився, а потім наблизився до нього і

з силуваною посмішкою промовив:

Це ж чортзна-що, Десмонде! Я витратив усі
свої гроші. І ось маєш, ці настирливі кредитори
роздягають мене. Дрібниці. Якихось пару сотень

франків... До кінця місяця я, безумовно, одержу
від матері гроші. Звичайно, я не хотів турбувати
тебе, але якщо можеш...

Настала коротка пауза. Стівен охоче відповів:

Буду радий виручити тебе.

Дуже вдячний тобі, старий! Першого я по¬

верну їх тобі з процентами. Ну, Морісе, шахраю,
ось твої гроші. А зараз забирайтесь геть!

Він згорнув хрусткі банкноти, які Стівен
витяг із свого гаманця, й кинув їх судовому
виконавцеві. Той, послинивши пальця, двічі старанно
перелічив їх, мовчки кивнув головою, виклав з

лантуха всі речі на стіл, і, мовчазно

вклонившись, у супроводі своїх підлеглих вислизнув з

кімнати.

Ну, ось і все! Честер радісно засміявся,
ніби те, що тут трапилось, було дотепним
жартом. Мені бракувало б моїх стареньких
горщиків, а ось цього вже напевне... Він розкрив
маленький футляр і витяг з нього круглу срібну
медаль, що була прив язана до голубої шовкової

стрічки. Опустивши очі, він, трохи ніяковіючи,
що було йому до лиця, закінчив:

Такими нагородами не варто хвалитися.
Але якщо ти вже несподівно застукав мене, то...

це медаль Альберта. Я її одержав років з два

тому.
За що, Честере? Стівен не зміг

приховати, що він вражений.
За порятунок утопаючих, здається, так це

прийнято називати. Якась дурна стара жінка
впала з пароплава. Не її то вина, що море було
бурхливе... Ще й узимку. Я стрибнув за нею. Це
було зовсім легко. В морі ми трималися,
чекаючи на допомогу, більш як півгодини, поки

корабель розвернувся й спустили шлюпку... Але
облишмо цю розмову. Час рушати, бо інакше ми

спізнимось на чай.

Честер, до якого вже повернувся хороший
настрій, повів його вниз, без упину розмовляючи й
сміючись аж до самісінького дому Ламберів, що
стояв у затишному провулку на значній відстані
від авеню Дюкень. Невеличкий сірий
будиночок був чепурно прикрашений зеленими дверима
й такого ж кольору віконницями. В ньому ще за

часів Генріха IV мешкав воротар великого

особняка. Напівтемні кімнати, де тхнуло кухнею та

щойно спаленою ароматичною свічкою, були зі
смаком обвішані невеличкими килимами та

бісерними завісами і заставлені бамбуковими
стільцями. Іспанська шаль укривала піаніно.

Через поквапливість Честера вони прийшли
занадто рано. Ламбер відпочивав після обіду У

своєму кріслі. Коли зайшли гості, він ледве
розплющив одне око. Але їх гостинно привітала
пані Ламбер. Висока, струнка, вона виявилась

старшою, ніж то гадав Стівен. У неї були великі
зелені очі, гострі риси обличчя, біляве волосся

і, в тон до них, молочного кольору шкіра. її
післяобідня парчова сукня з широкою спідницею
тонко підкреслювала красу шиї.
Поки вона розмовляла з Честером, Стівен

стежив за її поставою. Горда, з граціозно вигнутою
шиєю, вона чітко виділялась на фоні глазурової
ширми. Відчуваючи, що нею милуються, жінка

глянула на Стівена і з хитруватою посмішкою

запитала:

Сподіваюсь, вам подобається мій одяг?
Вона, здавалось, чекала на комплімент, і тоМУ

він відповів:
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Я певний, що Вістлер забажав би
намалювати вас у ньому.

Це дуже приємно. Потім конфіденційно
додала: Я його пошила сама.

Незабаром вона на хвилину вийшла і

повернулась із чаєм на срібній таці, де було багато
чашок, бутербродів та печива. Тільки-но вона

почала наливати чай, як Ламбер позіхнув і став

потягатись.

Чай! вигукнув він. Я без нього не

можу жити. Благословенний животворний напій.

Міцного, Еліз. Одержавши чашку, він став

граціозно помішувати чай. Цей чай, Гаррі,
можливо, з ваших безкраїх родинних плантацій на

Цейлоні. Хіба це не цікаво? Якщо пізнаєш його

запах, скажи нам. Він глянув на Стівена.

Ну... так що ж ви поробляєте в цьому

бридкому місті, мсьє абат?

Стівен почервонів. Він зрозумів, що Честер уже
розповів їм дещо про нього.

Я розумію, що це може видатись

безглуздям: майбутній пастор прагне стати

художником...

Кількома словами він пояснив їм деякі
обставини свого прибуття до Парижа.
Коли він скінчив, зайшла тиша. Потім

Ламбер, як завжди іронічно, вигукнув:

Браво, абате! За вашу сповідь ви

заслуговуєте беззастережного відпущення гріхів.
Еліз трохи нахилилась до нього і з улесливою

посмішкою прошепотіла:
У вас, мабуть, страшенний потяг до

малювання. Тим часом прошу випити ще чашечку

чаю.

Коли Стівен підвівся, щоб передати чашку,
йому впали в очі троє віял на стіні, намальовані
в японському стилі на шматках шовку.

Хто зробив ці прекрасні речі?
''Ламбер підвів брови. Перше ніж відповісти,

він запалив сигарету й трохи недбало сказав:

Власне кажучи, дорогий абат, вони мої.

Якщо ви бажаєте, я покажу вам ще кілька
своїх творів.

Він поставив чашку й виніс з маленького ко-

ридора кілька полотен, які стомленими рухами
розмістив на високому стільці біля вікна так,
щоб на них добре падало світло.

Більшість малюнків були надто маленькі й

зображали різні дрібниці: гілка вишні в цвіту у
голубій чаші, дві плакучі верби, що схилились

над ставком, хлопчик у солом яному брилі в

альтанці біля річки; та, незважаючи на це, кожна

з них мала свою привабливість, яка ніби
підсилювала ці прості зображення й, здавалось,
наповнювала бліді малюнки витонченою і

невловимою красою.
Коли всі малюнки було переглянуто, Стівен

звернувся до Ламбера:
Я й не уявляв собі, що ви вмієте так

малювати... Просто чудесно.
Ламбер удав, ніби йому байдуже, але він був

задоволений; його дружина жвавим рухом стис-

,1У<па Стівенову руку:
Філіп справжній геній! Він малює також
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портрети. її зелені очі сяяли. Якщо вам

трапиться хтось, хто забажає придбати їх...

Розумієте, я його компаньйонка.

Задзеленчав дзвінок, і один по одному в

кімнаті почали з являтися нові гості. Всі вони дуже
пасували до цієї атмосфери витонченої богеми:
молода людина в білих шкарпетках з рукописом
під пахвою; ще один чоловік з американського

посольства, старіший, широкоплечий і з смаком

одягнений; натурниця Ніна, яку Стівен уже
бачив у ресторані мадам Шобер; гладкий літній

француз з моноклем, який з винятковою
галантністю поцілував руку Еліз і якого вона як

можливого покупця огорнула своєю привітністю.
Знову принесли чай, Ламбер налив віскі,
розмова пожвавішала. На перший раз Стівен не

бажав довго затримуватися і тому скоро піднявся
йти. Подружжя Ламберів наполегливо

запрошувало приходити знову. Пані Ламбер навіть
припинила розмову, щоб провести його до дверей.

їдьмо в неділю разом з нами на річку. Ми
влаштовуємо пікнік в Шанросе. Вона

помовчала, знову глянула на нього і наче похвалила:
Ви дуже сподобалися Філіпові.

З того вечора спочатку по неділях, а потім і в

інші дні, Стівен почав їздити з Ламберами
іноді сам, іноді разом з Честером або з кимось

іншим до тих чарівних куточків Сени, що

лежать між Шатільйоном та Меленом. Вони їхали

катером від Нового Мосту до Аблону, наймали
там човна, в якому поволі веслували проти
тихої зеленої течії між берегами, прикрашеними
Сенарським лісом, аж доки не причалювали
біля якогось річкового готелю і там обідали на

свіжому повітрі.
Погода була чудова, листя в цей час набрало

своїх найкращих барв, розквітли вже мальва й

соняшник. Сліпуче сонце і ніжне повітря, рух,
близькі по духу друзі, нові пейзажі, шум баржі
на річці, колір робочої блузи, постать дружини
шлюзового сторожа на фоні неба, все це

викликало в Стівена захоплення й віру, що,

нарешті, він знайшов себе в мистецтві, і діяло на нього

наче ліки. Ламбер, за винятком кількох годин,
коли він був не в настрої, весь час розважав
товариство. Він жартував, кидав то дотепи, то

епіграми, декламував великі уривки з Верлена і
з «Квітів зла».

Священніша за Інд!.. часом бурмотів він,
стихаючи на хвилину, щоб перевести подих, і

опускав свої довгі пальці в прохолодну течію
Сени. Його вузькі груди швидко здимались,
пасмо волосся спадало на вологе чоло.' Ці водяні

лілеї, казав він, як гіпсові келехи... Рожеві
й холодні... Холодні, як перса водяних німф...
І так далі.

Він розумів красу не тільки в природі. Якщо
дорогою їм траплялась гарна жінка, він,
незважаючи на ревниві погляди своєї дружини,
вдавався до флірту.
Спочатку Стівен брав з собою альбом для

ескізів: він хотів зарисовувати все, що бачив, але

Ламбер своєю химерною усмішкою збентежив
його.
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Ви краще відкладайте все це ось тут,
любий абате. Він злегка постукав себе по лобі.

Пізніше, на самоті, воно знову відродиться.
Якось у неділю, після чудового пікніка,

Стівен, перепросивши подружжя Ламберів та двох

інших знайомих, з якими катався на човні, пішов
з пристані Сен-Бернар до свого готелю. Сонце,
яке вже сідало за Трокадеро, сяяло в небі цілий
день. Спокусившись спекою, вони сьогодні
скупались у ставку нижче греблі біля Ермітажу,
хильнули доброго вина, закусили холодною

фореллю та гусячою печінкою з гарніром, а потім

завалилися спати на теплій траві трохи далі від
сенарського пляжу.

Стівен почував себе чудово! Його шкіра
засмагла на сонці, легені були повні свіжого

повітря, тіло здригалось від свіжої річкової води...

Всю його істоту сповнювало якесь неземне

блаженство.

Переходячи через рю де Бієвр, він раптом
побачив, як попереду з вузьких дверей вийшов

якийсь чоловік у величезних черевиках,
забруднених фарбою молескінових штанях та залатаній
синій блузі. Навколо шиї в нього була недбало
зав язана червона хустка. Він скидався на

робітника, який повертається додому після довгої
й тяжкої праці, але в лінії його плечей та

гордій поставі голови було щось таке, що змусило
Стівена здригнутися. Він поспішив уперед.

Гліне!

Річард Глін різко обернувся; його похмуре
обличчя раптом прояснилось, глибокі зморшки
поступово зникли.

Це ти, Десмонд?.. Таки вирвався.
Ще п ять тижнів тому, радісно засміявся

Стівен. І весь час сподівався натрапити на

тебе! Послухай, я саме повертаюсь до готелю.
Дуже прошу до себе в гості на обід.

Добре. Глін на хвилину замислився.

Я не проти того, щоб підживитись. Адже
цілісінький день я нічого не їв.

Боже мій, Гліне, що ж ти робив?
Малював. З шостої години ранку,

відповів Глін, наголошуючи на кожному слові. Коли
я працюю, то забуваю про сніданок, а надто

якщо не можу дати ради з проклятою гамою тонів.
В його великих жовтих очах, поки він

говорив, раптом спалахнуло нетерпіння, немовби

тривале, пристрасне творче напруження засвітилось
в них. Схопивши Стівена за руку, він пішов з

ним уздовж вулиці.

РОЗДІЛ VIII

Поява Гліна в ресторані «Кліфтон» у червоній
хустці й грубих черевиках, підбитих цвяхами,
викликала здивування. Старому метрдотелеві,
вихованому в дусі англійських аристократичних
традицій, це не сподобалось, а дві старі діви, які
досі прихильно ставились до Стівена, були
шоковані. Але Річард не звертав на це ніякої ува¬

ги. Він сів і з помітною цікавістю глянув
навколо.

Якого дідька, Десмонде, ти зупинився тут?
Не знаю... мабуть, звик.

Глін покуштував пісний, заварений борошном
суп.

Може, тобі подобається, як тут готують?
зробив він припущення.

Стівен засміявся.

Суп справді поганенький, але м ясні страви

тут смажать добре.
Дай боже! Річард розламав ще одну

булочку. Я ж казав тобі, що голодний.
Коли-небудь я покажу тобі справжню паризьку кухню.

В кафе мадам Шобер?
Нізащо в світі! Тільки не до тієї

художницької харчевні! В кулінарії, як і в живопису,
я однаково ненавиджу шарлатанство. Є коло

мого житла ресторанчик, де харчуються візники.

От на їх смак завжди можна покластися. Як там

готують кролячу печінку! Щось надзвичайне!
Глін зробив паузу. А зараз розкажи, як у тебе

справи.
Стівен жваво, навіть піднесено, почав

розповідати про свої справи, про нудні ранкові
«вправи» у Дюпре, про дружбу з Честером та

подружжям Ламберів, лірично описав пікніки в ІЇІан-
росе. Глін спочатку слухав розповідь з напівсар-
кастичною, напівпоблажливою усмішкою, але

помалу його обличчя ставало серйознішим і вій

дивився на Стівена вже з німим докором.

Ну, вигукнув він, коли Десмонд закінчив

розповідь, ти, здається, мав багато клопоту.

Сподіваюсь, ти запросиш мене до себе

поглянути, що встиг зробити за цей час.

Показати я можу небагато, поспішно

відповів Стівен, Всього кілька ескізів. Розумієш,
я вивчаю техніку рисунка.

Розумію... промовив Глін.
В цілковитому мовчанні проковтнув він

в язкий пудінг, що його в «Кліфтоні» завжди

подавали на десерт. Помовчав ще добрих хвилин

п ять. Потім з-під насуплених брів звернув на

Стівена пильний погляд, сповнений найсуворі-
шого осуду.

Десмонд, промовив він. Ти хочеш

малювати? Чи волієш змарнувати своє життя, як

котрийсь із тих химерних персонажів «Богеми»?
Не розумію тебе.
Слухай-но! В цьому місті набереться з

десяток тисяч усяких самозванців, які вважають

себе художниками тільки тому, що трохи
вчаться, трохи малюють, а більше протирають по

ночах у кафе штани до дірок, базікаючи про свої

мертвонароджені шедеври. Ти майже став

одним із них. Ти по-дурному витрачаєш свій час,

Десмонде. Малювання це праця, праця і ще

раз праця. Важка, пекельна праця, яка вкрай ви;
снажує людину. Це тобі не прогулянки по Сені
з якимось недопеченим позером, що декламує

Верлена й Бодлера.
Стівен почервонів ображений.

Ти, Гліне, несправедливий. Честер і

Ламбер дуже порядні хлопці. А Ламбер має до того

ж неабиякий хист.
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Дурниці! Що він створив? Кілька
японських мініатюр, розмальованих віял та

фрагментів?.. Ну, що ж для нього і цього досить,

запевняю тебе, але ж всі вони такі розніжені, такі
манірні і дрібні...

Але ж малювати великі полотна це

ознака вульгарності!
В своєму обуренні Стівен процитував

улюблений вираз Ламбера, і Глін одразу зрозумів
це. Він в їдливо засміявся.

Що ж тоді говорити про Рубенса, Корре-
джіо і дель Сарто, про їхні грандіозні задуми?
Або про старого Мікельанджело, який укрив усю
стелю Сікстінської капели своїм «Сотворенням
світу»? Адже він працював над цією річчю так

уперто, що навіть по кілька днів не знімав

одягу... Вони теж були вульгарні? Ні, Десмонд!
Ламбер здібний аматор, це другорядний
художник, про якого, коли б не його спритна і ділова

дружина, ніхто навіть і не почув би. Проти
нього я нічого не маю, але думаю про тебе,
Десмонд. У тебе є щось таке, за що Ламбер
погодився б віддати свою душу. Я не хотів би, щоб
через глупоту ти змарнував свій талант. Щодо
Гаррі Честера, закінчив Глін, то невже ти

справді ще такий зелений, що не розкусив його

й досі?
Я не розумію тебе, похмуро промовив

Стівен.

Якусь мить Глін думав просвітити його, але

задовольнився презирливою усмішкою.
Скільки він видурив у тебе грошей?

Стівен почервонів ще більше.

Честер кілька разів позичав у нього гроші
й уже був винен йому понад п ятсот франків,
але він дав слово честі, що всі гроші поверне.

Слухай, Десмонде, сказав уже
спокійніше Глін. Ти не з того почав, ти попав у
погане товариство, і що найгірше занадто вже

ледарював цей час. Якщо не схаменешся вчасно,

то викопаєш собі могилу власними руками.
Запам ятай, що художника-неробу в пеклі

чекають найгірші муки.
Вони довго мовчали. Хоч Стівен і захищався,

та коли він порівнював свій майже

змарнований день з годинами напруженої творчої праці
Гліна, сором охопив його.

Що мені робити? нарешті спитав він.

Насуплені брови Гліна розгладились.

По-перше, треба вибратися з цього

пройнятого англійським духом будинку.
Коли?
Негайно!

Жах, що відбився в Стівенових очах,

здавалось, розважив Гліна, але вже через хвилину він

знову зробився серйозним.
Просити тебе розділити мою долю я не

можу, але таку людину, яка радо зробить це,

я знаю.

Хто ж це?

Жером Пейра. Батечко Пейра. Він уже

підстаркуватий, бідний, бажає, щоб хтось

погодився поділити з ним витрати. Дивовижна

людина, але, присягаюсь богом, справжній
художник, не те шо ці шарлатани.
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Глінова усмішка, що викликала збентеження,

одразу ж зникла, коли він сказав на

закінчення:

Розуміється, з Дюпре ти покінчиш раз і

назавжди. Можеш працювати в моїй студії.
Я познайомлю тебе з моїм поставником фарб
Наполеоном Кампо. Він дає іноді в кредит. Ну,
а зараз ходім!

Стівен не звик до раптових змін і вирішень,
та на нього впливала величезна сила Глінових

аргументів, його непереборна, кипуча енергія.
А тому Стівен пішов до контори, де на

превеликий подив і розчарування директора,
попросив рахунок й тут же оплатив його. Потім він

спакував свій чемодан, який знесли йому вниз,

і, щоб пом якшити враження від свого

раптового від їзду, щедро роздав чайові. Глін, на

якого служителі готелю явно дивилися як на

диявола-спок-усника, невдоволено спостерігав за

Стівеном. Потім похмуро промовив:

Раджу тобі, Десмонде, не кидати грошей
на вітер. Вони ще можуть знадобитися тобі.
Ходім!

Почекай, Гліне. Зараз покличуть кеб.
Хай чорти візьмуть той кеб! Хіба ти

нездужаєш, що не можеш трохи пройти пішки?

Підхопивши досить важкенький чемодан,

Річард різким рухом підняв його на плече й

широкими кроками вийшов з готелю. Стівен
поспішив за ним на тьмяно освітлену вулицю.

Домівка Пейра була не близько, але Глін

увесь час ішов швидко й жодного разу не

зупинився відпочити, наче це самовиснаження

давало йому якесь дивне задоволення. Нарешті на

маленькій, темній вулиці лівобережжя, в

трикутнику, що утворився від злиття вулиці
д Асса та бульвару Монпарнас, Глін повернув
до скривлених вхідних дверей, поруч з

кондитерською, які хоч і погано освітлювались угорі
висячою лампою, проте були дуже чисті.

Перестрибуючи через троє східців, Глін почав

підійматися по кам яних сходах. На другому поверсі
він трохи перепочив, постукав у двері і, не

чекаючи відповіді, повернув ручку й увів Стівена
всередину.
Це була квартира на три кімнати. У вітальні,

обставленій з міщанською охайністю, біля
застеленого цератою стола сидів невеличкий з

похилими плечима чоловік років під п ятдесят,
з невиразним обличчям, укритим глибокими

зморшками й зарослим нечесаною бородою.
Незважаючи на тепло, яке йшло від гарячої
печі, він був одягнений у старе чорне пальто
з піднятим коміром і в чорний капелюх. У

клітці біля вікна старий, обскубаний дрізд
насвистував якусь мелодію, а чоловік тихо награвав
на окарині. Як тільки він побачив Гліна, його
очі, ще ясні, молоді, щирі та сміливі, одразу ж
пожвавішали. Він поклав інструмент і,
підвівшись, обняв Річарда з якоюсь спокійною
сердечністю.

Пейра, промовив Глін, коли звільнився
від його обіймів, я привів тобі нового

мешканця. Це мій друг Стівен Десмонд.

Погляд Жерома Пейра перескочив з Гліна на

Стівена й зупинився на ньому, допитливий і
в той же час добродушний, дружній погляд.

Ну, що ж, старий, коли він твій друг, то

буде й моїм. Вибачте, що приймаю вас у такому
вигляді, мсьє Десмонд. Річард знає, що я боюся

протягів.
Сподіваюсь, ми не потурбували вас?

промовив ніяково Стівен.

Що ви! Вечорами я звичайно думаю про
свою душу. Іноді вона здається мені чудовою,
іншим разом гидкою. Саме сьогодні, він

сумно посміхнувся, я буду радий хоч чимось

розважитись.

Десмонд художник, Пейра. Він
збирається працювати разом зі мною... і з тобою.

Добре. Пейра не висловив жодного

подиву. Вітаю вас у моїй квартирі! Власне,
тимчасово моїй, бо вона належить пану Біскові,

кондитеру. Та це не має значення. Тут ми

зрікаємося жіночої краси та слави в житті, щоб
створити шедеври, які визнають, може, тільки

через тисячі років після нашої смерті.
Вельми втішна надія!- вигукнув Глін

з іронічною поблажливістю.

Ця надія підтримує наше існування.
Ну, а як відносно святої Терези?
І справді! Людину може підтримати

приклад цієї благородної душі! Він повернувся
до Стівена. Ви бували в Іспанії.

Ні.

Тоді коли-небудь ми поїдемо разом до

Авіла де Лос-Кабальєрос, розташованого за

гранітним валом фортеці. Хоч улітку його пече

сонце, а взимку сковують кастільські холоди,

це немовби велика корона, що височить

серед скелястої пустелі на тлі темносинього неба
і гір Гредос.

Ви там бували? ввічливо спитав Стівен.

Багато разів, але тільки в думках.

Глін зареготав.

Попереджаю тебе, Десмонде. Цей
божевільний, який ніколи не буває в церкві й

розповідає непристойні речі про папу, до нестями

поважає святу Терезу.
Пейра докірливо похитав головою.

Мій любий друже, не згадуй всує ім я цієї

милої, впертої жінки старої Кастілії; вона

поновила звичай ходити босоніж, від чого

легковажно відцуралися в своєму гультяйському
житті кармеліти. Вона вела боротьбу розумно,
гарно, скромно, переконливо, з молитвою і

терпінням святої і з твердою рішучістю морського
капітана. Вона була також і поетеса...

Ну, я пішов, посміхнувся Глін, йдучи до

дверей^ Залишаю вас самих, щоб ви краще
познайомилися. Приходь до студії, Десмонде,

завтра о сьомій. На добраніч!
Він вийшов. Пейра, трохи помовчавши,

підійшов і простяг Стівенові руку.
Сподіваюсь, ви почуватимете себе тут як

удома, мовив він просто.
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розділ їх

Під впливом Гліна й Пейра життя Стівена

різко змінилося; заповнене щоденною працею,
воно було зовсім відмінне від того, що так

недавно здавалося йому справжнім життям

художника. Жером Пейра, відомий усій окрузі
як «батечко Пейра», був простого походження:

його давно померлі батьки (він завжди говорив

про
них з гордістю), були селяни, вони мали

кілька гектарів землі біля Нанта. Цілих
тридцять років Пейра, зразок дрібного урядовця,

у сатинових нарукавниках та альпаговій куртці
порався з ранку до вечора у Палаці юстиції,
вносячи записи у припалі пилом книги актів

громадянського стану. Тільки один раз, коли

його призначили до судової комісії третім
клерком, він виїжджав з Франції до Індії. Там увесь
вільний час цей наївний і зачарований глядач

проводив у калькуттському зоологічному парку,
спостерігаючи тварин, що борсалися в клітках

під височенними пальмами та локустовими
деревами. Через кілька місяців після повернення
на батьківщину штат міністерства було
скорочено і Пейра дістав відставку, а разом з нею

пенсію, якої ледве вистачало йому на хліб.

Потім, зовсім несподівано, Пейра, який досі навіть
не цікавився мистецтвом, почав дуже багато
малювати. І не тільки малювати, але й вважати

себе цілком серйозно за геніального художника,
дарма що ніколи в житті не вчився малювати.

Він малював портрети своїх друзів, малював

вулиці, обдерті будинки, весільні юрби, фабрики
на передмісті, букети квітів, міцно охоплені
безтілесними руками; малював композиції з життя

джунглів голу жінку з пишними грудьми
й стегнами верхи на тигрі, що роззявив пащу

серед переплутаних ліанами молодих пальм,

повзучих рослин, папоротів та різнобарвних
орхідей; фантастичний, розкішний і величний

ліс, що кишів зміями та мавпами, які зчепилися
немовби у смертельному двобої. Працюючи над

цими полотнами, він тремтів, покривався потом

і, щоб не втратити свідомість, мусив відчиняти
вікно, незважаючи на те, що смертельно боявся

застудитися.

Сусіди знизували плечима й посміхалися, коли

дивились на ті картини, що виставлялися для

продажу по п ятнадцять франків у вікні його
друга мадам Хуффнагель, поважної вдови,
яка мала крамницю дамських капелюшків
недалеко від його квартири і на яку він покладав
Деякі надії. За винятком торговця Наполеона

Кампо, який згодився взяти кілька картин за

фарби і в якого мансарда завжди була
захаращена всяким мотлохом художників-злидарів,
ніхто не купив жодної, бо вони давно вже стали

Для мешканців вулиці Кастель об єктом
постійного, хоч і добродушного глузування.
Та все ж Пейра малював далі. Він частенько

бідував, а тому намагався різними способами
Доповнити свою мізерну пенсію. Крім окарини,
на яку він грав для власної втіхи, та францу¬

зького ріжка, Пейра трохи захоплювався ще
й скрипкою та кларнетом. Одного разу він сам

написав афіші і, вбравшись у свою найкращу
одежу, порозліплював їх скрізь по району.

ОГОЛОШЕННЯ

Жером Пейра

художник і музикант

учбовий цикл з музики для дітей гармонія
і сольфеджіо.

Субота з 2 до 5 годин. Гарантується швидкий
прогрес. Батьки можуть бути присутніми під
час навчання. Щомісячна платня за кожного

учня

5 франків.

Кількість прийнятих буде обмежена.

Влітку він трохи підучився грати на

французькому ріжку, бо щосуботи виступав у Тюїль-

рійському парку в оркестрі, який чарував
няньок та їх вихованців. А коли йому бувало надто

вже скрутно, він удавався до друга дитячих літ

Альфонса Біска, гладкого, зовсім лисого

кондитера середніх літ, який скоріше заради спогадів
про далекі шкільні роки в Нанті, ніж за

малюнки, що їх час від часу нав язував йому
Жером замість грошей, давав тому печінку або
паштет.

Стівен незабаром помітив, що Пейра в своїх

звичках та й у всьому укладі життя був
такий же простий, такий разюче самобутній, як і

його картини. Але попри всю свою простоту він

мав діяльний і допитливий розум, щоправда,

переобтяжений різноманітними відомостями,
здобутими у темних фоліантах, які він купував

у букіністів на набережній. Це штовхало його

часом до наївного дослідження історії,
середньовічної теології або до таких несполучних

об єктів, як приміром Косьма Александрійський,
який ще 548 року висловив твердження, що

земля має форму кулі, і свята Тереза Авільська,
яку він, атеїст, спокійнісінько вважав за свою

покровительку.
Та незважаючи на ці крайності, йому самому

пасував його улюблений вираз: Un brave homme
et un bon camarade1.

Хоч як рано вставав Стівен, але Пейра завжди

підіймався ще раніше і встигав узяти молоко

й свіжий хліб, який щоранку приносив під двері
Альфонсів хлопець. Після сніданку він завжди

одягав фартух і мив посуд, потім давав воду і

зерно покаліченому кішкою дроздові, якого

знайшов на вулиці й вирішив випустити на

волю, коли загоїться крило; нарешті, готувався
до денної праці: брав мольберт, коробку з

фарбами, велику стару парасольку, щоб захищатись

від негоди, і вирушав пішки до одного з

віддалених куточків передмістя Іврі, Шарантона чи

Пассі. Його не турбували ні грубі коментарі

і Славний хлопець і добрий товариш (фран.).
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прохожих, ні витівки дітвори, що завжди

дражнила його; він увесь поринав у відтворення на

полотні чудового краєвиду з залізницею,
трамваєм або димарем.
Стівен у цей час теж вирушав у дорогу.

Кожного ранку він поспішав до студії Гліна, щоб

устигнути використати ясне холодне світло, яке

після світанку падало крізь засклену стелю.

Річард, який і себе ніколи не жалів, виявився

вимогливим, суворим і нерідко грубим
наставником.

Покажи-но, на що ти здатний, казав він

похмуро. Через півроку, якщо ти не

задовольнятимеш мене, відправлю тебе з богом.

Глінова натурниця Анна Монтель була жінкою
років тридцяти; висока й енергійна, з чорним
волоссям, вона була трохи схожа на циганку.

Румунка з народження, вона, напевне, мала

колись угорських предків, хоч Глін і зустрів її

десь у віддаленій частині північного Уельсу.
Шкіра в неї була груба, і через те, що вона

завжди ходила без капелюшка, в темній

спідниці й зеленій блузі, без рукавичок та пальта,
її руки й щоки потріскалися від осінніх вітрів,
які віяли з річки. Риси цього обвітреного
обличчя з чітко окресленими орбітами й високими

вилицями були різкі. Походжаючи по студії
в хатніх пантофлях і вгадуючи з самого тільки

погляду Гліна його бажання, Анна виявилася

наймовчазнішою людиною, яку Стівенові

доводилось коли-небудь зустрічати. Вона могла

позувати коли завгодно й скільки завгодно,
а потім мовчки бігла на ринок. Повернувшись
назад, ставала до плити, щоб приготувати

гуляш або зварити каву в тому самому

плямисто-блакитному полив яному горщику з

розбитою шийкою, що пізніше був зображений на

одній з найвідоміших картин Гліна «Ранкова
кава».

Глін ніколи не намагався повчати Стівена,
але завжди вимагав, щоб той дивився на речі
не так, як повелось, а своїми власними очима.

Роби так, як це робить Пейра! часом

вигукував Глін. Вкладай у кожну картину
частку себе самого.

Ти високої думки про Пейра?
Я вважаю його за великого художника,

переконливо сказав Глін. Він усе бачить по-

своєму, оком справжнього примітивіста. З нього

можуть сміятися скільки кому хочеться і

вважати за старого дурня, але запевняю, через
двадцять років усі ці насмішники будуть із

шкури лізти, щоб дістати його картину.
Тяжка то була праця, а тут ще й холоднеча

дошкуляла. У студії було холодно, і з кожним
тижнем ставало ще холодніше, бо Глін
дотримувався спартанської теорії: годі творити в

комфорті шедеври! Стівен уже перестав дивитися
на малювання, як на приємне й принадне
мистецтво. Ніколи в житті не зазнавав він такого

суворого режиму. До того ж Глін був
невситимий і вимагав від Стівена дедалі більших і
більших зусиль.

Одного разу, коли голова Стівенові йшла вже

обертом і він відчував, що більше йому несила

М

малювати, Річард глибоко зітхнув і відкинув
палітру геть.

Прогулянка, запропонував він. У мене
теж голова розколюється. Ти вмієш їздити на
велосипеді?

Звісно.

Мабуть, повзав собі попівським темпом у

у Оксфорді по чотири милі на годину...
Гадаю, що можу зробити й більше.

Гаразд! усміхнувся Річард. Побачимо,
з якої глини ти зроблений.
Вони вийшли із студії, перетнули вулицю

й завернули до велопрокатної станції, що

належала П єрові Бертело, старому
велогонщикові, який свого часу в перегонах на кубок
Франції зайняв третє місце. Нині сердечна
хвороба через зловживання алкоголем вивела

його з лав. Це був маленький, занепалий
заклад; у першій його половині висіли ряди
велосипедів, у другій розмістилась майстерня.
Коли молоді люди ввійшли, їм здалося, що там

нікого немає.

П єре! покликав Глін, стукаючи по

стойці.

До них вийшла дівчина років дев ятнадцяти,
низенька, в чорному светрі і такого ж кольору

гофрованій спідниці, в черевиках на босу ногу.
Це ти? промовив Глін.
А ти ж кого сподівався? Цариці Савської?

Чому ти не в цирку?
Закрився на зиму. Тримаючи руки на

стегнах, широко розставивши ноги, вона

відповідала йому коротко й нелюб язно.

Де батько?
Відсипається.
Ага. Це Стівен, а це Еммі Бертело.-

Дівчина переводила свій погляд з одного па

другого, а він продовжував. Нам треба два

велосипеди. Але добрі.
Вони всі добрі. Беріть з того кінця.

Поки Глін підтягував передачу, Стівен
дивився, як вона підхопила спочатку перший, а потім

другий велосипед і вміло оглянула колеса.
У неї було бліде, похмуре обличчя, низьке,

трохи опукле чоло, гарні брови, великий з

тонкими губами рот. Ніс мав гарну форму, але

тупуватий кінчик псував його.

Якби не її дуже помітні під тісним светром
груди, вона мала б статуру молодого, добре

розвинутого хлопця.

Несподівано повернувшись, дівчина впіймала

погляд Стівена.

Під її холодним поглядом, що мовби оцінював

його, Стівен почервонів. У її поведінці було щось

зухвале і це ображало його. Тимчасом Річард

викочував велосипеди на вулицю.
Бажаєш з нами, Еммі?

Коли б то я могла! Мушу доглядати тут.
А все через того п яничку.

Що ж, тоді іншим разом. Ми повернемось
до смерку.

Стівен вийшов слідом за Гліном. Вони сіли

на велосипеди і, схилившись до рулів, покотили

через Сен-Жерменське передмістя до Версаль-



ської брами. Попереду їхав Глін. Виїхавши за

міські ворота, вони помчали по прямій дорозі
до Віль д Авре. Річард набрав великої

швидкості; час від часу він обертався й кидав

погляд на товариша. Так вони швидко проїхали
Сент-Апполіне, Поншартрен, Мель, потім

минули мальовничий Оржеваль. Лишивши позаду
близько тридцяти кілометрів, Глін, нарешті,
коли вони проїздили маленьке село Лувесьєн,
різко загальмував біля закусочної. Важко

дихаючи, він позирнув на запорошеного і вкрай
знесиленого Стівена й посміхнувся:

Непогано, хлопче! Ти, бачу, не любиш

піддаватися. Це може тобі ще придатися.
Ходімо вип ємо пива.
В темному з низькою стелею барі вони взяли

по кухлю пива; воно освіжило їх пересохлі
горлянки. Глін всмоктав піну, що нависла на бороді,
й зітхнув.

Гарна тут місцевість, мальовнича,
промовив він. Ренуар і Піссаро частенько

навідувались сюди. Та й Сіслей теж. Іншим разом ми

поїдемо ще далі. Візьмемо з собою Еммі, щоб
вона задавала темп. їздити вона вміє.

Враження від зустрічі на прокатній станції все

ще не покидало Стівена.
Вона справила на мене неприємне

враження, сухо промовив він.
Глін гмикнув.

Навіщо ж так суворо, пан-отче? і, трохи
помовчавши, додав. Насправді вона тільки
дешева повійка... Твій друг Честер може це

ствердити... І треба сказати, вона досить тямуща в цій

справі. Виховувалась вона в роз їздах по

Франції. Еммі водиться з багатьма дівчатами такого ж

гатунку. Шість місяців на рік вона їздить з

трупою Перо.
Перо?
Адольфа Перо. їх було кілька братів.

Зараз в живих залишився тільки Адольф. Я
зустрічався з ним. У нього хороший цирк, Еммі

виконує там якийсь велосипедний трюк. Кажуть,
дуже ризикований. Вона заробляє чималі гроші,
і це одразу помітно. Ми їй непотрібні. Та й вона

добре розуміє, що грошенят на нас не заробиш.
Але ця дівчина до нестями самолюбна і хоче, щоб
я намалював її.

І будеш малювати?

Нізащо в світі. З такими, як вона, я справ
не маю, але знаходжу втіху в тому, що дражню
її. Вона таки витончена шлюха. Він допив
пиво. Що ж, час рушати.

Додому вони їхали в вечірній прохолоді, не

поспішаючи. Відпочивши душею, Глін був у
чудовому настрої; він наспівував уельських пісень
і був готовий до наступного трудового дня.

Біля прокатної станції він поглянув на свій

годинник і свиснув.
Запізнююсь! Я мушу зустріти Анну. Будь

ласка, віддай і за мене. Він підкотив свого

велосипеда до стіни і швидко подався геть.

З деякими труднощами Стівен втягнув обидва
велосипеди на станцію. Як і раніше, тут не

було нікого. На стук по стойці також ніхто не

вийшов» і він протиснувся крізь двері, що вели

до другого приміщення, де в темному коридорі
зіткнувся з Еммі, яка йшла назустріч. Двері
з грюкотом зачинились, і вони вдвох

залишилися в темнуватій, малесенькій, наче шафа,
кімнаті. Хвилюючись, Стівен не знав, що

сказати; його пульс одразу ж почав стукати, як

молоток. Еммі була так близько, що він відчував
тепло її тіла; його горло раптом стиснула
якась незнана спазма. Еммі спокійно дивилась
на нього і, здавалося, добре розуміла його
стан. Холодно й критично усміхнувшись, вона

промовила:
Чого хочеш?

Від двозначності цього запитання Стівена

кинуло в жар. У тиші кімнати він відчув, як часто

й гучно калатало його серце.
Хотів сказати... Я повернув машини,

нарешті спромігся він вимовити притишеним
голосом.

Добре їздилось? спитала дівчина, все

ще розглядаючи його своїми тямущими

примруженими очима. її розважало його хвилювання,
якого сама вона не відчувала.

Так... спасибі.

Знову настала пауза. Вона не робила жодної
спроби відійти від нього. Нарешті Стівен з

великим зусиллям змусив себе відчинити двері.
Сподіваюсь... пробелькотів він,

затинаючись, як школяр, сподіваюсь, я незабаром вас

знову побачу.
Соромлячись самого себе, він марно намагався

забути її.

З кожним разом вона все більше й більше

оволодівала його думками, та й зустрічатись
стали вони частіше, бо Глін, як тільки прийшла
весна, наполягав на щотижневих прогулянках.
Еммі приваблювала Стівена і в той же час
викликала огиду. Він палко бажав, щоб вона

позувала йому, але в нього не вистачало

сміливості сказати їй про це. Слушного моменту,
здавалось, більше для цього не буде. Вона
лишалася для нього нерозгаданою, і хоч як він шукав
відповіді, але знайти не міг. Це дратувало.
А час минав з бентежною швидкістю. Дні

довшали, знову розцвіли каштани, і Стівен

зрозумів, що рік його відпустки закінчується.
Збільшився й потік листів із Стіллуотера від
батька, Дейві й Клер вони дедалі
настирливіше вимагали, щоб він повертався додому.
Настав липень. З розпеченого неба на місто

падала спека. Глін, який її не переносив, терпів
аж два тижні, а потім, зовсім несподівано,
вирішив поїхати разом з Анною в Англію,
помандрувати по країні й помалювати в Калварії.
Подружжя Ламберів уже виїхало до Ла Болю,
а тепер до них поїхав і Честер. Навіть Пейра і

той казав, що збирається залишити Париж.
Строк оренди квартири- закінчувався в серпні,
і він мав намір поїхати до свого дядька
в Овернь.

І Річард, і Пейра запрошували Стівена з

собою. Але він не міг прийняти цих пропозицій
в останньому листі батько висловлював надію,
що Стівен не порушить свого слова й не до¬
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пустить, щоб його затримали «паризькі веселощі

й розваги».
Дочитавши листа, Стівен кинув пензлі й

вийшов на вулицю. Він хотів був піти до парку
там завжди можна знайти під деревами
холодок, та його пригнічений настрій перешкодив

йому виконати це бажання. Замість цього,
незважаючи на велику втому, він безцільно

блукав по спорожнілих вулицях міста.

Дорогою він минав багато магазинів і кафе,
спочатку великих, а далі все менших і менших.

Майже всі вони були порожні. В одному кафе,
поклавши голову на руки й схилившись на стіл,
спав офіціант. Та Стівен ішов далі: проходив під

залізничними мостами, перейшов змієподібні
колії Терміні, залишив позаду канал, нарешті,
минув міську митницю й опинився в

запорошеному курявою передмісті Парижа. З нього в три
ручаї лився піт, і він (уже в котрий раз!)
повторював собі: «Боже, що це за життя? А батько

гадає, що я марную свій час на розваги!»
Повертаючись додому, він зайшов на пошту

й надіслав телеграму:
«Десмонду, священику, Стіллуотер, Суссекс.
Відпливаю ранковим пароплавом завтра

дев ятнадцятого липня. Стівен».

РОЗДІЛ X

Ніщо в світі, як гадав Стівен, не може

зрівнятися з радістю, що її відчуваєш, коли

повертаєшся до улюблених, знайомих,
напівзабутих місць, які саме через це здаються ще

чарівнішими. Простягнувшись на вкритому
травою березі Чіллінгемського озера біля
закинутої вудочки, зігрітий літнім сонцем, він стежив,
як Дейві ще невміло, але з великою серйозністю
кидав сріблясту блешню між латаття, під яким

завмер неясний обрис щуки. Повітря було чисте

й золотисте, всюди росли лугові квіти, дерева
вже одяглись у своє пишне і ніжне вбрання;
від блідорожевих кущів шипшини здіймалися
в повітря приємні пахощі, які змішувалися
з п янким ароматом лугових квітів. Над головою

літали голуби, а здаля з Броутонської садиби
доносилось кудкудакання свійського птаства.

Йому не вірилось, що ось уже аж два тижні

він вдома. З того дня, коли на станції в Хол-

боро його зустріли Дейві та Кароліна такий

добір зробили свідомо й обачно все йшло

дуже добре і час минав майже непомітно.

Як хороше знову бути серед своїх, коли б тільки
вони не ставились до нього, мов до повернутого
блудного сина, якого будь-що треба підтримати
ласкою. Кожного ранку йому приносили в ліжко
сніданок і батьків ще нерозгорнутий «Тайме»,
ї так день у день, поки він не заявив, що

бажає пити каву внизу, разом з Дейві. У ці дні
готувались його улюблені страви Біслі

поралася в кухні більше, ніж будь-коли, а Моулд
щодня приносив кошики добірних фруктів;
прогулянки, влаштовувалися згідно.. з його.

бажанням; було ясно, що сім я об єдналася, щоб
дипломатично роззброїти його.

Щодо малюнків, то ще першого вечора він, на

прохання батька, показав їх і до них більше
не поверталися. Стівен, усміхаючись, ворухнув
бровою і пригадав, як батько щиро, але марно
силкувався похвалити його роботу,
спантеличений тим, що він побачив. Зокрема батькову
увагу привернула сценка на передмісті з жінкою,
яка у вітряний день, стоячи на подвір ї,
натягувала вірьовку для білизни.

Мій любий хлопче, ти вважаєш, що це...

гарно?
Так. Це одна з моїх улюблених картин.
Не розумію. Для чого було малювати якусь

білизну?
Щоб показати контраст тонів, на

одноманітному фоні сірого й чорного одягу старої
жінки...

Він намагався пояснити основу свого задуму,
говорячи про те, як треба розтирати фарбу
мастахіном, але раптом зрозумів, що

збентеженого батька не переконають ніякі аргументи.

Якийсь час тривала тиша. Нарешті, ще раз

переглянувши малюнки, батько допитливо й

підозріло повернувся до нього.

Мабуть, фахівець зможе оцінити це?
Напевно.

З цього часу критика поступилась місцем

піклуванню. Кароліна, яка відзначалась дуже
лагідною вдачею, прасувала йому костюми,
пришивала до сорочок гудзики, а мати, щоб трохи
розважитись, дістала з шафи клубок вовни і

заходилася плести шкарпетки, обіцяні йому ще
за часів навчання в Оксфорді.
Так вони й жили майже відлюдно на Стіве-

нове щастя генерал Десмонд з дружиною та

Джеффрі в цей час були на полюванні в

Шотландії. Але цього дня, дізнавшись, що Дейві
та Стівен збираються відвідати Чіллінгхем, леді

Броутон запросила їх на чай. Глянувши
ненароком на сонце, яке поринало за Даунські горби,
Стівен вирішив, що вже час іти. Він підвівся,
пройшов берегом і опинився позаду свого

втомленого брата, який у тисячний раз марно
закидав у воду блискучу блешню, його здобич була
мізерна лише три маленькі зеленкуваті окуні,
що навряд чи задовольнили б й їхню кішку.
Хоч сам Стівен був зовсім байдужий, але

знаючи пристрасть Дейві до цього та й до всякого

іншого спорту на вільному повітрі, пристрасть,
якої він ніколи не схвалював (адже молодший
брат був такий тендітний та кволий), Стівен

бажав, щоб на гачок спіймалась велика форель.
Він ясно уявив собі, як зрадів би Дейві,
побачивши таку здобич. Але хоч він і чекав

терпляче, час від часу підбадьорюючи брата, його
чекання виявилось марним. І він на мить з

сумом подумав, що Дейві ніколи не щастило.
Коли хлопець вже змотував удочку, Стівен
обійняв брата за плечі й почав вихваляти його

рибальські здібності, запевняючи, що все було б

гаразд, коли б краща погода. Перебільшуючи
розмір і. вату. трьох маленьких, рибок, яці тепер
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скарлючилися в кошику, він, нарешті, трохи

втішив брата.
Здається, я все-таки навчився рибалити,

мовив зраділий Дейві. Аджеж я так старався

д ці окуні, далебі, не такі вже й погані; як ти

гадаєш, вони смачні?

Чудові!
Але вони все ж малуваті.
Чим менші, тим смачніші, розсудливо

відповів Стівен.
Щоб скоротити відстань до Броутона, брати

пішли навпростець, і всю дорогу Стівен слухав

захоплену балаканину Дейві. Ця захопленість

була чи не основною рисою його вдачі. За

останній рік хлопець дуже виріс і, як на

чотирнадцять років, був занадто високий; його

незграбні рухи, властиві перехідному вікові,
справляли враження, що він рухається якось ривками.

Але вираз його худорлявого обличчя став

спокійніший, а припадки, як Стівен дізнався від

Кароліни, хоч і не послабшали, але траплялись
дедалі рідше й рідше. Прислухаючись до слів

Дейві, спостерігаючи гру світла на виразних

рисах його обличчя, Стівен відчув прилив
любові до брата. Останні два тижні вони майже

не розлучалися.
Вийшовши з лісу, хлопці перелізли через

залізну огорожу, що стояла навкруг парку, де

мирно паслась худоба, і незабаром вийшли
на алею, яка йшла вздовж саду і привела їх

аж до самісінького палацу, збудованого у вікто-

ріанському стилі з масивного червоного
пісковина й оточеного з усіх боків шпилями й

баштами. Леді Броутон з гордістю твердила, що це

найвищий будинок в усьому графстві.
Зустріла їх сама господиня. Спочиваючи

в шезлонгу біля великого аж до підлоги вікна
в південній вітальні, вона попросила вибачення

за свою безпорадність, її лікар останнім часом

до смішного суворий з нею. Щирість і теплота,

з якою вона їх привітала, зробили своє, і вони

відчули себе, як удома.
Отже, ви повернулись, Стівене. Не

випускаючи його руки, вона оглянула його з

голови до п ят. Там, мабуть, ви багато чого

навчилися. Шкода, що ви без бороди. Та все ж,

здається, Париж пішов вам на користь. Чи

зумієте ви тепер поцілувати мою руку, як

справжній француз?
Такого мистецтва я не вивчав.

Шкода, посміхнулась вона. Правда ж;

Дейві?
Шкода, якщо мій брат повернеться туди,

леді Броутон.
Добре сказано! Бачите, Стівене, як усі

ми раді вашому поверненню. На доказ цього
я почастую вас чаєм з суссекськими коржиками.
Пам ятаєте, як ви любили їх, коли були таким,

як Дейві.
Дуже добре пам ятаю. Я їх люблю й

тепер. Та й Дейві теж.

Леді Броутон усміхнулась і продовжувала
свої добродушні жарти... Мовчки слухаючи її,
Стівен відчув, як вона змінилася. Йому завжди

подобалась ця невисока на зріст, жвава й про¬

ста в поводженні з людьми жінка, яка робила
все енергійно й добродушно, виявляючи в

усьому здоровий глузд. Проте зараз його вразила її

пасивність, уривчасте важке дихання і якийсь

багровий колір занадто рум яних щік.
Скоро прийде Клер, сказала вона.

Мабуть, їй захочеться з явитися у великому
капелюсі і з кошиком троянд, як це малював

Гейнсборо.
Майже в ту саму хвилину до кімнати увійшла

Клер, але не з саду і зовсім без квітів та й без
капелюшка. В своїй м якій брунатній сукні
з глибоким вирізом, яка так гармонувала з її
золотавим волоссям, вона скоріше була ніби
намальована пензлем Берн-Джонса. Зараз
Стівен, мабуть, уже забув про це, але колись він

говорив, що їй личать ці багаті прерафаелітські
відтінки.

її манера тримати себе була бездоганна. Ніхто
не знав, як довго вона чекала на цю зустріч
і як шалено калатало її серце.

Клер! він пішов їй назустріч.
Дуже рада вас бачити. Вона

усміхалася. І вас, Дейві, також. їй хотілось, щоб
легкий рум янець, який вона відчувала
забарвив їй щоки, залишився непомітним. Знову
бачити його, відчувати дотик його руки все

це схвилювало її більше, ніж вона сподівалась.

Подали чай: це була не легка закуска з

печива й бісквітів та тонких бутербродів, а

справжній бенкет: тут були варені яйця й пиріжки,
сендвічі й коржики, полуниці й збиті суссекські
вершки.

Ми гадали, що ви, порибаливши,
зголоднієте, сказала Клер, поглядаючи на Дейві.

Так воно і є, радо погодився той. Ми
погано поснідали. Він узяв чашку чаю, яку
налила Клер, і ввічливо, трохи ніяковіючи,
передав її леді Броутон.

Спасибі, Дейві. Щоб подолати ледь

помітну напруженість, вона продовжувала своє

легке піддражнювання: Клер, чи не здається

тобі, що Стівен став схожим на парижанина?
Він наче трохи схуд, сказала Клер і

одразу подумала: «Яка безглузда відповідь... Але
він знову вдома», і свідомість цього втішила її.

Я гадаю, що французька їжа не така вже

й поживна, серйозно зауважив Дейві. Як на

мене, то я не люблю ні слимаків, ні жаб ячих

ніжок, ані чогось подібного.
Усі засміялися, й зразу всім стало весело.

Дейві, мабуть, щоб довести перевагу
англосаксонського меню, ще двічі пригощався

коржиками, а потім вони з Клер стали жваво

обговорювати, як краще ловити щук; кінець кінцем,
вони погодились, що в такий день, як сьогодні,
їх краще ловити на мух, ніж на блешню.

Мені здається, що в більярдній є кілька

мух, сказала Клер. Хочеш їх спіймати?

Ще б пак! прошепотів Дейві. А хіба
вони вам не потрібні? Я хотів сказати... Це ви

серйозно пропонуєте?
Авжеж. Вони нікому непотрібні. Ходімо,

подивимось на них.
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Перепросивши, Дейві хутко встав, відчинив

перед нею двері, й вони разом вийшли.

Леді Броутон замислено глянула на Стівена,
якого вона щиро любила. їй було зовсім

байдуже, що він не схотів стати сільським

священиком. Вона вважала, що з таким чулим, палким

і соромливим характером юнак не підходив на

цю роль. Не дуже турбували її недавні паризькі
пригоди Стівена. На них вона дивилась просто
як на короткочасне захоплення, яке скоро мине

і яке, безсумнівно, було успадковано ним по

материній лінії. Вона добре пам ятала, як у
дитинстві її завжди приголомшували ексцентричні
витівки достойного батька пані Десмонд, які,

однак, ні в якій мірі не зменшували хороших
якостей Стівенової вдачі. Зараз її турбували
відомі їй почуття Клер до Стівена, і вона

бажала якомога тактовніше у розмові завершити
цю справу. Останнім часом вона співчутливо
спостерігала' байдужість і неуважність з боку
дочки; помітила вона також і це дуже
занепокоїло її деякі зусилля Клер подолати ці

настрої зовсім новими розвагами. Нещодавно

Джеффрі Десмонд став їх частим гостем, і леді

Броутон уже тільки за одну манеру
розтягувати слова не злюбила його. Він видавався їй

банальним, зіпсованим, пихатим жевжиком,

а через те, що сама вона понад двадцять років
була замужем за чоловіком, який скалічив їй

усе життя, вона не хотіла, щоб така сама доля

спіткала й Клер.
Безперечно, лише ці думки змусили її

спитати:

Ви ще не бачилися з кузеном?
Ще ні. Вся їх родина тепер у Шотландії.

Джеффрі добре пополював у наших країх.
Це він любить.
Вони з Клер частенько захоплювались

полюванням. Останнім часом вони дуже часто

бувають разом. Цими днями, здається, він

возив її до Брукленда... на мотогонки.

Я й не знав, що Клер захоплюється цим

спортом.
Мені здається, що донька зовсім не

цікавиться ним, але вона не вміє відмовляти.

Леді посміхнулась. Під час паузи, яка за цим

настала, вона трохи присунулась до нього й

коифіденціальним тоном, і в той же час

навмисне недбало, проговорила: Доля Клер
мене трохи турбує, Стівене. Вона така спокійна,
зосереджена, якщо хочете товариська, хоч

справжніх друзів у неї нема. Щоб вона була
щасливою, їй потрібне хороше оточення

скажу більше їй треба чоловіка. Нічого й

казати, що мені не вік жити. Незабаром Клер
може залишитись сама. І хоч вона любить це

місце, проте навряд чи зможе доглядати за ним.

Вона нічого такого не сказала, що могло б

його збентежити, та її наміри були ясні. Перше
ніж устиг він щось відповісти, вона, поклавши

свою трохи зморщену, посічену венами руку на

його руку, закінчила:

Гадаю, ви добре зробили, що пожили трохи
в Парижі. 1 ваш чудовий батько добре зробив,
що пустив вас. У мій час молоді люди завжди

робили такі подорожі. Це не тільки вважалось
за потребу, але й виганяло з них біса. Вони

повертались додому, добре улаштовувались і
заводили сім ю. Точнісінько так повинні зробити
й ви, Стівене.

Але припустімо... він почервонів,
уникаючи її погляду, що мене знову потягне за

кордон?
Навіщо?
Щоб далі вчитись і працювати.
Над чим?
Над картинами.

Вона поблажливо поплескала його по руці.
Мій дорогий хлопчику! Коли я була

молода і сповнена романтики, я гадала, що можу
писати вірші і, на сором свій, писала їх. Та
згодом це минулось. Минеться й у вас.

Це, здавалось, був її остаточний аргумент, і
вона відкинулась на подушку. Відповісти він
не встиг: до кімнати повернулись Клер та Дейві
з вкритою чорним лаком металевою

коробочкою в руках.
Поглянь-но, Стівене, що дала мені Клер!

Чорненькі мушки! І вона подарувала мені ще

одне коробочку, куди не проходить вода, і

гачки, і волосінь!
Не забудь, посміхнулась Клер, що ми

чекатимемо багато риби.
Ще б пак! Такі снасті! Шкода тільки, що

незабаром почнеться навчання в школі.
А хіба взимку щуки ловляться гірше?
Звісно, краще! Я мабуть, не дочекаюсь

різдвяних канікул.
Приходьте до нас на чай завжди, коли

буватимете в Чіллінгхемі.
Стівен підвівся час іти додому. Він був

зворушений добротою Клер до Дейві,
уважністю, яка виявлялася в кожному її слові й русі.
Останній сонячний промінь золотив довгу

вітальню, яка була хоч і непоказна, та тепла,

обжита, по-своєму приваблива, позначена чарами

старовинного сільського житла. Крізь вікна
бовваніли газони, тьмяні, але все ще видимі, вкриті
тінню великого кедра й букового гаю; над ними

здіймались червоні дахи котеджів, а ще далі,
неначе хвилі в морі, перекочувались вкриті
зеленню-Даунські горби. Дорогою додому Дейві
помітив, що його брат дуже мовчазний.

Поглянувши на нього раз, другий, він сказав:

А в них весело. Хочеш, будемо приходити
сюди частіше?

Стівен нічого не відповів.

РОЗДІЛ XI

Четвер. Обід у домі священика підходив до

кінця. Настрій у всіх був гнітючий: Дейві,
одягнений уже в учнівський одяг, в цей день мусив

повернутися до школи. Та Стівен, поглянувши
навколо, відчув, що за цим криється щось

більше всі чекали чогось надзвичайного. Він

відчував на собі посилення того невловимогд
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впливу, який у вигляді любові до нього останні

два тижні все більше тяжів над ним.

Батько чомусь за останні п ять хвилин уже

тричі поглядав на годинника, тепер поглянув

знову, допив свою каву і, ні на кого не

дивлячись, сказав:

Зовсім випадково до нашої округи завітав

пан Мансі Петерс. На жаль, він не мав змоги

прийти до нас на обід. Але я запросив його

зайти після полудня.
Цікаво, пробурмотіла Кароліна, не

зводячи очей з тарілки.
Ти маєш на увазі, запитала пані Десмонд

тоном екзаменатора, відомого всім Мансі

Петерса?
Еге ж, його. Стівене, ти знаєш Петерса?

Стівен, який, не прислухаючись до розмови,
саме вирізував для Дейві його профіль з

апельсинової шкуринки, зрозумів, що батько

звертається до нього, й підвів очі.

Це відомий художник, член Королівської
Академії, продовжував Десмонд.
Настала пауза. Стівен, обличчя якого раптом

закам яніло, чекав, поки батько не захлопне

свою пастку.

Ми гадали, що його можуть зацікавити
твої малюнки.

Знову зайшла пауза, яку порушила Кароліна,
квапливо, з радісним виглядом, сказавши:

Це ж чудово, Стівене. Ти зможеш

скористуватися з його порад.
Здається, додала пані Десмонд, якщо

мене не зраджує пам ять, в Челтенхемському
музеї виставлено один з його пейзажів. Він

висить над Челібітським фонтаном. На ньому
зображено мальвернські горби та вівці, ну,
просто як живі.

Він Художник першорядний, погодився

Бертрам.
Але в нього, здається, є ще й книга?

додала Кароліна. «Від Рафаеля до Рейноль-

дса», чи якось так.

Він написав кілька книг з мистецтва. Най-

відоміша з них «Мистецтво для мистецтва».

Я мушу пошукати її в бібліотеці,
прошепотіла Кароліна.

Ти нічого не матимеш проти, коли ми

покажемо йому твої малюнки? священик знову,
на цей раз рішуче звернувся до сина. Якщо
випадає така можливість, було б доцільно
дізнатися його думку.
Стівен зблід. Якусь мить він мовчав.

Показуйте йому, що хочете, його думка
не має ніякої ваги.

Що? Це ж Мансі Петерс, славетний

академік, постійний учасник виставок протягом
останніх п ятнадцяти років!

І що ж з того? Я не уявляю собі нічого

гіршого, нічого банальнішого й безглуздішого,
ніж його картини. Але зрозумівши, що інші

Можуть подумати, ніби він заздрить і боїться,
Стівен замовк. Повернувшись, він раптом почув

суукіт коліс і, глянувши у вікно, побачив, як

біля їх дверей зупинився екіпаж. Низенький
чоловічок у чорному капелюсі з широкими

крисами та чорному шотландському плащі, які

робили його ще присадкуватішим, спритно
вискочив з кеба, поглянув навколо й подзвонив.

Бертрам підвівся й супроводжуваний дружиною
та дочкою пішов до передпокою. Стівен
залишився сидіти за столом; тепер йому стало
цілком ясно, що все це було підготовлено
заздалегідь. Петерс, безумовно, приїхав сюди з

Лондона не випадково, а за гроші, як хірург до

ліжка тяжко хворого; його діагноз прирікав на

життя чи на смерть. Стівена вивів із задуми
чийсь заспокійливий дотик. Це був Дейві.

Чи не краще й нам піти туди? Та ти не

хвилюйся, б юсь об заклад, що ти переможеш!
Вони ввійшли до вітальні, що спершу була

звичайною чотирикутною кімнатою, яку пізніше

зіпсували, пробивши на захід вікно з нішою.

Мансі Петерс сидів на софі гладенький, з

чисто поголеними щоками, з діловим виглядом
людини, що вже встигла за кілька хвилин стати

центром уваги.

Коли увійшов Стівен, він обернувся і по-при-
ятельськи простягнув йому руку.

Це і є наш молодий джентльмен? Радий
познайомитися з вами.

Стівен потиснув йому руку, нишком думаючи,
що попри всю внутрішню боротьбу почуттів не

слід вороже ставитись до цього небажаного

гостя, який, безумовно, є порядна, шановна,
цілком сумлінна людина, чиї картини завжди

діставали в пресі високу оцінку, а репродукції
з них вміщувались у найкращих щотижневих

журналах. Проте, знаючи ці грубо зроблені
пейзажі та наляпані інтер єри, пройняті
сентиментальністю, повні ефектів світлотіні роботи,
які Глін з властивою йому різкістю називав

поєднанням паленої сієни і гною, Стівен не міг

подолати інстинктивної огиди, що зовсім не

зменшувалась від самовпевненості цієї людини.

Петерс відмовився обідати, бо, як він сказав,

уже «заморив черв ячка», його власні слова,

у вагон-ресторані денного експресу, але

зглянувся на прохання випити чашку кави.

Тримаючи чашку на коліні, схрестивши ноги в

забризканих черевиках, він поставив Стівенові кілька

запитань, які відомі академіки звичайно

ставлять новачкам, щоб трохи їх підбадьорити,
Отже ви були в Парижі?
Так, майже рік.
Сподіваюсь, вам довелося добре

попрацювати в цьому веселому місті? промовив він

і багатозначно посміхнувся до присутніх. Стівен

нічого не відповів, а тому Петерс додав:

У кого ви вчились?

Спочатку у Дюпре.
Яка ж його думка про ваші малюнки?

Не знаю. Я через кілька тижнів залишив

його.
Ось як! Ви, звичайно, допустили помилку.

Потім він здивовано запитав: Виходить, ви

працювали далі самостійно? Але ж так мало

чого навчишся!..

Принаймні, я зрозумів, як багато треба
мати сили волі, витримки й старанності, щоб
стати добрим художником.
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Гм! Усе це дуже добре. Але все ж треба,
щоб вас хтось учив. Спокійний і зимний тон

Стівена дратував Петерса. Адже є певні

основи живопису. В своїй книжці я не раз згадував

про них. Сподіваюсь, ви їх вивчили?

Боюся, що ні. Весь час я вивчав Лувр.
Ага, копіювали! суворо промовив Пе-

терс. Це користі не дає. Художник,
насамперед, повинен бути оригінальним у всьому.

Але всі видатні митці впливали один на

одного, стримано зауважив Стівен. Рафаель
вчився у Перуджіно, Ель Греко у Тінторетто,
Манеу Франса Гальса. Потім імпресіоністи
передавали своє вміння один одному. Цей перелік
можна продовжувати без кінця. А у вас самих,

вибачте, хіба не можна знайти впливу Лейтона

та Пойнтера?..
Загадка про цих двох уже забутих

художників, таких знаменитих у Вікторіанську епоху,
викликала на обличчі Мансі Петерса
збентеження. Він, здавалося, не зрозумів чи його

хотіли цим похвалити чи образити.
Пані Десмонд тактично перервала тишу:

Дозволите ще кави?

Ні, спасибі, не хочу. Він віддав свою
чашку. Правду сказати, в мене немає часу,
я поспішаю, на мене чекає екіпаж. Чи не при
ступимо до діла?

Звичайно! Бертрам, який з жахом

спостерігав таке розходження поглядів, зробив
Дейві знак. Той схопився й вибіг з кімнати.
Він одразу ж повернувся з картиною, де була
зображена Сена біля Пассі, й поставив її на

крісло біля софи, куди падало багато світла.
Закликаючи до тиші, Мансі Петерс підніс до

уст палець, потім начепив пенсне й почав

старанно вивчати малюнок. Він нахилявся

трохи вперед, крутив головою в різних
напрямках, потім зробив драматичний жест у бік

Дейві; той зняв картину, поставив її біля вікна
й приніс другу. Від цієї сцени серце Стівена,
який з кам яним обличчям застиг позаду всіх,
боляче затремтіло, немов хтось грубими
пальцями торкнувся його душі.

Стівен глянув на рідних: батько, зціпивши
руки й перекинувши ногу на ноі;у, завмер, одна

його нога помітно тремтіла; Кароліна з

насупленими бровами сиділа на низькому стільці біля
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софи, час від часу вона дивилась то на Петерса,
то на підлогу; мати зручно вмостилася в своєму

кріслі й мрійно споглядала з цілковитою

байдужістю; Дейві, одягнений в темносірий костюм із

стоячим білим коміром, з гладко зачесаним

назад волоссям, був збуджений; його очі блищали,

він негаразд розумів, що саме тут відбувається,
але був переконаний, що його брата
зрозуміють.
Нарешті, розглянуто останній малюнок.

Ну, як? мимоволі вихопилось у Берт-
рама.
Мансі Петерс відповів не зразу. Він підвівся

й ще раз подивився на малюнки, розташовані
попід вікном, наче хотів показати, що його

думка не була поспішною або необачною, його

особливу увагу привернуло полотно, де була

зображена жінка з білизною. Знов і знов його

погляд зупинявся на сміливих контрастах і

яскравих барвах цієї картини. Нарешті, пенсне

на шовковій стрічці впало з його носа, і він

знову сів на своє місце.
Якої відповіді ви чекаєте від мене?

Бертрам перевів подих.

Чи зможе мій син стати художником...
Скажімо... першорядним?

Ні!
Запала мертва тиша. Кароліна мимоволі

кинула жалісний погляд на Стівена. Священик

спустив голову, Стівен з тінню усмішки дивився

просто на Мансі Петерса.
Звичайно, закінчив той, я міг би бути

ввічливим. Але ви, гадаю, хочете знати правду.
В цих малюнках, можливо, й є певна кричуща
гра кольорів, але вони зовсім ігнорують наші

великі художні традиції, традиції пристойності
й строгості. Вони... він знизав плечима,

викликають тільки жаль.

Отже, повільно проговорив Бертрам, ніби
бажаючи остаточно переконатись, якщо,

наприклад, ці картини подати на розгляд до

Академії, ви гадаєте, їх забракують?
Шановний сер, як член жюрі, я не гадаю,

я певний цього. Повірте, що мені боляче

розбивати ваші надії. Якщо ваш син бажає і далі
малювати заради втіхи, розваги, це інша річ.
Але як професіонал... Шановний сер, живопис

для тих, хто присвятив йому своє життя, це

жорстоке мистецтво. В ньому немає місця для
невдах.

Бертрам кинув повний жалю погляд на сина,

сподіваючись, що той почне заперечувати, або,
принаймні, захищати свої твори. Але Стівен

мовчав, з тією самою тінню усмішки, тим самим

виглядом гордовитої байдужості.
А зараз прошу пробачити. сказав Петерс,

вклоняючись.

Священик звівся на ноги.

Дуже вам вдячні, хоч ваш висновок і був
неприємний для нас.

Мансі Петерс знову вклонився. Поважно

виходячи з кімнати, він спритно, але немовби не

помічаючи, одержав конверт з грішми, якого

Бертрам, пошепки перепрошуючи, всунув йому
в руку. Все це сталося так блискавично, що,

крім Стівена, здавалося, ніхто цього й не
помітив. А ще через хвилину загуркотіли колеса.

Професор поїхав.

Щоб
'

якось розрядити атмосферу, Стівен
вийшов на подвір я. Там, простоволосий, уже
ходив з кутка в куток священик. Він зразу
взяв сина за руку й співчутливо потиснув її.
Деякий час вони ходили по подвір ї. Потім

Бертрам сказав:

Мені треба сходити до ризниці. Може,
підемо разом?
Поки вони йшли алеєю, Бертрам хмуро, без

усякого бажання виправдатись, говорив:
Стівене, все це було боляче не тільки для

тебе, а й для всіх нас. Але мені треба було
знати правду. Сподіваюсь, ти не станеш

докоряти за це.

Звісно, ні. Спокійний голос сина дуже
здивував священика, навіть викликав

незадоволення.

Ти правильно реагуєш на все це, Стівене,
як справжній Десмонд. Я боявся, що ти будеш
ображатися на мене за цей несподіваний
експеримент. Та коли б я сказав тобі про це
заздалегідь, ти, напевне, не погодився б.

Гадаю, що я так і зробив би.
Ти добре розумієш, що ніякого стороннього

впливу на професора не було, що він висловив

тільки свою власну думку.
В цьому я певний. Але я припускаю, що

наша маленька суперечка примусила його трохи
наїжачитись. Він, я переконаний, ненавидить
мої малюнки, як отруту.

Так, співчутливо пробурмотів священик.

Бідний хлопче!
Вони зайшли до церкви, затримавшись біля

вівтаря. Бертрам поклав свою руку на

зображення хрестоносця, так він робив завжди, коли

шукав підтримки, й поглянув на сина:

Принаймні все з ясувалось... і тобі вже

ніщо не перешкодить висвятитись. Я не хочу
тебе примушувати. Ти можеш стати юристом,
піти служити, якщо бажаєш... Він поглянув
навколо Але справжнє твоє місце отут.
Якусь мить вони помовчали.

Боюся, батьку, ти мене не зрозумів. Я не

збираюся кидати мистецтва.

Що ти ще замислив?

Просто я вирішив, і це вже остаточно,

присвятити все своє життя мистецтву.
Але ж допіру ти чув думку... зовсім

погану... експерта!
Він нікчема, цей висушений заздрістю

чоловік! Та вже те, що він паплюжив мої

малюнки, для мене є найвищим компліментом!
Ти що з глузду з їхав? Від подиву

й страху Бертрам почервонів. Він найвидат-
ніший художник Британії і, дуже можливо,
незабаром стане президентом Академії.

Ти, тату, не розумієшся на цьому.
Незважаючи на напруження, що відбивалося на

його обличчі, Стівен майже сміявся. Петерс
малює тільки яблучка. Його роботи посередні,
сентиментальні, в них немає й риски
оригінальності. Він досяг успіху тільки завдяки своїй
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тріскучій пересічності. Навіть той старий

шахрай Дюпре з його прилизаними картинами

куди пристойніший. Хіба в тебе не викликали

огиди його заяложені слова, його манірність,
його товсті маленькі руки? Він такий же, як і

всі інші, він змішався з натовпом. А справжній
великий художник повинен тільки сам нести

свій хрест.

Під час цієї промови, яка здавалась пустою
балачкою, обличчя Бертрама дедалі кам яніло.
Він переборов біль у грудях і водночас
нестримне бажання обійняти сина.

Для кожної розумної людини справа цілком
ясна. Ти мусиш погодитися зі мною.

Ніколи.

Я настоюю на цьому.

Я маю право жити своїм життям.

Якщо ти не бажаєш занапастити його,
то ні.

Жоден з них не підвищував голосу. Священик
був дуже блідий, але не спускав очей з синового

обличчя. За його хвилюванням відчувалась така

твердість, якої Стівен ще ніколи не бачив.

Якщо бути справедливим, хіба ти не

заборгував мені за все, що я для тебе зробив? Ти
з презирством ставишся до грошей. Але я

сплатив за твою освіту, освіту найкращу, про яку
можна тільки мріяти, таку суму, що тепер ледве

зводжу кінці з кінцями. Ми зараз набагато
бідніші ніж були, і мені вже тяжко підтримувати
життя у Стіллуотері на тому рівні, до якого ми

звикли. Весь час я сподівався, що мені не

доведеться вживати крайніх заходів. Та заради твого

щастя я хочу, щоб ти опам ятався. Віднині

грошей ти більше не одержиш. Сподіваюсь, тобі

зрозуміло, що без них не можна продовжувати
всі твої витівки.

В маленькій церкві запала тиша. Стівенів
погляд зосередився на кам яному зображенні
предка, який у напівтьмі, здавалося, цинічно
всміхався до нього. Дивлячись на меч і великі
сталеві рукавиці, Стівен згадав чогось вислів,
який читав колись у дитинстві: «Залізна рука
в оксамитовій рукавичці» й зітхнув.

Добре, багьку, так тому й бути.
Бертрам виніс із ризниці псалтир. Його руки

так тремтіли, що він ледве тримав книгу і

мусив притиснути її під пахвою. Вони мовчки

вийшли з церкви.

Решту дня Стівен був дуже чемний і

підбадьорював інших своїм добрим настроєм і
жвавістю.

О шостій годині він виявив бажання сам

проводжати Дейві, посадив його у вагон і весело

побажав йому всього найкращого. Потім,
одвернувшись, уже з зовсім іншим виразом обличчя
почвалав до стоянки кебів, де візник тримав
його чемодана, якого він сховав серед речей
Дейві. З розкладу біля каси Стівен дізнався, що

пасажирський поїзд на узбережжя вирушає
майже за годину. Він купив квитка і став

чекати.

ЧАСТИНА ДРУГА

РОЗДІЛ І

Дувр під дощем скидався на занехаяні двері
чорного ходу, крізь які можна було непомітно
втекти з Англії. Коли поштовий пароплав, що
робив рейси через протоку, вийшов з брудного
порту, грязькі вулиці, жовті будинки на

пагорбках, сірі скелі все враз потонуло за

густою завісою дощу.
На невеликій площадці біля корми скупчи-

лось багато палубних пасажирів, і Стівен, щоб

уникнути атмосфери, насиченої бризками й
бурними проявами товариських почуттів, знов

повернувся на мокру, завалену канатами палубу.
Стоячи самотнім на носовій частині палуби
й намагаючись сховатися від дощу за накритою
брезентом лебідкою, він непорушно дивився на

невиразні обриси берега, і думки його були
сповнені гіркоти й смутку.
Нарешті, Стівен змінив позу. Сівши на ручку

лебідки й не звертаючи уваги на погойдування
пароплава, на вітер і солоні бризки, від яких

лебідка мало захищала, він витяг з кишені

альбом для малювання. Цей несвідомий рух
був наче крик душі. І тільки-но олівець
застрибав по альбому, сторінки якого рвав свіжий

вітер, Стівен забув про все і швидко почав на-

кидувати рухливі картини неспокійного моря,
загадкові й загрозливі хвилі, які він наділяв
якостями живих істот. У мінливих контурах і

швидкому бігу їх гребенів він бачив дикі
людські обличчя, спотворені голови й скорчені тіла,
бачив постаті людей і страховищ з довгими
пасмами волосся й напруженими м язами, що їх

хапали й нищили непереможні сили моря.
Можливо, це було якесь божевілля,

запаморочення, що зробило Стівена безвольним і
виснаженим. Він тремтів, коли пароплав,
погойдуючись на хвилях, уповільнив свій рух, щоб

обережно підійти до молу Кале, і, відчуваючи, як

з його обличчя й одежі збігає вода, швидко
сховав альбом. Пароплав пришвартувався,
приставили східці, швидко провели митний огляд.

Але через якусь незначну затримку на залізниці
поїзд з Парижа все ще не приходив.

Стівен тремтів і, походжаючи по перону,
намагався зігрітись. Хоч тут, на землі, дощ і не

був таким дошкульним, проте вітер, шугаючи
над залізничною колією, здавався тут дужчим
і різкішим. Більшість його попутників
скористувалася з затримки поїзда, щоб поснідати у
вокзальному ресторані. Але думка про майбутнє,
де все було невідоме, і невеселий аналіз
фінансів утримали Стівена від таких розкошів.
Точніше кажучи, в нього було п ять фунтів і дев ять

шилінгів, що залишилися від тих десяти

фунтів, які він мав у кишені, коли прибув у

Стіллуотер.
Нарешті підійшов поїзд. Після численних

сигналів, гудків, пихкання парою, звуків ріжка,
паровоз повернувся вже з протилежного боку
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й вирушив у зворотну путь. Для Стівена, який

попав у купе, де гуляв протяг, ця подорож була
прокляттям. Він майже всю дорогу тремтів,
знаючи, що застудився, і лаяв себе за дурість.
Зійшовши на Північному вокзалі, він спочатку

завагався, але потім навмання, сумно згадуючи,
як колись з легким серцем прибув до Парижа,
сів у метро до вулиці Кастель. Тепер Стівенові
найбільше хотілося простої і щирої дружби
Пейра. Але новий пожилець на квартирі, де жив

раніше старий художник, дивився нетямуще і

підозріло. Ставши на дверях він відповів, що

листів нема, нічого не передавали, очевидно,
мсьє Пейра до кінця року залишиться в Пі-де-

Дом у Оверні. Більше він нічого не знав.

Потім Стівен подався до студії Гліна. Вона

була зачинена. Так само й будинок Ламберів із

забитими вікнами тільки посилив почуття

розчарування у Стівена. З одчаю він пішов на

квартиру Честера.
Стівен ніколи не записував боргів, проте

знав, що Гаррі, який не раз позичав у нього

гроші, винен йому, принаймні, тридцять фунтів.
Така сума тепер значила б для нього набагато

більше, ніж раніш. Але й ця кімната виявилась

замкненою, а на дверях для більшої певності

висів замок. Проте, коли Стівен спускався
сходами, його впізнав конс єрж і передав адресу
Честера, записану на поштовій листівці, з

якимось малюнком, надісланій лише два дні тому:
Отель дю-Ліон д Ор, Нетьє, Нормандія.

Підбадьорений цим, Стівен зайшов до
найближчої пошти й послав телеграму, де
пояснював своє становище і просив Честера негайно

переказати йому якщо не всі, то хоч частину

грошей на ім я Альфонса Біска на вулиці
Кастель. Коли молода жінка в альпаговому
вбранні нарешті закінчила за віконцем складні
підрахунки, Стівен заплатив і попрямував до
сусіднього кафе, де замовив чашку гарячого

шоколаду й булочку.
Трохи підкріпившись, він вирішив

якнайшвидше знайти притулок на ніч, бо дощ періщив
ще дужче, і в канавах було повнісінько води.

Шукаючи хоч якого-небудь захистку, а не вигод,

він зупинився в першому, що трапився дорогою,
дешевенькому готелі «Пансіон де л Уест», повз

який часто проходив раніше, коли прямував до
студії Гліна.

Піднявшись дерев яними сходами, він увійшов
У призначену йому кімнату. Вона була
невеличка, низенька, схожа на відгороджену спальню

У. гуртожитку, але суха; ліжко було застелене

кількома ковдрами із блакитними штемпелями,
але білизна не визначалась свіжістю. Ці грубі
ковдри колись служили призовникам під час

військових маневрів, а згодом їх продали
урядові підрядчики. Спочатку Стівена. трусило, та

потім він зігрівся й заснув міцним сном.

Прокинувшись наступного ранку, він відчув
себе краще, хоч кашель помітно посилився, та

Де не здивувало юнака. Він знову поснідав
У Дювеля кавою з булочкою і об одинадцятій
годині пішов до крамниці мсьє Біска.

Тут на нього чекала приємна несподіванка.
Кондитер зустрів Стівена сердечно, його
обличчя, схоже на повний місяць, розплилося
посмішкою. Покартавши Стівена за те, що він не
зайшов до нього напередодні, мсьє Біск витяг

з виглядом штукаря телеграму-відповідь від
Честера. Хоч там і не було грошового переказу,
проте автор її, очевидно, сподівався, що

телеграма своїм змістом підбадьорить адресата.
«Зрадів твоїй телеграмі. Приїзди сюди.

Погода і готель чудові. Місцевість мальовнича.

Найкращі побажання. Гаррі».
Очі Стівена радісно заблищали, коли він

подумав про можливості, відкриті перед ним цією
телеграмою, про те, як він стоятиме з палітрою
й пензлями перед мольбертом, осяяний щедрим
промінням нормандського сонця.

У Біска був залізничний розклад. Хоч його

подерті сторінки й надавали йому досить

древнього вигляду, та все ж він свідчив, що швидкий
на Гранвіль єдиний поїзд прямого
сполучення вже пішов о десятій годині ранку.
Стівенові лишалось тільки відкласти свою

подорож до наступного дня, бо привітний кондитер
не відставав від нього з своєю гостинністю.

Решту дня Стівен витратив, щоб забрати
в крамниці Наполеона Кампо свій мольберт та

інше приладдя, залишене там на збереження,
і крім цього купити лаку, тюбиків з фарбами та

побільше чистого полотна. Він заплатив за все

це п ятдесят франків, пообіцявши Кампо
вислати решту грошей поштою, як тільки приїде до
Нетьє.

Ранок видався погожий, і Стівен з речами
вирушив на вокзал Монпарнас. Пасажирів на

швидкий поїзд, який відходив з другої
платформи, було небагато. Стівен легко знайшов
вільне купе в передній частині вагона. Не можна

було сказати, що, від їжджаючи, він почував
себе добре, бо голова була важка і в правому

боці боляче кололо. Проте, як тільки поїзд
вийшов за межі міста, він забув про втому і

задивився на калейдоскопічну зміну краєвидів.
Перед ним простяглись безкраї поля, вкриті
жовтою стернею, оточені безконечною вартою
довгими рядами тополь, серед яких блищали
дощові калюжі; далекі верховини, звабливі,
сліпучі; в долині дужі коні тягли плуги, а поруч

стрибали ворони; далі замайоріли старі будинки
ферм під вохровою черепицею, на фронтонах
яких можна було побачити емальовані
таблички: Бір, Сензано, Дюбоне.

Опівдні він з їв яблуко й плитку шоколаду.

Поступово сільська місцевість змінювала своє

обличчя. Переборюючи дрімоту, яка охоплювала

його, Стівен з дедалі більшим задоволенням
дивився на криві вулички, невеличкі садки,

оточені парканами, побачив табунець гусей, які

повільною процесією йшли до болотяного

озерця, а боса дівчинка підганяла їх лозиною; ряд
підстрижених верб; потім літню жінку в білому
чепці, яка пасла корову на придорожній траві
й, стоячи, щось плела. Тут усе було йому нове.

Навіть напої й ті змінилися: «Заходьте до
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нас! закликали плакати. Пийте сидр нового

врожаю!»
Близько третьої години поїзд досяг найвищого

пункту довгого підйому і прибув на невеличку
станцію Нетьє. Стівен поквапливо зібрав речі
й зіскочив з високої приступки вагона.

Озирнувшись на вікна, він зразу ж упевнився, що

Честер не прийшов його зустрічати. Вирішивши,
що той не міг точно визначити час прибуття
поїзда, Стівен пішки подався до міста, яке видні-
лося за пагорком на відстані приблизно одного

кілометра. В міру того, як Стівен наближався

до міста, росло його нетерпіння. Минувши
окопаний ровом старовинний фортечний мур, він
вийшов на покручені вибруковані вулиці, такі

вузькі, що здавалось, ніби гостроверхі, з сірого
каменю будинки вгорі торкаються один одного.

Потім у самому центрі ринку, напроти
теракотового фасаду колишньої міської ратуші, він

побачив позолочену табличку «Ліон д Ор».
Готель був масивний,

солідно-комфортабельний, найвищого розряду. Стівен збагнув це

з першого погляду і, зайшовши, зразу
попрямував до регістраційної конторки, що містилась

в алькові під дубовими сходами.

Слухаю, мсьє.

Моє прізвище Десмонд. Будь ласка,
повідомте містера Честера, що я приїхав.

Коротка мовчанка.

Ви приїхали до мсьє Честера?
Так. Він чекає на мене.

Адміністратор, молодий чоловік з високо

піднятими плечима й коротко підстриженим
волоссям, з хвилину вивчав Стівена, потім промовив:

Будь ласка, почекайте, сер.

Він зник за портьєрою, що висіла позад

конторки, і через деякий час повернувся із старішим
за нього солідним чоловіком з гладкою шиєю,

одягненим у смугастий робочий костюм.

Ви хочете бачити мсьє Гаррі Честера?
В голосі, хоч і ввічливому, чулося щось

погрозливе.
Так. Я його друг. Хіба він не у вас

зупинився?

Мовчання, сповнене холоду.
Він зупинявся тут. До вчорашнього дня,

коли ми подали йому рахунок. А після цього ми

тільки й бачили вашого горезвісного мсьє

Честера.
Вражений Стівен широко розплющеними

очима дивився на хазяїна. Хіба він не приїхав сюди

гпеціально на запрошення Гаррі, витративши
останнє су на залізничний квиток? Потім його

вдарила друга, страшніша думка: Честер,
очевидно, знову опинився в скрутному фінансовому
становищі й запросив його сюди тільки для того,

щоб узяти в борг ще якусь суму.

Якщо ви справді мсьє Десмонд, з

гострим сарказмом сказав хазяїн готелю, то ось

вам лист від приятеля.
Він кинув уже розпечатаний конверт, наче

щось огидне, через конторку.
«Привіт, старий!
Можливо, цього листа тобі не передадуть.

Якщо ти його одержиш, то дізнаєшся з нього,
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що, на жаль, я мусив крадькома виїхати з

готелю. Я гадав, що ми вдвох могли б добре
провести час адже ж удвох розважатись краще,
ніж одному, але адміністратори готелю

виявились хитрішими за мене. Я, мабуть, помандрую
на південь, зупинюся трохи в Ніцці, де спробую
щастя ще в картах. В усякому разі тебе я

побачу рано чи пізно. Тисяча пробачень і таке
інше... але проти рожна не попреш.

Твій Гаррі.
Р. S. У місті нема порядних жінок. Але

неодмінно покуштуй місцевого сидру. Він тут
чудовий!»

Тремтячими пальцями Стівен зім яв записку,
сквапно й нечітко написану олівцем. Він знав і

раніше, що Честер ненадійний товариш, але

тепер ясно бачив, що за його чарівною веселістю,
надмірним проявом товариських почуттів
криється просто викінчений егоїзм.

Хазяїн готелю й службовець дивились на

нього з-за конторки з неприхованим презирством.

І, нарешті, остання образа:
Звичайно, мсьє розуміє, що йому нема

чого сподіватись на нашу гостинність.

Безперечно, відповів Стівен і, круто
повернувшись, вийшов на вулицю.

РОЗДІЛ II

Опинившись без грошей і без знайомих на

базарній площі цього чужого французького
міста, Стівен з важким серцем зрозумів своє
становище. Раніше він не знав, що то значить

опинитись на слизькому. Гроші, які давав
батько, він сприймав як щось належне, як прихід
нового дня. Це було природно пов язано з його
місцем у суспільстві й наче становило його
фактичне право, надане від народження.

Тепер, гірко стискаючи губи, він переконувався
в могутності зброї, до якої вдався батько. Однак
у пригоді стала тепер властива йому впертість,
і Стівен одразу ж вирушив шукати якогось
тимчасового притулку.
В місті, яке часто відвідували туристи, це

виявилось легшою справою, ніж він сподівався.
І коли настав полудень, він уже розташувався
в маленькій кімнаті на верхньому поверсі з

вікнами на Соборну вулицю. Бачачи в нього багаж,
хазяйка квартири, поважна літня жінка, не

стала вимагати авансу, а що плата за квартиру
становила лише дванадцять франків на тиждень,

то він вирішив, хоч би там що, невдовзі

розрахуватися з нею. Стівенові не забракло розуму
побачити, що в цій місцевості йому годі
сподіватись щось заробити живописом. Проте його

освіта, університетська підготовка й ступінь
бакалавра могли допомогти йому тут більш-

менш стати на ноги. Ба, він навіть міг би
оплатити рахунок Честера в готелі (останні глузливі
слова хазяїна все ще дзвеніли йому в ушах) і.
нарешті, повернутися на зиму до Парижа, де,

маючи гроші, можна було б знову оселитися



у ГІейра. Коли б тільки він не почував себе так

погано! Цей кашель, що не покидав його

відтоді, як він перепливав протоку і наче оселився

у грудях, завдавав Стівенові багато прикрості.
Але одчайдушне бажання чогось досягти знову

повело його до центра міста.

Тут він оглянув головну міську магістраль
вулицю Республіки. Більшість крамниць, хоч і

невеликих, мали солідний вигляд, цілком
відповідний району з таким квітучим сільським

господарством. Лопати, граблі, коси,
оцинковані відра, борони з червоними зубцями, все це

було виставлено поряд з іншими речами у
крамниці металевих виробів. А вітрину чистенької
кондитерської прикрашали ласощі: ніжне печиво

й мигдаль у цукрі, з яких були виготовлені

чудові весільні букети. У вітрині молочної на

розі вулиці височіла справжня жовта гора
нормандського масла на фарфоровій підставці
з двома наповненими по вінця молоком жбанами

поруч.
У вітрині паперової крамниці він побачив силу

оголошень, написаних чорнилом на картках і
виставлених у скляній скринці. Уважно
прочитавши їх, він пішов далі. Стівен не міг
настроювати піаніно чи лагодити плетені стільці, не мав

потреби наймати приморську дачу
'

на скелях

Гранвіля. йдучи вулицею, він далі набрів на

редакцію тижневика «Кур єр де Нетьє». В

приміщенні редакції можна було дістати й

проглянути свіжий номер. Але убогі рядки «Кур єра»,
присвячені переважно фазам місяця, продажу
вапна й худоби, питанням парування корів та

кобил, часу морських припливів і відпливів
у Мон Сен-Мішелі, нічого йому не дали.

Що ж робити далі? Ясно, треба просити
поради. Не вагаючись, він зайшов до мерії.
Вибравши більш-менш симпатичного на вигляд

службовця, він обережно розпитав про
можливості знайти роботу в місті. Службовець, ще

зовсім молодий юнак, хоч і занепокоївся цим

розпитуванням, проте виявився доброзичливим
і тямущим. Він замислився, потім повільно
похитав головою.

Це дуже важко... В такому невеликому
містечку, як це, люди... він саркастично
посміхнувся й поправив паперові манжети не дуже
приязно ставляться до незнайомих.

Ще протягом години Стівен марно нишпорив
по місту. Коли настав вечір, він, стомлений і

пригнічений, повернувся на квартиру.
Вивернувши свої кишені, перелічив наявні ресурси: один
франк і п ятнадцять су. Дивлячись на ці
жалюгідні гроші, що їх так мало лежало на його

долоні, Стівен раптом відчув якусь спокійну
рішучість. Він не має права, не повинен

піддаватися!

Наступного дня він пішки обійшов навколишні

ферми, плекаючи надію знайти якусь чорну
роботу. Всього він пройшов, мабуть, кілометрів
Двадцять. І все марно. В сільськогосподарських
робітниках не було нестачі. На деяких фермах
його вважали за волоцюгу й нацьковували
собак. Один милосердний селянин, який згрібав
на подвір ї сіно, здавалось, завагався. Може,
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наполегливе прохання Стівена справило на нього

враження. Та кінець кінцем його нормандська
впертість перемогла. Він заперечливо похитав

головою.

Надто вже недолугий ти, хлопче! Дрібний
якийсь... Навіть дуже-таки дрібний. Але
зачекай...

Він гукнув на кухню:
Жанно, принеси цьому хлопцеві щось

поїсти!

Гарненька жінка з червоними голими руками,
стукаючи дерев яними черевиками, підійшла до

чорного ходу. Потім, оглянувши Стівена, вона
винесла йому добрячий кусень пирога й кухоль
сидру. Він почав їсти, сидячи біля ганку на

низенькому стільчику для доїння корів, а фермер
і його дружина дивилися на нього й

перешіптувались. Маленький хлопчик у чорному фартушку
з цікавістю розглядав його, виглядаючи з-за

материної спідниці. Сором паралізував Стівена.

«Боже, подумав він, я вже зовсім став схожий
на якийсь персонаж з гравюр Котмена...
Докотитись до цього!..» Але пиріг був смачний, з

приємною соковитою начинкою, а прохолодний
кислий напій надав Стівенові свіжих сил, щоб

повернутись до Нетьє.
Вже сутеніло, коли він підійшов до Соборної

вулиці. І тут, хоч увесь день він силкувався не

втрачати самовладання, його охопив розпач.
Його лякала ця чужа, вузька маленька кімната,
де тхнуло старою деревиною, цвіллю й

камфорою, а підлога скрипіла при кожному кроці.
Його охопило почуття самотності, його ошукав
Честер, він потрапив у пастку, в майбутньому не

бачив просвітку, йому здавалося, що й хазяйка

почала поглядати на нього з сумнівом. Усі ці
думки й почуття піднялись і затопили його.

Раптом він кинувся на ліжко й, одвернувшись
до побіленої стіни, заплакав, як дитина.

Цей припадок швидко минув, але, на нещастя,

знову почався кашель. Він жорстоко мучив його

всю ніч. А намагання Стівена стримати спазми,

бо він боявся, що його почують у домі, тільки
посилювало приступи. Нарешті, вже на світанку,
накривши голову ковдрою, він заснув.

Було пізно, близько одинадцятої години

ранку, коли Стівен прокинувся. На якусь мить

здалось, що він спочив і в голові прояснішало.
Та враз наче тупий біль пройняв його: юнак

згадав своє скрутне становище. Стівен одягся

і, не поголившись, пішов до міста. Від нервового
збудження ноги стали слабкі. Він ішов без мети,
без будь-яких намірів. Раптом, удруге
переходячи базар, він почув, що хтось доганяє його.

Потім чиясь рука торкнулася його руки. Стівен

мало не впав з переляку і швидко обернувся.
Він упізнав службовця з мерії.

Пробачте мсьє, почав молодий чоловік

і зупинився, щоб передихнути. Я виглядаю вас

уже майже цілу обідню перерву. Розумієте,
після нашого знайомства я всюди шукав вам

роботи. І от виявилось, що мадам Крюшо, яка

разом з чоловіком торгує бакалійними товарами
он там, він показав на протилежний бік
вулиці, хоче навчити англійської мови своїх двох
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дівчаток. Можливо, ви їй підійдете. В усякому
разі, вам варто спробувати щастя.

Спасибі вам, тільки й пробурмотів
приголомшений Стівен. Велике вам спасибі.

Молодий службовець посміхнувся.
Бажаю успіху, промовив він англійською

мовою, дуже ретельно вимовляючи слова.

Потім, наче вдоволений цим своїм досягненням,
потис Стівенові руку, підняв капелюха й провів
його очима, поки той швидко переходив вулицю.
Бакалійна крамниця Крюшо з великими

вітринами й блискучою вивіскою, на якій було
написано «Продовольчі товари», займала неабияке

місце на майдані і взагалі мала вигляд

процвітаючого підприємства, де завжди є великий і

різноманітний вибір продуктів. Відвідувачі
нескінченним потоком входили й виходили з

дверей, обабіч яких висіли свинячі окости, сітки

з лимонами, ціле дерево з бананових грон і

безліч кошиків' з добірними овочами. Всередині
магазина полиці вгиналися під щедрими дарами
землі й моря. Тут були ковбаси, гусяча печінка,

сардини і анчоуси, сало, оливкове масло, сир,

фрукти в сиропі, старі наливки й вина, кава,

спеції, яловичина й свинячі ніжки; тут сяяли

келихи й пляшки, здіймаючись блискучими
пірамідами над посиланою тирсою підлогою.
Зайшовши до магазина, Стівен розгубився,

але не тому, що з нервами у нього було
негаразд, а тому, що в ушах бриніли гучні
замовлення покупців, а перед очима миготіли два

продавці у білих халатах: дівчина-нормандка
з дужими плечима та кульгавий, затурканий
чоловічок.
Проте ця розгубленість Стівена тривала

недовго, бо чийсь пронизливий голос раптом
запитав:

Чого бажає мсьє?
За невеликою конторкою Стівен побачив

огрядну світловолосу жінку років тридцяти
восьми з блідим обличчям і рожевими вухами,
в яких блищали важкі золоті сережки.
Здавалось, її повних грудей і сміливого погляду було
досить, щоб керувати всією навколишньою

метушнею. На ній була рожеволілова сукня за

останньою провінціальною модою, з вирізом на

шиї, прикрашеній намистом, кілька перснів і

браслетів та велика брошка-камея.
Прошу пробачити, протиснувшись

наперед, сказав Стівен тихим голосом. Моє
прізвище Десмонд. Якщо не помиляюсь, вам треба
вчителя англійської мови для ваших дітей.

Зрозумівши, що перед нею не покупець, мадам

Крюшо миттю зігнала з губ завчену посмішку;
її очі звузились, коли вона роздивлялась
Стівена, нашвидку оцінюючи його, як то вона вміла
на базарі швидко й дуже точно визначити вагу
та якість відгодованого кабана. Слово

«вчитель», яке він випадково вжив, потішило пиху
цієї жінки, що була не на останньому місці

серед інших досить виразних рис її характеру.
Саме ця пиха й наштовхнула її на думку
навчати англійської мови двох своїх маленьких

дочок. До того ж цей молодий чоловік, що стояв

перед нею, мав привабливу, «культурну» зов¬

нішність і був на вигляд досить сором язливий,
щоб від нього можна було сподіватись якихось

прикростей.
Ви можете розповісти про себе?

Стівен зробив це цілком одверто.
. Значить, мсьє вчився в Оксфордському

коледжі?
В очах мадам, блакитних, наче з фарфору,

спалахнув вогник задоволеності, але вона його

швидко погасила, щоб легше було сторгуватись.
З удаваним недовір ям вона знизала плечима.

Звичайно, мсьє, мені доводиться вірити
вам на слово.

Запевняю вас...

Ну, що ж, я готова повірити вам. Але
цілком природно, беручи до уваги юний вік моїх

дівчаток, я вимагатиму від вас бездоганної
поведінки й високої моральності.

Ну звісно, мадам.

Потім, скільки... вона не скінчила, бо
саме в цей момент мусила пронизливим голосом

звернутись до продавців. Слова вилітали з

таким шумом і швидкістю, що це скидалося на

залп скорострільних гармат.
Ні, ні, наказувала вона, не ці яйця,

Маріє! Дурепа! їх вже замовила мадам Улар...
А ти, Жозефе, що? Чи тобі кожного разу
повторювати, що цукор треба брати з розв язаного
мішка?.. Скільки вам платити, мсьє?

Стівен спробував нашвидку підрахувати, яка

мінімальна платня не дасть йому вмерти з

голоду.
Скажімо, за щоденні уроки тридцять

франків на тиждень.

Пройнята жахом, мадам Крюшо звела вгору
повні, унизані перснями руки. Потім ніжно

посміхнулась, блиснувши, наче гострим
кинджалом, золотим зубом.

Ви жартуєте.
Ні, що ви... підштовхуваний натовпом,

Стівен густо почервонів. я цілком серйозно.
Ми чесні люди, мсьє Крюшо і я; але, пане,

ми зовсім не багаті! В її голосі з явилась
патетична нотка. Найбільше, що чоловік

дозволить мені платити вам, це двадцять франків.
Але, мадам... мені треба ж із чогось

існувати.

Мадам Крюшо скорботно похитала жовтим

шиньйоном.
Нам також, мсьє..

Стівен закусив губу, серце його сповнилось

гнівом і образою. Тижнева плата за кімнату
становила дванадцять франків. Як же він зможе

прожити на ті вісім франків, що залишаться
після того, як він розрахується з хазяйкою

квартири? Ні, хоч яке важке його становище, він не

міг пристати на таку збиткову пропозицію.
Стівен уже наполовину повернувся, щоб іти,
коли мадам Крюшо, якій не хотілось упускати
його і яка тим часом уже встигла краєм ока
визначити його скрутне становище, зупинила
Стівена делікатним жестом.

Може... нахилившись уперед, сказала
вона примирливо. Може, справу уладнаємо,
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якщо для мсьє тут буде забезпечено сніданок?

Хороший, ситний сніданок.

Зупинившись, Стівен завагався. Вкрай
принижений, він не наважувався звести очей і

пробурмотів:
Добре... Я згоден.

Чудово. Значить, умовились. Почнете

завтра. Приходьте об одинадцятій годині. Не

забудьте, що мене влаштовує навчання тільки

найвищого класу. І, я гадаю, надалі мсьє не

забуватиме поголитись.

Стівен нахилив голову. Він не міг говорити.
Але, незважаючи на приниження та очевидну

ганебність свого становища, він не міг не

відчути полегшення. З двадцятьма франками й

щоденним сніданком він був урятований,
принаймні, на найближчий час.

Виходячи з магазина, він почув голос мадам

Крюшо, яка сповіщала на все приміщення:
Марі-Луїзо! Вікторино! Ваша матуся

щойно взяла для вас учителя англійської мови!

РОЗДІЛ III

Для Стівена почалось дивне життя в

невеличкому провінціальному містечку, де панувала

атмосфера задушливої нудьги. Кожного ранку
його будив великий соборний дзвін, який тричі
порушував урочисту тишу брукованого майдану,
скликаючи до меси й зганяючи з дзвіниці
голубів. Одягайсь, Стівен збігав по сходах. Тепер,
принаймні, він міг вийти з дому, не боячись

зустріти свою хазяйку. Перетинаючи майдан
у напрямі до робітничого кафе, що стояло

майже поряд огороженого високим муром

монастирського саду, Стівен завжди зустрічав тих

самих побожних жінок у чорному вбранні, які
йшли парами. В своїх апостольниках черниці,
здавалося, випливали наче під парусами з

дверей церкви. Кафе, над дверима якого висіла

зів яла гілка бузку, не визначалось доброю
репутацією, так само як і його кухня з низькою

стелею та викладеною кам яними плитами

долівкою. В кафе стояли грубий стіл і кілька

дерев яних ослонів без спинок. Тут за п ять су
він брав звичайний для цього закладу
сніданок чашку чорної кави, повної гущі, а після

неї трохи білого вина, що подавалось у
склянці з дуже товстими стінками. Ця суміш мала

дивовижну властивість поновлювати сили. Часто

тут можна було знайти вчорашню вечірню газету
«Інтеліжанс де Рен», яка на півгодини забирала
його увагу. Тут же Стівен міг поговорити трохи
З Жюлі, тихою темноокою буфетницею, що

вправно обслуговувала відвідувачів і на яку,
очевидно, покладались і обов язки перекинутись
словом з якимсь випадковим відвідувачем
мандрівним торговцем, залізничним
носильником або вуглярем.
Точно об одинадцятій Стівен з являвся в

будинку Крюшо, що стояв позад крамниці і куди

можна було потрапити, пройшовши через
подвір я, огорожене кам яним муром. Тут, за

решіткою альтанки, оточеної пишним газоном,

або, коли йшов дощ, то в душній, багато
обставленій кімнаті, яку мадам Крюшо називала

«салоном», Стівен віддавав свою увагу
одинадцятирічній Вікторині та дев ятилітній Марі-
Луїзі.

Загалом, це були досить милі дівчатка, хоч

трохи й розпещені, але скрашені привабливістю
свого юного віку. Часом вони були по-своєму
дуже ніжні з ним, надто менша гарненька
дівчинка з темнорусявими кучерями й

червоними, як яблучка, щічками. Стівенові неважко

було вчити їх, і незабаром він полюбив сестер.
Проте у дівчаток уже тепер явно проступали
батьківські риси: вони знали на все ціни,
рахували, як математики, могли, без перепочинку
повторювати моральні афоризми щодо чеснот

ощадливості. У кожної була невеличка металева

копилка у формі Ейфельової башти, власне,

справжня каса, ключ від якої висів на стрічці
круг шиї поряд з ладанкою. Часто вони невинно

повторювали слова, які їм випадало підслухати:
Мсьє Стівен (він зажадав, щоб вони звали

його на ім я), мама сказала татові, що ви,

мабуть, дуже бідний.

Що ж, Вікторино, мушу визнати, що це

правда.
Але татокаже, що ви, принаймні, не п яниця.

Вірно... Тато мені друг.
Авжеж, мсьє Стівен. Бо він сказав також,

що, хоч ви й накоїли там чогось і втекли з дому,

та навряд, щоб це був серйозний злочин.

Стівен трохи вимушено засміявся.

Ну добре, час братися до читання.

Успіхи, досягнуті дівчатками завдяки їх свіжій

пам яті, були такі значні, що він почав уже
читати з ними англійською мовою «Алісу в країні
чудес», а їх інтерес до книжки полегшував

вивчати найважчі слова.

Пан Крюшо, хоч інколи й заходив до кімнати

в різних справах, та під час уроків бував рідко.
Це був середнього зросту буржуа, у манерах
якого було щось метушливе, з неспокійними

очима кольору кави і з важкими чорними,

жовтуватими на кінчиках вусами, закрученими вгору.

Він носив гетри і твердий блискучий солом яний
бриль. З брилем він не розлучався ні на вулиці,
ні в приміщенні, окрім хіба що священних
стін салону. Звичайно він товкся в крамниці, але

два дні на тиждень проводив на базарі в

сусідньому місті Рен, звідки він та його дружина
колись приїхали сюди. Він був прив язаний до

жінки узами видимого родинного щастя, двома

миловидими наслідками їх любові, а над усе
їх спільним пристрасним бажанням

збагачуватись. І все ж Альбер Крюшо інколи мав вигляд,
який свідчив, що габарити дружини, її голосний

сміх і пронизливий голос були занадто важким

хрестом, щоб його міг нести чоловік його

конституції. Не те, що він уникав дружини, а прот
сто часом його ноги в гетрах неспокійно

тремтіли, а в зіницях тьмяних очей спалахував
тривожний вогник.
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Ніде правди діти, мадам Крюшо таки була
причепа, хоч це й приховувалося за посмішкою,
люб язним поводженням і облудним блиском
золотого зуба. Кожного дня вона приходила, щоб
особисто простежити, як іде навчання. Сиділа
прямо, в позі пильного спостерігача, переводячи
очі, в яких світився не розум, а тільки

пильність, із Стівена на дітей, через що діти

збивалися і помилялись.

Розумієте, мсьє... Я б хотіла, щоб вони не

просто читали, а й говорили б... І декламували
вірші, як то роблять у вищому світі.

Виконуючи її настирливі вимоги, Стівен
навчив дітей перших рядків вірша «До
жайворонка». У день, призначений для демонстрування
досягнень маленьких учениць, мадам з явилась
у супроводі трьох своїх найближчих знайомих,
дружин відомих у місті власників магазинів,
представників- «великої буржуазії» міста Нетьє.
Всі вони розмістились на позолочених стільцях
салону.

Марі-Луїзу, обрану першою для іспиту,
поставили на крісло.

Привіт тобі, веселий дух!.. почала вона

англійською мовою, потім зупинилась і,
стримуючи сміх, подивилась навкруги.

Починай знову, Марі-Луїзо, лагідно
сказав Стівен.

Привіт тобі, веселий дух!.. дівчинка
знову зупинилась, закліпала очима й, зібгавши

шарф, боязко подивилась на матір.
Далі, промовила мадам Крюшо чужим

голосом.

Марі-Луїза благально подивилась на вчителя.

У Стівена на чолі виступили краплини поту.
Солоденьким голосом, від якого йому самому
стало огидно, він сказав:

Ну, продовжуй, моя люба. «Привіт тобі,
веселий дух!..»
Коротке мовчання, під час якого мадам Крюшо

сиділа, мов кам яна. Потім, не кажучи ні слова,
вона нахилилася вперед і дала дівчинці
ляпаса. Марі-Луїза враз залилася сльозами. Це був
жахливий момент. На Стівена звернулись
обурені погляди, дитина притулилась до материних
грудей, а мати втішала її цукерками. Раптом

почувся гучний голос Марії, яка гукала з

крамниці.
Ходіть мерщій, мадам! Тут принесли лівер

з різниці!
Під час метушні, коли викликали мадам

Крюшо, Стівен безпорадно стояв осторонь і з

іронічною байдужістю думав про можливість

звільнення. Проте, коли мадам повернулась, Марі-
Луїза підбігла до нього, схопила його за руку

й випалила весь вірш буквально одним духом.

Вікторину теж не довелося просити. Щоб не

поступитись, вона також чудово

продекламувала вірш.
Обличчя враз прояснились. Почулися

приглушені вигуки схвалення, Стівенові посміхались і

кивали головою. Мадам Крюшо святкувала

перемогу. Провівши своїх гостей, вона

повернулася до Стівена в напрочуд доброму настрої.
Замість звичайного шматочка шинки, вона по¬

частувала його тарілкою гарячого м ясного рагу
з морквою і бордоською цибулею. Потім, сівши

навпроти, вона зауважила:

Кінець кінцем, все вийшло як слід.
Так, Стівен не підвів очей. Спочатку

вони просто злякалися.

Якусь хвилину мадам Крюшо дивилась, як
він їсть.

Мої приятельки залишились дуже
задоволені вами, сказала вона несподівано. Мадам
Улар... це жінка нашого першого аптекаря, дама
з певним становищем у місті, хоч, звичайно,
вона не може дозволити собі найняти вчителя

для своїх дітей... Так от вона вважає, що ви

дуже симпатичний, справжній джентльмен.

Дуже вдячний їй за таку думку.
Чи не здається вам, що вона гарна жінка?

Воронь боже, байдуже відповів Стівен.
Я її ледве помітив.

Мадам Крюшо підбила свої жовті локони,
поправила корсет і самовдоволено погладила себе
по стегнах.

Дайте я принесу вам ще рагу, сказала

вона.

В наступні дні кількість і якість їжі, яку
Стівен споживав ополудні, незбагненно зросла.
Було ще кілька ознак, які свідчили, що

ставлення господині до вчителя змінилось, ба, можна
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навіть сказати, вона стала прихильною до нього.

Для Стівена ця зміна була дуже доречна, бо

недостатнє харчування й кашель, що весь час

мучив його, дуже підірвали його здоров я. Тепер
він почував себе здоровішим, по жилах його

повільно розтікались нові життєві соки. І через те,
що погода стояла напрочуд гарна, одного дня

він раптом уперше після свого приїзду до

Нетьє відчув жагуче бажання малювати.

Потреба малювати була така нездоланна, що,

вирушивши на урок, він захопив з собою

блокнот китайського паперу й жменю паличок

кольорової крейди. Наприкінці уроку він посадовив
дітей в альтанці читати одну книжку вдвох,
а сам, даючи волю своїй довго стримуваній
пристрасті, кількома швидкими, впевненими і

радісними лініями намалював дитячі голівки. Пастель

була зроблена швидко, менш ніж за півгодини,
таким великим був його натхненний запал.
Ніколи ще йому не вдавалося зробити малюнка

такого живого й свіжого за своєю композицією
та виразністю. І він, хоча завжди досить

зневажливо ставився до власних робіт, був
зворушений, збентеіжений і схвильований цією

пастеллю, яка від його руки таємничо народилася

з нічого й пестила очі.

Сидячи з похиленою набік головою і

домальовуючи фон жовтою пастеллю, він почув, що

хтось стоїть за його спиною. Це була мадам

Крюшо, яка уважно розглядала малюнок через
його плече.

Це ви намалювали, мсьє?
У неї був такий збентежено-недовірливий

вигляд, що він мимоволі всміхнувся.
Вам подобається? спитав він.

Можливо, вона не цілком розуміла малюнок.

Але вона бачила на ньому своїх дітей, чудово
зображених кількома штрихами, кількома
відтінками чистих і напрочуд ясних кольорів.
Вона не розумілася на мистецтві. Але її гострий
і проникливий інстинкт комерсанта десь у
глибині свідомості одразу підказав їй, що перед нею

щось рідкісне й прекрасне, щось найвищої
якості. І їй одразу ж захотілося мати цей
малюнок. Але опріч усього цього, вона нараз відчула,
що її симпатія до цього молодого англійця

набагато зросла, що те почуття, зароджене в день

іспиту, розвіяло її байдужість до нього, і вона

вперше тоді подивилась на Стівена іншими

очима, очима своїх подруг, і побачила його

таким, яким він насправді й був надзвичайно
привабливим юнаком із стрункою статурою,
тонким ніжно блідим обличчям й темними
очима. Дівчатка все ще сиділи за книжкою. Мадам
Крюшо підійшла до тахти й сіла поруч зі

Стівеном.

У мене й гадки не було, промовила вона

конфіденціально притишеним голосом, що ви

справді художник.
Але ж я казав про це, коли ви мене

наймали.

Від згадки про цю першу розмову, коли вона

так брутально з ним повелася, гладенька шкіра
її обличчя густо зашарілась, почервоніли навіть
кругле, міцне підборіддя й дебела шия,

Ах, сказала вона, опустивши очі, я в той
час не дуже звертала уваги на ваші слова.

Тоді ще я не мала приємності знати вас так,
як тепер, після кількох тижнів близького
знайомства, коли ви вчите моїх дітей і буваєте
у мене в домі, завжди такий ввічливий і

стриманий, що свідчить про справжню вихованість.
Мсьє Стівен... вона вперше за весь час

звернулась до нього на ім я і, зробивши це, відчула
незвичайне тремтіння, а груди їй щось
залоскотало, якби ви навіть нічого мені тоді й не

казали, цей малюнок свідчить, що ви дуже
талановиті.

Ці слова, сповнені грубих лестощів,
бентежили його, проте він сказав приємним голосом:

Може, вам хотілося б мати його?

Питання, що так прозоро натякало на

продаж, трохи прохолодило її, але тільки на якусь
мить.

Так, мсьє Стівен, відповіла вона

серйозно, я поговорю про це з чоловіком сьогодні
ввечері. Звичайно, може статись, він скаже, що
ви малювали його під час уроку, за який вам

уже платять, і в такому разі...
Шановна мадам Крюшо, поспішив

перебити її Стівен, ви зовсім хибно мене

зрозуміли. Я пропоную вам картину як подарунок.
її очі вперше заблищали не жадібно, а з якимсь

новим, м яким і складним почуттям.
Затамувавши зітхання, вона дивилась на

нього довгим, сповненим ніжності поглядом.
Я приймаю його, пане. І запевняю, що вам

не доведеться жалкувати про це.
Нове почуття близькості, коли вона сиділа

зараз поруч нього, зовсім не схоже було на те,

що викликала в неї близькість її чоловіка. Але

дівчатка вже вголос вимагали, щоб на них

звернули увагу, і їй стало боязко заходити надто
далеко. Кинувши збоку на Стівена меткий,

виразний погляд, яким вона марно намагалась
висловити поклик свого збентеженого серця,
мадам Крюшо попрощалася з ним і повернулась
до крамниці.

РОЗДІЛ IV

Після кількох тижнів похмурої апатії Стівен

відкрив, що він знову може малювати. Це було
наче народження до нового життя, в якому він

побачив себе наділеним більшою силою, більшою

гостротою сприймання, ніж раніше. Містечко
з його безбарвними мешканцями, яке досі було
для нього безплідною пустелею, раптом
перетворилось на животворне джерело натхнення.

Він намалював ратушу, плац біля казарм;
незвичайно ефектний краєвид зі свого вікна на

дахи міста; чарівну композицію, виконану
в сірих і чорних тонах, монашки в дощ

повертаються з меси під парасольками. Полотна,

куплені в Наполеона Кампо, один за одним

використовувались і складалися в кутку

мансарди, де він спав.

71



Приходили листи від Пейра й Гліна, які його
також підбадьорювали. Жером мав намір
залишитись у Пі-де-Домі на зиму, а Глін восени

ненадовго повернутися до Лондона. Обидва

наполягали, щоб Стівен приєднався до них. Але,
звичайно, він не міг. Він малював і був тут
щасливий. Тепер, коли він повертався до

життя, щоденні уроки для дітей Крюшо стали

чимось невід ємним від його нормального
існування. Однак досить часто Стівенові тяжко

було відкладати пензлі й поспішати до
бакалійної крамниці саме тоді, коли освітлення було

найкраще. І хоч він і далі «сумлінно одробляв
сніданок», висловлюючись мовою Крюшо, його

голова в такі хвилини не була заповнена лише

навчанням дітей. І закінчував урок він тільки
з однією думкою якнайшвидше вирватись до

себе.

Через все це Стівен і далі був досить далекий
від того, щоб помічати, як чимраз більше
мінялося ставлення до нього мадам Крюшо. Він
помітив тільки, як набагато покращали харчі,
але вважав, що це лише прояв вдячності

господині за подаровану картину. Цим він
пояснював також інші знаки уваги, якою мадам Крюшо
оточувала його. Тепер її звичкою стало сидіти
з ним, коли він їв, і гнітити своєю гостинністю.
Та її ласка цим не обмежилась.

Мсьє Стівен, почала вона одного дня

заклопотаним тоном, мене непокоять ваші

квартирні умови. Мадам Клуе не може

доглянути за вами як слід.

Чому? відповів він. Це дуже хороша
жінка.

Але ваша кімната така убога...
Хіба ви її бачили? спитав він здивовано.

Розумієте, вона почервоніла, я багато

разів проходила повз будинок... звичайно, коли

йшла до церкви. Якби туди хтось, у кого

хороший смак, додав кілька речей і поставив їх

для вас, ваше життя там було б набагато
приємніше.

Що ви! посміхнувся він. Кімната мені

підходить і такою, якою вона є: порожньою і
повного повітря.

Але ж це недобре для вас, наполягала

мадам Крюшо. Я не могла не помітити, як ви

кашляєте.

Це нічого... Я кашляю тільки вранці.
Дорогий мій мсьє Стівен. Вона

подивилась на нього довгим поглядом, сповненим

ніжного докору. - Не суперечте мені на кожному
кроці. Якщо ви не хочете, щоб я приходила
доглянути кімнату, то дозвольте мені, принаймні,
потурбуватись про ваше здоров я.

Наступного дня Стівен зніяковів, побачивши
на столі біля своєї тарілки пляшку мікстури
проти кашлю, придбану, в аптеці Улара. Мадам

Крюшо власноручно відміряла столову ложку.
Вікторину й Марї-Луїзу дуже розважило, що
їх вчителя змушують ковтати ліки. Наприкінці
й Стівен засміявся.
:':Коли дітй побігли гратись у садок, мадам

Крюшо кинула на Стівена млосний погляд і

зітхнула.
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Звичайно, мені все ясно... Ви знайшли
собі в місті якусь нікчемну дівчину, що

приваблює вас.

Що? вихопилось у нього. В Нетьє?

А чому б ні? Хіба ви кожного дня не

відвідуєте робітничого кафе, де працює ця Жюлі
Грозет?.. Запевняю вас, не всі там такі вже

чесні...

Мадам Крюшо й справді була в курсі всіх
пліток, побрехеньок і дрібних інтриг містечка.
Але Стівен подивився на неї так здивовано, що

вона одразу ж замовкла.

Не дивіться на мене так, мій друже,

промовила вона, вимушено засміявшись.

Я думаю тільки про ваше добро. Кінець кінцем,
хоч я й порядна жінка, я дещо знаю про такі

речі. Тож, кажете, у вас нікого немає?

спитала вона.

Ні, коротко відказав він.
З її очей враз зник вираз тривоги, ревнощів,

а натомість з явилось кокетство.

Як вам подобається моя сукня?
Злегка позуючи, вона продемонструвала нову

сукню яскравого зеленого кольору. Низький

виріз був облямований жовтим кантом, і це

молодило мадам Крюшо. її недавно пофарбоване
волосся ще більше вилося, вилискувало

металевим сяйвом. Люблячи вбиратись, вона була
постійною відвідувачкою виставок мод у Рені і
зовсім недавно заради Стівена стала носити

свою найелегантнішу сукню, якої він, на жаль,
ніколи не помічав.

Така байдужість, це повне ігнорування її як

жінки, а, можливо, байдужість до жінок

взагалі, тільки збільшили її потяг до нього. Вона

могла порівняти його ставлення тільки з

невинністю молодого кюре, який колись правив на

їх парафії і яким вона милувалася здалека.
Вона мріяла про нього вночі, коли бакалійник,
хіть якого розбивалась об байдужість її спини,

досить немузикально хропів у неї під боком.

Та все це було ніщо, легіт, навіяний крильцями
метелика, як порівняти з тою бурею жадання,

котра за.раз кипіла в її грудях, сповнювала

жагучим бажанням стиснути Стівена в обіймах

і обсипати поцілунками.
Вона, як сліпа, не бачила свого смішного

становища: їй, майже сорокалітній жінці, з серцем
і душею, давно сточеними дріб язковими
справами й турботами, їй, зажерливій, деспотичній
І безсоромній, що кричала пронизливим голосом,

розбавляла водою сидр, домішувала піску в

цукор і видурювала останні копійки в скнарих
селян, і от треба ж, щоб саме їй судилося

розм якнути, піддатись спустошливій пристрасті
до якогось хлопчиська, який годився їй в сини!..

Вона втратила інтерес до дітей, друзів,
збагачування. Чоловік став їй бридкий, його
буржуазна манірність, те, як він їв, все це викликало

в неї шалену зненавить. її власна гігієна зросла.
Вона часто купалась, вживала кращих
парфумів, смоктала ароматні таблетки, частіше міняла
білизну. їй здавалось, що вона помре, якщо не

матиме його.



Несподівано її таємні молитви були почуті,
і чудова, блискуча ідея осяяла її. І як це воно

не спало їй на думку раніше! Того дня, коли

прийшов Стівен, вона перестріла його біля

дверей.
Мій друже, весело вигукнула вона,

у мене для вас є хороша новина. Одне слово,

доручення. Мсьє Крюшо наполягає, щоб ви

малювали мій портрет.
Приголомшений Стівен мовчки дивився на неї.

Так, ствердно кивнула вона. Чоловік

захопився цією думкою. Учора ввечері він

тільки про це й говорив. Портрет на весь зріст,
олійними фарбами.

Але, мадам... Стівен насупився і зробив
паузу, не знаючи, як відмовитись. Я... я не

малюю портретів... Я працюю зараз над
іншим.

Мадам Крюшо посміхнулась.
Не хвилюйтесь, хлопчику, підбадьорила

вона його. Я потурбуюсь, щоб вам заплатили.

Отже, в четвер ми почнемо. Умовились?
Не давши йому нічого заперечити, вона

поплескала його по руці й швидко пішла геть,

кинувши через плече лукавий погляд.
У четвер бакалійник працював тільки першу

половину дня. Опівдні, коли крамницю
зачиняли, там завжди було тихо.

Та все ж, зайшовши до будинку із зачиненими

вікнами, Стівен відчув, що сьогодні тиша в

ньому якась незвичайна. Мадам Крюшо зустріла
його на порозі.

Сьогодні урока не буде, заявила вона, не

приховуючи радості. Діти з Марі поїхали за

місто.

Проводячи його до кімнати, вона пояснила,
що ,раз на місяць служниця їздить у гості до

своїх батьків у Сен-Вале й дітям
дозволяється їхати з нею, що є для них великим

святом.

І, як звичайно, додала вона ніби між

іншим,-н чоловік теж поїхав у Рен на базар.
Нам ніщо не заважатиме.

Знову незвичайна тиша занепокоїла його. Не

долинав гуркіт з льоху, де завжди продавець
Жозеф проводив дві години понад свій робочий
день, приймаючи товар. У домі, окрім них, не

було ані душі.
Та найбільше він був вражений, побачивши

в їдальні стіл, накритий на двох, з

накрохмаленими серветками, з виделками й ножами,
взятими з святкового сервізу, і прикрашений вазою
з червоними трояндами.

Ви не проти, якщо ми поснідаємо разом?
запитала мадам Крюшо. Так буде набагато

зручніше.
Жваво розмовляючи, так наче нічого

особливого не відбувалося, вона принесла з буфету
смажене курча з грибами й салатом, Страсбург
зький паштет, груші в сиропі й пляшку шампан

ського. Тільки доверху наповнивши його

тарілку, вона дозволила собі глянути на нього.

Посмішка закоханої жінки, яку їй не сила було
стримати, розповзлась по обличчю, змінила
обриси її повних щік.

Нам тут буде дуже затишно для нашого

першого сеансу. Хіба не приємно снідати тет-а-

тет? Адже вам треба підкріпитись перед
роботою. Вона соромливо подивилась на нього.

Дозвольте налити вам шампанського. Це
найкраще з того, що ми продаємо... П ять франків
пляшка.

Стівен почував себе ніяково, приголомшено
й незручно. Але злидні виховали в ньому якусь
нездатність до опору, коли йшлося про їжу.
Він їв усе, що мадам Крюшо поставила перед
ним, знаючи, що відмовитись понад його сили.

Однак він дедалі більше й більше усвідомлював
значення млосних поглядів, які господиня
кидала на нього. Груди її при кожному подиху
бурхливо здіймалися й тремтіли, а підборіддя
зливалося з шиєю, йому здавалось, що з
кожним подихом ці груди наближаються до нього.

Всупереч своїй звичці, вона майже нічого не їла,
взявши тільки з байдужим виглядом курчаче
крильце, проте налила собі другий бокал вина,

її невеликі круглі очі блищали, як жаринки,
їй нестримно хотілося нахилитись до нього

й взяти за руку. Невже він так і не

здогадається, які солодкі втіхи вона приготувала
подарувати йому? І чим менше він здогадувався,
тим більш розпалював її.

Мій друже, раптом спитала вона, чи ви

уявляєте собі моє життя тут, у Нетьє, за останні
п ятнадцять років.

На жаль, я не знаю вас так довго, він

змусив себе люб язно посміхнутися.
Так... задумливо сказала вона

придушеним голосом. Проте саме ви розкрили мені
всю порожнечу мого існування.

Це було б дуже невдячно з мого боку,
мадам, якби це було правдою.

Це правда, промовила вона і, не

дочекавшись його відповіді, кивнула головою. Так,
це ви, друже, відкрили мені обрії, про існування
яких я досі й гадки не мала. О, не зрозумійте
мене неправильно. Мсьє Крюшо, хоч він і не

відзначається надмірною чуйністю чи

делікатністю, все ж достойна людина. Звичайно,
і я доброчесна жінка. Але бувають хвилини,
коли самотність стискує серце, коли почуваєш
потребу розкрити комусь душу, Ах, друже мій,
коли серце кличе, зітхнула вона, чи варто

перечити цьому? Хіба погано шукати втіхи,
якщо діяти обережно?
Збентежений Стівен сидів мовчки. В його

голові промайнуло невиразне пояснення її

поведінки, але він одразу ж відкинув його геть, як

неймовірне. Проте він почував, що треба без
дальших зволікань починати сеанс і зробити
його якомога коротшим. Він відсунув тарілку.

А тепер, мадам, якщо ви не заперечуєте,
ми можемо розпочати. Гадаю, що краще
спочатку зробити попередній ескіз. Де ви будете
мені позувати? В салоні?

Вона глянула на нього й конвульсивно

ковтнула повітря.
Ні, відповіла вона невиразним голосом.

Нагорі краще освітлення.
Вставши з-за столу, вона пішла до дверей.
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Я зараз буду готова. Допивайте вино,

а потім підіймайтесь.

Стівен ще не бував на другому поверсі.
Посидівши хвилин п ять, він пішов до сходів.
Світло було тьмяне, і вкриті тонким килимком

східці рипіли під ногами. Повітря в коридорі
було сповнене запаху різних сирів, які достигали
в буфеті. Піднявшись, він побачив, що двері

навпроти були напіввідчинені. Він подумав, що
вони ведуть до вітальні, але не встиг ще

постукати, як мадам Крюшо гукнула до нього:

Заходьте, мій друже!
Він зайшов.
Мадам Крюшо стояла біля двоспального

ліжка й чекала його згоди. Вона зняла сукню
й була тепер у пеньюарі, який тримала напів-

розкритим, поклавши руку на стегно у
вульгарній позі. З-під пеньюара було видно строкаті
панталони з важкими мереживними оборками,
що спускались нижче товстих колін. На яскраво-

рожевому ліфі темніла пляма від парфумів,
якими вона щойно напахалась, і виднілися смуги
корсета.
Холодний піт пройняв Стівена. Йому гидко

було дивитись на кожну річ у багато

оздобленій, але неохайній спальні: на килим з

візерунками, на забруднений комод, фарфорову
посудину і навіть нічну сорочку Крюшо, похапцем

запхану під подушки. Стівен зблід, очі його

широко розплющились. По-своєму пояснивши

собі його стан, вона похилила голову, удавано
затремтіла й пішла йому назустріч з жахливим

кокетством. Це було вже занадто. Стівен подався
назад з виразом огиди, розлютований на себе,
що потрапив у таке становище, яке було,
незважаючи на певну кумедність, жалюгідне
й принизливе. Не кажучи ні слова, він

повернувся й вибіг з кімнати.
Того ж самого вечора, коли він сидів у себе

в мансарді, хтось голосно загрюкав у парадні

двері. Потім почулися важкі кроки на сходах, і

до кімнати, навіть не постукавши, влетів

Крюшо.
Бакалійник, усе ще в своєму вихідному

костюмі, кипів од гніву, який сам у собі розпалив.
Як ви насмілились залицятись до моєї

дружини? вигукував він. Ви, нещасний!.. Треба
було мені тільки одвернутись, як ви... Я піду
прямо в поліцію! я завжди вважав, що ви

англійська змія. Але щоб ужалити руку, яка

вас годувала... жінка з чистим серцем... мати!

Який жах! Яка ганьба! Ви, звичайно, звільнені.

Щоб я більше не бачив вашого мерзенного
обличчя в нашому домі! Але, крім того, ви ще

повинні нам відшкодувати збитки... якась

компенсація... Принаймні, хоч картина.
Стівен знав, що Крюшо не дуже полюбляє

його, але було ясно, що ця сцена інспірована
його дружиною, чоловік був посланцем

злостивої жінки. Крюшо й далі погрожував йому,
але Стівен, сповнений образи, вирвав аркуш
з альбома, що лежав перед ним на столі,
й простягнув крамареві. Це був ескіз, щойно
зроблений з пам яті. На ньому була зображена
мадам Крюшо такою, якою вона стояла в

спальні огрядна, з придуркуватою посмішкою на

обличчі, в самій білизні.
Мсьє Крюшо, якого різкий рух Стівена

змусив замовчати, витріщивши очі, дивився на

жахливий малюнок, його обличчя зблідло. Він

хотів був роздерти аркуш на клапті, але потім

подивився на нього вдруге, своїм звичайним

хитрим поглядом, старанно скрутив його і сунув

у капелюх. Крадькома глянувши на Стівена, він

повернувся й вийшов.
(Далі буде).

З англійської переклали Володимир Б А КУЛІН та

Віктор ІОН КІН

♦" У

«ВСЕСВІТУ»
ЗАМІТКА В «САНДІ

ГРАФІК». «Вчора ввечері
сорокарічна баронеса Нуджент,
яка в травні минулого
року одружилася з
сорокарічним Девідом Джеймсом
Дугласом, сьомим бароном
Иуджентом з Клоилоста,
заявила нам таке: «Однією з
найобурливіших пліток, які
розпускають про мене й
мого чоловіка, є чутка, ніби
наш шлюб тривав лише
шість тижнів. Коли йдеться
про людей нашого віку, це
твердження звучить як
обвинувачення в
легковажності. Насправді наш шлюб
тривав майже десять тижнів».
ЧОМУ-ФЛОРІДСЬКІ

АПЕЛЬСИНИ ЗОЛОТАВІ. Конгрес

США нещодавно прийняв
закон, який дозволяє
каліфорнійським вирощувачам
апельсинів вживати новий
хімічний краситель для
забарвлення апельсинової цедри.
Називається він
«Цитрусовий червоний № 2», і
вживання його дозволено на

наступні два роки очевидно
для того, щоб виявити, чи
не отруюватиме він людей
протягом цього часу.
Останні двадцять років у

Каліфорнії вживався інший
краситель «Червоний Mb 32».
Вважалося, що він
нешкідливий для людського
організму, аж доки, кілька років
тому, від нього не захворіло
зразу 178 чоловік.
Рекомендуючи «Цитрусовий
червоний Mb 2», відповідна
сенатська комісія визнала, що він
може заподіяти шкоду
тваринам, але в кількостях, що
вживаються для фарбування
цедри, він для людини
нешкідливий.

КОНКУРС ПЕРУКАРІВ. З
давніх давен перукарі
одного невеличкого міста,
розташованого поблизу Бомбея,
славляться своєю
майстерністю. Нещодавно місцеві
«митці бритви й помазка»
влаштували незвичайний
конкурс: вони змагалися на
витривалість. Переможцем
вийшов перукар, який голив
клієнтів протягом 72 годин
без жодної хвилини перерви.

ПОВІТРЯНИЙ ХВИЛЕЛОМ.
В англійському порту Дувр
сконструйовано
оригінальний хвилелом, в якому
використана сила стислого
повітря. З прокладених на
морському дні труб сильні
струмені повітря
спрямовуються на поверхню моря,
де перетворюють хвильовий
рух води на вири. Перші
випробування нового
хвилелому показали, що цей засіб
є дуже ефективним:
хвилювання моря зменшується
майже вдвоє.
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ВУЛКАН ЄУЬІ
Берт К О У JI

Малюнки О. Гу барєва

РОМАН

Пішов дощ. Він почав накрапати десь в ту

хвилину, коли середу заступив четвер, а червень

перейшов у липень. Спочатку здавалося, що це

буде звичайна коротка весняна злива, але

замість того, щоб швидко вщухнути, дощ лив цілих
два тижні. Офіцерська казарма, як і більшість

будинків табору, була крита залізом, і ті, хто

жив на третьому поверсі, ночами не спали,

прислухаючись, як дощ, немов молотками,

тарабанить по даху. Якщо ми й засинали, то

прокидались о п ятій, чи о шостій ранку під* барабанний
бій дощу по металевому даху. Щулячись,
натягували вогкі сорочки й штани, влазили в промоклі
на спинах плащі і чвалали до буфету. На той
час туди з являлися слуги-тубільці. Вони

одразу одягали свої білі халати, бо військове

командування наказало, щоб усі гуки, які подають

їжу, ходили в білому. Цей будинок був також

критий залізними листами з демонтованих

ворожих кораблів та підводних човнів. Ми сиділи в

темній кімнаті, оглушені стукотом краплин, і

підганяли слуг, які розносили каву.
Від п ятої до сьомої години буфет

заповнювали брудні офіцери-одинаки і навіть деякі
сімейні. Мундири на всіх були зім яті, обличчя нерво-

1 Закінчення. Початок див. у № 7.

во кривилися, немов від головного болю. Тубіль-
ці-офіціанти здригалися, коли ми гримали на

них, а, збираючись за прилавком, розмовляли
пошепки, немов боялись, що від голосно

вимовленого слова вщент порозбиваються чашки.

Чекаючи сніданку, ми сиділи, майже не

розмовляючи поміж собою. А коли час було йти до

їдальні, більшість із нас так і не рушала з місця.
Лише ті, хто любив попоїсти, напинали плащі й

виходили. Хоч від буфету до офіцерської їдальні
всього сто ярдів, дістатися туди було майже

неможливо, і я не раз бачив, як офіцери псували
собі штани. Не можна було пройти й десяти

кроків, щоб не залізти по коліна в болото й не

промокнути до рубця, крізь плащ та капюшон.

З дахів вода стікала суцільною завісою. В
будинках, які стояли просто на землі, підлога
поступово перетворювалася на брудну калюжу.
Я вже звикся з тим, що мої труси прилипали

до тіла і не дивувався, що так швидко бралися
зеленим окисом не тільки мої відзнаки, а й

ремінна пряжка, годинник, перстень та інші

металеві речі. Я навіть звик до того, що' мої черевики
за ніч ставали твердими безформними
коробками, а сорочки збігалися, пліснявіли і гнили. А
втім ця погода була до вподоби генералові
Орду. Через зливу тубільці не виходили із своїх
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халуп, і отже ми могли виконувати свої

обов язки, не почуваючи себе карателями в таборі
повстанців. Щоранку генерал із задоволенням

констатував: «Сьогодні теж хмарно». Коли ж хтось

нагадував йому, що весняні дощі можуть тут

тривати цілий місяць, на обличчі у нього

з являлась радісна посмішка завзятого оптиміста.

Колись же він повинен скінчитися,
казав я.

А не хотів би ти покуштувати такої погоди
біля Нему? відповідав мені генерал. В селі

Нему наші війська були несподівано
контратаковані противником і втратили один танковий

взвод, дві самоходки та півроти десантників.
Під час дощу сталося з півдюжини

захворювань; на думку наших медиків це була цинга.

В солдатській їдальні був випадок стрілянини
два дужих сержанти засперечались, хто з них

залишив мокру ложку в цукерниці. В таборі
спалахнула пожежа, яку загасив тільки дощ.
Зайнявся гараж, де не було ні бензину, ні нафти,
а тільки купа старих ганчірок. Хоча й наскрізь
просякнутий вологою, він спалахнув як сірник,
але зразу ж почав гаснути. Пожежники були з

місцевих; вони неквапно й неохоче збиралися,
сперечалися з поліцаями про свою заробітну
плату, і за цілих десять хвилин розмотали один
лише шланг. Тим часом від вогню не лишилося

жодної іскорки. Того ж дня їх усіх вигнали, а

пожежні машини доручили кільком хлопцям з

роти «Д» нашої служби охорони.
На інших ділянках роботи ми також

наражалися на пасивний опір робітників-тубільців,
особливо залізничників, яких знову прийняли на

роботу після страйку. Вони працювали просто
неба, вірніше, удавали, що працюють, і тому
вимагали, щоб їм видали плащі. Ми вже заготували
було наказ про видачу їм спецодягу, але потім

скасували його, бо протягом тижня,

розвантажуючи вагони, гуки навмисне скидали ламкі
речі на землю, а одного разу, коли треба було
скочити на підніжку вагону і загальмувати його,

робітник навмисне відстав, і вагон розбив депо.

Багато клопоту завдав автопарку бензин,
розведений водою, що невідомо яким чином туди

потрапляла. Проте командування вважало, що
без цих мавп не можна обійтись, бо, мовляв, у

таборі бракує солдат для виконання важкої

фізичної роботи. Коли б не це, Орд їх всіх
повиганяв би і надалі не підпускав би навіть близько
до табору.
Якось внаслідок пасивного опору з боку

тубільців сталася цікава подія.
Полковник Фладдарт дістав дозвіл

розкопати могилу склеп якогось вельможі, куди, як

гадали, можна було потрапити, зірвавши
підлогу в поштовому складі. Одного ранку, ще до

відкриття складу, полковник Фладдарт, один

піхотний лейтенант та кілька солдатів, озброєних
карабінами, увійшли туди і почали вистукувати
підлогу між рядами ящиків. Слідом за ними

посувалася купка тубільних дівчат-продавців з

крамниці та зацікавлених робітників. Деякі з

них твердили, що пам ятають, де була могила.

Нарешті вони вказали на місце якраз під ящи¬

ками з безалкогольними напоями. Фладдарт
наказав кільком похмурим низькорослим
робітникам, які розпаковували тут жіночі сукні,

пересунути ящики вбік, а коли вони зробили це,

солдати зірвали підлогу і зразу ж натрапили на

вхід, точніше на засипану попелом яму, на дні

якої валялися порожні ящики з-під ворожих боє-
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припасів. Коли ящики підняли, під ними

виявилася діра, що вела далі вниз.

В цю діру опустили, обв язавши мотузком,

озброєного карабіном капрала. Ледве опинившись

в підземному приміщенні, капрал крикнув, що в

ямі стоїть задушний сморід, і нічого схожого на

могилу там немає. Тоді лейтенант Петерсон
спустився туди сам, і вони разом з капралом

почали вистукувати стіни. Раптом вниз по вірьовці
з їхав розгніваний полковник Фладдарт. Він
заявив, що вхід знайдено і тепер залишається

тільки рити.
Отже вони покликали вниз солдатів і почали

копати. Хтось натрапив на ящик у землі, а коли

його витягли, відкрився отвір, з якого тхнуло
могильним смородом. Фладдарт відразу ж наказав

солдату залізти туди і з середини вибити

перегородку. Перегородка піддалася дуже легко. Пе-

терсон навіть злякався, що від удару солдата
обвалиться все підземелля. В цій ямі вони

знайшли кілька недокурків, розбиту голову
кам яного дракона, з десяток ручних гранат та

останки ворожих солдатів. В стінці цього приміщення
була ще одна гнила перегородка, зламавши яку,

вони, певно, потрапили б до іншого підземелля,
що в свою чергу мало б гнилі двері чи

відкритий вихід у тунель, але тут сталося несподіване.
Всі солдати були в підземеллі, нагорі не було
нікого, крім балакучих дівчат і робітників, які

перед тим, за наказом полковника, відсунули
ящики. Гуки переносили величезні паки з

зимовим одягом, які щойно прибули на склад, і

раптом посунули їх на отвір до підземелля. Внизу
стало темно. Всі миттю повискакували у верхню
яму і почали кричати, але їх ніхто не чув.
Петерсон пізніше розповідав, що полковник

Фладдарт від люті мабуть нічого не почував, але
інші почали блювати від жахливого смороду.
Солдати вилазили один одному на плечі й
пробували відсунути паки, але в них нічого не виходило.

Тоді полковник Фладдарт вихопив у когось

карабін і почав стріляти просто в паки кожен

постріл через інтервал у три секунди...
Розповідають, що це тривало не більше двох

хвилин. Дівчата верещали, коли кулі,
пробиваючи паки, врізались у стелю, а робітники, які

пересували їх, на той час вийшли за новою партією
товарів. На щастя повз склад у ту мить

проходив військовий поліцай. Він прибіг з пістолетом

напоготові, побачив пробиті кулями паки і

закричав, щоб знизу припинили стрілянину й дали

йому змогу звільнити отвір, його крику солдати
не чули. Сховавшися за ящиком із сувенірами,
поліцай кричав, тупотів ногами по підлозі і
нарешті випалив у повітря із свого пістолета сорок
п ятого калібру. Постріл почули в підземеллі,
з допомогою переляканих дівчат поліцай
відсунув паки з отвору. Полковник Фладдарт
вискочив нагору і почав допитуватися, хто дав наказ

пересувати паки.

Тут з явилися робітники, несучи ще кілька
паків з одягом. Пізніше перекладач з ясував, що
Робітники просто забули про полковника та його
солдатів. А ящики пересували, мовляв, тільки
Для того, щоб звільнити місце для інших. Пол¬

ковник вимагав, щоб всіх їх заарештували за

замах на життя офіцера безпеки, але добився
він лише того, що кількох робітників вигнали з

роботи. Більшість паків були продірявлені.
Пізніше я чув, що з полковника хотіли стягти

вартість попсованого одягу, але чим це

скінчилося не знаю, можливо, це були тільки чутки.
Я вже довгенько не розмовляв з капітаном

Пакардом. йому дали кімнату в офіцерській
казармі, обідав він в їдальні, тому я часто бачив
його здалека. Він не випускав папки з паперами
із здорової руки, і у нього завжди був такий
вигляд, ніби він кудись поспішає. Фішер
розповідав мені, що протягом останніх двох тижнів

Пакард щодня заходив до відділу обліку
особового складу і запитував, чи не прийшов,
нарешті, наказ, який дозволив би йому виїхати в

Сполучені Штати, у який-небудь великий госпіталь,
де йому могли б зробити пластичну операцію
обличчя. Коли ж завзявся дощ, Пакард став

навідуватися туди рідше і запитував уже якось без
особливої цікавості, немов би зневірившись.
Фішер, який співчував Пакарду і вважав, що
наказ ніколи не прийде, сказав мені:

Єдиний вихід для нього поселитися тут
у халупці і померти від білої гарячки, чи

несподіваного удару ножем в спину якраз тоді, коли

він обніматиметься з гарненькою дівчинкою.
Фішер навіть готовий був звести його з однією
тубілкою, яка нещодавно втратила свого хлопця
і тепер шукала заміни. Офіцер припав би їй до
вподоби, сказав він. Бинти її не

турбували б, серце ж у неї золоте.

Про Пакарда я чув також від маленького
вічно заклопотаного лікаря на прізвище Покорний.
Я зустрів цього медика в нашій казармі, коли

він запитував чергового, де живе Пакард.
Другого разу я бачив його в їдальні він виліз на

стілець і роздивлявся довкола, розглядаючи
кожний стіл. Часто я помічав, що він з являвся там,
де за кілька хвилин до того проходив Пакард.
Одного разу, ледве ми з капітаном Пакардом
випили по чашці кави, як до буфету влетів
Покорний і почав роздивлятися довкола.

Він тільки-но вийшов, сказав я.

Покорний вилаявся якоюсь європейською
мовою.

Я сподівався знову побачити Пакарда ввечері,
а тому сказав: «Можете передати йому записку».
Покорний звалився на стілець біля мене,
замовив чашку кави, а потім пояснив, що десятки

разів залишав Пакарду записки, але той не
звертав на них уваги і тепер доводиться просто
ловити його по клубах та буфетах.

Пакард ніколи не приходить до нас у
призначений час,- він з являється тільки тоді, коли

вільний, сказав лікар. Ми змінюємо пов язку,
лаємо його і просимо зайти наступного дня. Та
він не приходить, і тоді я вирушаю на розшуки,
але знайти його дуже важко. От, їй-богу, якщо
він і далі не виконуватиме моїх розпоряджень,
я змушений буду звернутися до поліції і
попрошу, щоб вона слідкувала за ним.

Я запитав, у якому стані обличчя Пакарда.
Гоїться досить добре, відповів Покор-
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ний. Це поранення дійсно тяжке, але не з

медичного погляду. Вирвало частину щелепи, тому

щока запала і обличчя перекосилося, вуха теж

немає, та це не біда. Розмовляти він може, їсти
теж звичайно, м яку їжу. Рана гоїться

нормально, але вигляд у неї справді страшний.
Коли б він ходив до мене щодня, то я за два

місяці залатав би всі дірки, і при бажанні він тоді

міг би зняти бинт.

Того ранку я побачив у списку солдатів, що

мали стати перед військовим судом, ім я Орвіла
Джадсона і подумав, що Пакард розповість мені

про вирок, коли ми зустрінемося ввечері, якщо

він, звичайно, прийде:
О пів на п яту я зустрів у приміщенні

військового складу Глорію Гарвей. Вона спитала, чи

був я на суді. Обличчя в неї було заплакане.

Ні, не був, відповів я. Але чув, що його

засудили до двох чи трьох місяців ув язнення,
позбавивши платні. З Пакардом я ще не

розмовляв, але певен, що він зробив все, що міг.

Та й однаково це не так страшно кожний

солдат, як правило, проводить частину свого часу
в карцері. Я сам сидів там одного разу за

порушення наказу.

Тиждень тому я розмовляла з капітаном

Пакардом, сказала Глорія. Він казав є

надія, що Джадсона навіть не судитимуть. Його,

мовляв, можуть випустити, а покарання
доручити командирові роти. Але я чомусь не повірила
цьому. Уявіть тільки, кинути людину за грати
лише через те, що вона роздала кілька пакунків

рису!
Можу дати вам добру пораду сказав я.

Тримайтесь якнайдалі від цього Джадсона,
якщо не хочете вскочити в халепу. Більш того,

забирайтеся краще геть звідсіля, йдіть додому. А
взагалі найкраще для вас було б повернутися
до свого чоловіка!

Та всі мої поради зараз для неї нічого не

важили.

Джордж знає все, пробурмотіла вона.

Я розповіла йому сама, щоб він не дізнався про
це від когось іншого. А він сказав: «Дай тільки
боже, щоб Джадсон мовчав про це на суді».
Я відповів, що, на мій погляд, це цілком

законне побажання.

Очі в Глорії блукали, вона дивилася не на

мене, а скоріше крізь мене, кудись вдалечінь.

Чи дозволено ув язненим приймати
відвідувачів у камері? спитала вона.

При певних умовах, здається, дозволено,
відповів я.

Чи є між ними перегородка?
Так, якась є.

А вона обов язково повинна бути?
Що?
Чи не можу я побачити його без

перегородки? Я мушу побачити його без перегородки!
Вона ладна була попросити мене таємно

провести її до камери. Якби була хоч найменша

надія на успіх, вона, мабуть, попросила б мене
допомогти їй переодягтися в чоловічу одежу, а то

й накоїла б що-небудь, аби потрапити під арешт
і опинитися у камері, де сидить Джадсон. «Я му¬

шу побачитися з ним віч-на-віч, повторювала
вона. Я мушу...»
Мені це набридло, я повернувся й пішов до

прилавка з консервованими продуктами, споді-
ваючись випросити там банку згущеної кави, але
вона наздогнала мене й схопила за рукав.

Ви старий вояка, сказала вона з

безглуздою посмішкою, хіба ви не бачите в

цьому романтичності? Допоможіть мені побачитися
з ним віч-на-віч.

Ви даремно мордуєтесь, сказав я. Його
випустять восени. На вашому місці, я на той час

уже давним-давно був би в Сіетлі.
Та вона, не дослухавши мене, пішла поміж

прилавками з сувенірами та бритвами шукати,
певно, якогось іншого старого вояку із справді

романтичною душею.
Не діставши кави, я випив кока-кола, купив

журнал і попрямував під дощем до офіцерської
казарми.
В журналі, який я засунув за ремінь під

плащем, було багато кольорових картинок, а тому,
поки я дійшов додому, моя уніформа, біла майка
та живіт вкрилися синіми, червоними та

зеленими плямами. Більше того, коли я витяг журнал,
він розлізся на шматки. Я викинув його і пішов
під гарячий душ. З думок не виходила Глорія,
перед очима стояло її заплакане обличчя з

розпухлим носом і закушеною верхньою губою;
думав я про Джорджа Гарвея, який так довго грав
у ексцентричність, що вже не міг облишити цієї

звички, хоча йому не було ще й тридцяти.
Потім згадав Роберта Пакарда з його спотвореним
обличчям. Мене не дивувало те, що наказу не

було, напевне, його папери просто загубилися.
Адже він вважався без дозволу відсутнім з

польового госпіталю, а також був занесений до

списку поранених, відправлених санітарним
поїздом до узбережжя. А у нас його взагалі
вважали приблудою. Отже, хтось у штабі повинен

усе це перевірити, щоб встановити кому і куди
надсилати наказ. Згадав я також і про Орвіла
Джадсона, солдата, який уболівав за тубільців
і роздавав продовольчі раціони пакунки з

рисом, печивом та фісташками, все, що він міг

сховати в кишенях своєї уніформи чоловікам,
жінкам та дітям двохмільйонного міста, людям, які
могли щохвилини розтрощити йому череп.

О восьмій до моєї кімнати, немов тікаючи від

когось, вбіг Пакард. Мені здалося, що його

здорове око косить від перевтоми, і він ще більше

шкутильгав. Одяг на ньому був наскрізь
промоклий, бинти брудні, залапані, з обтріпаними
краями. Очевидно лікареві Покорному не

вдалося впіймати його вже кілька днів. Пакард
відразу ж запитав, чи є можливість піти до міста.
В моїй кімнаті стояли тільки ліжко, скринька,
шафа для одягу та стіл. Я сів на скриньку, а він

на ліжко, і я витяг пляшку коньяку. Ми пили

його із складаних чарок, які мають ту
властивість, що в них завжди щось залишається після

того, як ви, здавалось, випили все. Я сказав, то,

мабуть, ще можна застати рикшу біля воріт, але
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тепер годі й думати про те, щоб відійти далеко

від табору, це небезпечно і вдень і вночі, а

тим більше одному.
Якщо у вас є джіп, сказав я, то можна

було б проїдатися, поки йде дощ і вулиці
безлюдні, проте і в цьому випадку я не радив би

вам їхати далеко.
Мені треба дістатися до західної околиці.
Навіщо??
Джадсона засудили на шістдесят діб,

сказав він. Спочатку судді вагалися. Та
гіршого свідка для Джадсона, ніж він сам, важко

було б і придумати. Я сподівався умовити їх

відправити Джадсона в госпіталь, а не у в язницю.
Але нічого не вийшло. Спочатку начебто все

було гаразд, а потім зірвалося. Я вказував, що цей
випадок не можна розглядати як спекуляцію
продуктами на чорному ринку, нагадав, що
довгий час Джадсон воював на фронті. Я хотів, щоб
Джадсон сказав, що не пам ятає, як ударив
поліцая банкою ананасів і як бився з ними. Але
він відмовився говорити це. Він взагалі не міг

зрозуміти, за що його збираються судити. Я

порадив йому не називати справжньої кількості
продуктів, яку він роздав, але Джадсон
заявив, що роздавав їх з того дня, як прибув сюди.

Я намагався довести, що він керувався лише

добрими намірами, але Джадсон не приховував,
що більшість їжі йшло на утримання сім ї

тубільців, до якої належала його коханка. Гофмана і
Блейка це розлютило. Ви ж знаєте, мало хто

може спокійно чути про те, що у когось є щось

таке, чого немає у нього. Був там також один

полковник, забув його прізвище, він весь час просто
сидів і сміявся з Джадсона.

Я вже спостерігав таке раніше. Деяким
людям Джадсон здається природженим блазнем.

На мій погляд, нічого смішного в цьому не

було, відповів Пакард. Коли в Джадсона
питали, де він діставав продукти, він сказав, що

купував їх на чорному ринку за свої гроші.
Полковник Форбес запитав, чому він все це робив.
«Просто мені шкода тубільців, відповів
Джадсон, адже їм ніхто не допомагає». «А чи

відомо вам, запитав Форбес, що передача
військових продуктів місцевому населенню є

порушенням військового статуту?». «Так, відповів

Джадсон, але що ж робити, коли банк завжди
зачинено?» Інший полковник знову розсміявся,
але ніхто, крім Джадсона, цього не помітив.

Форбес запитав: «Ви ніколи не одержували
продуктів з торговельного складу нашої бази?» На це

Джадсон сказав: «Ні. У мене немає

продовольчої картки». Потім його запитали, де міститься

чорний ринок, і він відповів, що сталої адреси не

існує. Форбес знову запитав: «Чи розумієте ви,
Шо військова валюта, яку ви витрачаєте в місті,
кінець кінцем потрапляє до рук ворога, і він

використовує її для закупки військових матеріалів
У країнах, які полюбляють наші долари?»
Джадсон на це відповів запитанням: «Ви маєте на

Увазі наших союзників?» Потім він раптом
повернувся до мене й сказав: «Я вдарив того

військового поліцая, бо в нього була сита пика».

А потім пояснив: «Поліцай був пузатий і на два

фути вищий за всіх, хто стояв біля воза. Він
намагався перешкодити мені роздавати їжу».
Пакард випив свою чарку, сумно глянув на

мене, а потім простягся на ліжку і став говорити,
дивлячись у стелю:

Коли б він зробив так, як я йому радив,
розповів тільки половину правди, суд передав
би його ротному командиру. Та я знав, що він

розповість геть чисто все. Я не зупиняв його, бо за

останні кілька тижнів, розмовляючи з ним,

зрозумів, що він собою являє. Джадсона треба
було б відіслати додому й улаштувати в добрий
психіатричний госпіталь. Спочатку я думав, що
мені вдасться добитися цього. Адже Блейк і

Форбес вирішили, що він божевільний. Вони,
звичайно, розуміли, що продукти він брав з

продовольчого складу, а не купував за долари.
Тільки божевільний може вигадати таку версію.
Адже легше вже було б сказати, буцім-то він
платив за них місцевою валютою. Але справа в

тому, що минулого року його повернули з фронту
як психоневротика, а тут лікарі визнали його

нормальним. Це дорівнює обвинуваченню в

симуляції з метою втекти з фронту. От судді й

подумали, що він знову намагається симулювати,
їхню підозру зміцнило ще й те, що він діставав
від дівчини винагороду в обмін за свої
продукти. Йому не повірили. Ось до чого це призвело,
його не зрозуміли і йому не повірили. Ось до

чого це завжди призводить.

Що ж, значить, йому доведеться відсидіти
два місяці.

Ні, це ще не все. Якби я виграв справу, у
нього була б можливість поїхати додому. Тепер
він ніколи туди не повернеться.
Ми обидва мовчали, тишу порушував тільки

дощ, що важко бубонів у дах. Я допив свою

чарку і налив по другій. Пакард лежав на спині
і в нього був вигляд мерця.

Нарешті він промовив:
Ви гадаєте, що в нього добре серце, а я

вважаю, що він ненормальний. Можливо ми

обидва маємо рацію. Одне спричинилося до

другого. Не знаю тільки, що до чого.

Мокре біле віко закривало здорове око Пакар-
да. Хвора рука нерухомо звисала з ліжка, а її
восковий колір справляв таке враження, немов

би це була рука мертвої людини. Я сподівався,

що він засне, а це означало б, що мені

доведеться спати в його кімнаті, бо я нізащо в світі не

розбудив би його. Та через деякий час він

глянув на мене, а потім на свою чарку, яка все ще

повна стояла на краю стола, і запитав:

Ви хотіли б напитися зі мною, майор Флет-

чер?
Я відповів, що можу пити разом з ним, коли

він так хоче, але залишусь досить тверезим, щоб
довести його додому.

Ні, я хочу залишитись тут і напитись. Тут,
де нема дощу, далеко від клубу, колючого дроту,
в язниці. Я убив його.

Краще піти до офіцерського клубу і

напитися там. Там хоч діють психологічні фактори,
які втримують від блювання та інших

непристойних випорожнень.
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Отже ми знову пішли під дощ.

Біля самого клубу я згадав, що Пакард
збирався йти до міста.

Саме тому я й прийшов до вас. Я хотів

пройтися з вами, сказав він.

Схиливши голови, ми по кісточки у воді

чвалали через калюжу, а дощ стікав нам за комір.
Проїхав грузовик, заляпавши нас брудом. З

півдюжини собак (вони сотнями ховалися в таборі,
рятуючись від голодних тубільців), з гавкотом

бігли за нами.

Біля дверей клубу слуга-тубілець ввічливо

попросив нас зняти чоботи. Підійшов майор Дікон

Кросе голова комітету розваг, і сказав, що за

його наказом офіцерам, поки не припиниться
дощ, видаватимуть у клубі пантофлі. Слуга
простягнув нам паперові мішечки це й були ті

самі пантофлі, і, взувшися в них, стікаючи

водою, ми увійшли до кімнати відпочинку. Джоу-

Джоу відразу ж приніс нам коньяк і з

посмішкою зауважив, що на вулиці мокро. Я
пожартував:

Джоу-Джоу, чи доводилось тобі лежати з

дівчиною, коли по залізному даху тарабанить
дощ?

Хі-хі-хі, засміявся він.

Народився Джадсон десь у Західній
Віргінії, провадив далі Пакард, забув, як

зветься місто. Його батько був маляром, а тому й він

теж став маляром. В його житті ніколи не

траплялося жодних пригод. Розумієте? Жодних
подій, неприємностей, радощів, за винятком най-

незначніших. Йому зараз ще немає й двадцяти
п яти років, а я думав, що вже сорок. Двадцять
два роки він прожив в одному місті, і з ним

нічого не траплялось. Нічого. Закінчив початкову
школу. Разів зо два бився з хлопцями, одного

разу залишився на другий рік. Стипендії ніколи
не одержував, зате був крайнім нападу шкільної

футбольної команди. Каже, що був крайнім до

17 років, поки не розтовстів, а потім ще рік грав
центром. Останній рік він надто розтовстів, щоб
грати в футбол, того літа пішов на завод у місті

Стьюбенвілл, став їсти менше, кинув пити пиво,
поки не схуд до ста сімдесяти фунтів, і з того

часу вже ніколи не гладшав, посилено
тренувався і навіть зменшувався у вазі. Того літа він
почав зустрічатися з дівчиною, звали її Карсон.
З його розповідей у мене склалося враження, що
це була маленька хвойда, але він, здається,
ніколи про неї погано не думав, бо для нього вона

нічим не відрізнялась од інших дівчат в місті.

Він хотів був одружитись з Карсон, та подумав,
що протягом трьох років вона водила його за

ніс, і тому навряд чи варто зв язуватися з нею

на все життя. її це не здивувало, і через
тиждень вона завела собі іншого хлопця, а він теж
почав зустрічатися з іншою. Але ця друга була,
на думку Джадсона, надто хитра. Потім його
взяли в армію. Під час розподілу новобранців
по родах військ він дістав не дуже високу
оцінку, його зачислили солдатом у піхоту і послали

у форт Джексон. Розповідав мені, що був
непоганим солдатом, ніколи під час маневрів не

допускався грубих помилок і лише одного разу

мав неприємність спізнився на чотири
години після восьмигодинної відпустки. Під час

змагань із стрільби здобув медаль снайпера. Потім
на Гавайських островах вчився в школі
морських десантників. Там у нього, як і в більшості

солдат, була коханка. Вона жила недалеко від

школи, і Джадсон каже, що волосся її смерділо
рибою.
Там йому привелося побачити хворих на

проказу. Каже, що після того його довго нудило, і

кілька ночей він не міг спати. Можливо, з того

все й почалося.

Під час вторгнення він був у третьому

десантному ешелоні. Вони кружляли недалеко від

берега, поки інші солдати першого та другого

ешелону гинули, пробиваючи їм дорогу через місто.

Правда, тоді це було вже не місто, а лише

велика купа гарячого попелу. Шість годин вони

пробовталися в баржі. Корабельна артилерія
стріляла через їхні голови; над ними, в

напрямку ворожої землі, пролітали літаки. Коли третій
ешелон, нарешті, опинився на березі, їм

залишилося тільки марширувати попелищем, бо робити
вже не було чого. Протягом тринадцяти годин
вони просувалися вглиб країни, а потім стали

табором. Весь час він нічого не бачив, крім
убитих американських солдатів. Джадсон пом я-

тає, вони йшли дуже довго, і він так голосно

скиглив, що солдати били його по обличчю, щоб
заспокоїти. З своєю частиною він пройшов аж

до Бару. Спав на землі, чистив гвинтівку,
голився тільки вночі, підігріваючи воду в касці.

Поблизу Бару з явилися перші ворожі літаки і

розтрощили кілька наших танків. Тієї ж ночі ворог
атакував один підрозділ. Вранці Джадсон з

трьома іншими солдатами пішов подивитись, що

трапилось, і побачив спалений бронеавтомобіль
та кілька трупів, його тоді знову вирвало.
Через тиждень біля якоїсь річки його рота
потрапила в засаду, їх обстрілювали з горба, що був
праворуч. Джадсону прострелили ногу, і він

залишився лежати на гравії під кущем. Було
жарко, і нога дуже боліла. Через кілька родин він

взяв карабін і спробував застрелитися, але не

зміг дістати курка. Потім посвіжішало, він по¬

чув себе трохи краще, взяв дуло в рот і став

тягтися до курка. Саме в цю хвилину підійшло
кілька солдат, і він повернув карабін, щоб
вистрелити в них, але не встиг до речі, це були
його однополчани. Хтось з них стукнув
Джадсона прикладом по голові. Деякий час він
пролежав на землі біля санітарної палатки. Один

офіцер запитав у нього, чому він хотів
застрелитися. «Бо на нозі сиділи мухи», відповів
Джадсон. Тут йому забинтували ногу і
відправили в іншу роту, бо від його роти нічого не

залишилося. Бронетранспортером його перевезли
вглиб країни, в село за п ятидесят миль від
Бару. Через тиждень по тому, коли рота стала

табором, Джадсон зайшов до якоїсь хати і з

допомогою запальнички та банки бензину підпалив
її. його витягли, і той самий офіцер запитав,

чому він хотів спалити себе. Джадсон відповів, що

відчуває, що вже почав гнити.

А як він пояснює ті вчинки зараз?
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_ Він нічого не пам ятає. Тобто він пригадує,
що говорив тоді психіатрам, але не розуміє, що

примушувало його так думати. Він вже забув
про мух, які обсіли його рану, і зовсім не

пам ятає, як хотів заподіяти собі смерть. Не знає він

також, чого йому раптом забандюрилось
спалити себе живцем. Сюди він потрапив так

само, як і я приїхав санітарним поїздом.
Порт Джокоуа був переповнений, тому
поранених направили в госпіталь сюди, а наші

ескулапи наказали йому побудувати щось із

кубиків, потім розгадати якісь кросворди і зробили
висновок, що він нормальний. Коли його знову

повернули в стрій, він одержав звільнення і

пішов подивитись на місто.

Що було далі, мені відомо, йому стало жаль

гуків, і він почав купувати для них продукти,
а одного разу пішов у будинок розпусти і там,
в одній з кімнат побачив молодих дівчат ще

дітей. Це вплинуло на його розум. Я чув про це

від його дівчини.
Вона приходила до мене питала, чи є

можливість, що його звільнять без покарання. Я

відповів, що є, бо вірив, що його можуть без суду

передати для покарання ротному командиру, а

то й відіслати додому. Тому я дозволив йому
говорити, дозволив малювати все в найгіршому
для нього світлі, навіть брехати, щоб судді
повірили, що він божевільний. І я майже виграв

цей процес. Лише одна відповідь його була
помилковою, і вона зіпсувала все. Якби він сказав,
що роздавав продукти всім, без розбору, судді
повірили б, що він не сповна розуму, але він

згадав про дівчину і все пішло нанівець.

Джоу-Джоу приніс нам по дві чи три чарки
на кожного. Ми випили їх.

Ось кого я повинен відвідати в місті,
сказав Пакард.

Кого?
Цю дівчину. Ту-ін, чи як її там. Ви

потрібні мені як провідник.
Я покрутив між долонями свою порожню

чарку і зауважив:
А я гадав, капітане, що ви збираєтеся

залишитись тут і надудлитися.

Але Пакард уже підтягував свою здорову
ногу, щоб підвестися. Здавалось він був не

п яніший і не більш стомлений, ніж тоді, коли

зайшов до моєї кімнати. Нервовим рухом руки він
підніс до ока годинник.

Чверть на одинадцяту. До комендантської
години ще година сорок п ять хвилин. Джадсон
каже, що вона живе не дуже далеко, на рикші
можна дістатися за двадцять хвилин. А що

робити, коли раптом затримаєшся в місті після

комендантської години?

Шукати місця, де б перебути до шостої

години ранку. Так, в усякому разі, робили до

недавнього часу. Ви заходите в найближчий

ресторан і платите за те, щоб вам дозволили

просидіти там усю ніч, або ж ідете до будинку
розпусти і розважаєтесь там до ранку, чи

зупиняєтеся під ліхтарем на головній вулиці і чекаєте,
Доки військові поліцаї не підійдуть до вас і не

запросять провести ніч з ними. Але взагалі офі-

аСЕС

церам не личить забувати про комендантську
годину.

Знаю, відповів Пакард.
Правду кажучи, мені ця експедиція була не

довподоби, але я не міг відпустити його одного.

Спочатку ми повернулись додому, і поки він

перезувався й шукав болезаспокійливі таблетки,
які дав йому Покорний, я повісив на шию

пістолет в кобурі він би намок. Потім ми

пройшли через калюжі до головної брами і заявили

військовим поліцаям, що хочемо подихати
свіжим повітрям. Вони проводили нас поглядами і,
певно, коли ми зникли з очей, подзвонили по

телефону і доповіли про нас кому слід. Того

вечора навіть солдати не виходили з табору
принаймні через браму. Нас випередило кілька гру-
зовиків, прокладаючи яскраві доріжки світла в

густій завісі дощу. Ми були самі на шосе, рикші
кудись зникли.
Ми заглядали під кожний навіс і нарешті

побачили візок, але рикші поблизу не було. Я
натиснув на клаксон, і через хвилину з-за стіни

боязко визирнув тубілець з капюшоном на

голові.
Ми вмостилися на вузькому сидінні, і хлопець

натягнув над нами брезент. Погойдуючись, ми

рушили на захід.
Отже, Джадсон попросив вас навідати

її? спитав я.

Так, відповів Пакард. Вони бачилися
за два дні до його арешту, а повідомити її про
те, що сталося, він не міг, бо ніхто не хотів
брати записку. Через кілька днів він дав листа для
неї одному солдату, звільненому з ув язнення,
але того дня почалося заворушення, і цілий
тиждень нікому не давали відпусток, та й

виходити було небезпечно. Потім почався дощ.

Я пообіцяв йому піти до неї після суду,
розповісти все і сказати, скільки їй доведеться чекати.

Я зняв пістолет з шиї і, розстебнувши плащ,
поклав його на коліна. Час від часу я поглядав

через слюдяне віконце, чи вірно везе нас рикша.
Проїхавши західною дорогою, ми, нарешті,
завернули в провулок і затряслися по вибоїнах,
раз у раз провалюючись у болото. Потім
хлопець попросив нас злізти і допомогти йому
зійти на гору. Ми опинились на вузькій крутій
вуличці, освітленій кількома паперовими
ліхтарями, що горіли над дверима порожніх лавок.

Дорогою стікала брудна вода. Ми допомогли

хлопцеві витягти візок на гору.

Тепер не далеко, сказав він, показуючи
вперед.

Де? спитав я, і одразу ж впізнав
провулок, а трохи далі, зліва, побачив її критий
черепицею'будинок.
Пакард заплатив рикші, і я попросив хлопця

почекати нас. Звичайно, це було не досить

розумно, бо рікша міг розповісти першому-ліпшо-
му прохожему, що чекає двох дурних офіцерів-
окупантів, що в таку зливу приїхали до якоїсь

хвойди. Але це було краще, ніж тьопати дві чи

три милі пішки до бази з одним мокрим
пістолетом на двох.

Перетнувши провулок, ми підійшли до будин-
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ку. Віконце з навоскованим папером світилося.

Не стукайте, бо всі втечуть через чорний
хід, сказав я. Розчинивши двері, я швидко

ступив до середини і зразу ж ударився лобом -об

балку так сильно, що перед очима в мене

попливли зелені вогняні круги. Присівши на

мокрий солом яний мат, я схопився обома руками
за голову і вилаявся крізь зуби. Отямившись, я

побачив, що Пакард стоїть над чотирма чи

п ятьма згорбленими постатями.

Поясніть їм! кинув він мені через плече.

Він загнав усіх в куток кімнати і стояв,
розставивши руки, немов боявся, що вони

розбіжаться в різні боки. Кілька хвилин я не міг

пригадати жодного слова крім фрази, яку запам ятав

ще два роки тому: «Прийшли ваші
визволителі!» В кімнаті була стара-охляла жінка,
горбатий хлопець, що оглядався довкола, шукаючи,
чим би можна було загилити в нас, та троє
дівчат в коротких білих сорочках. Одна з них була
дуже мала, друга трохи більша, третя
найдоросліша, але й вона здавалася підлітком.

Спочатку я навіть подумав, що дівчини Джадсона

тут нема, але потім виявилося, що вона була
цією найдорослішою з трьох дівчат. Пакард
показував їм папірець і говорив: «Джадсон,

Джадсон», сподіваючись, що вони впізнають його

руку.
Нас послав сюди солдат Джадсон,

сказав я.

Здавалося, вони не впізнали цього імені.

Мабуть, від переляку їм відібрало мову. Я

повторив це речення ще кілька разів, аж поки вони

не заспокоїлися. Тоді старша нахилилася тро'хи
вперед і спитала:

Він зараз прийде?
Ні, він у в язниці, відповів я.

На лобі в мене вискочила велика гуля,
кашкет упав у воду біля порога, спина боліла від

довгої їзди на рикші, і взагалі я почував себе

стомленим. Стара люто позирала на нас з якимсь

перебільшеним, на мій погляд, жахом. Горбатий
хлопець все ще шукав очима якої-небудь зброї.
Дві молодші дівчинки тремтіли, прикриваючи
голови руками, а старша дивилася на нас

божевільними очима.

В язниця, промовила вона, а потім, немов

для того, щоб остаточно переконатись,
повторила по-англійському, буцегарня?
Я сидів на підлозі, розтираючи лоб, а Пакард,

прихилившись до стінки, возився з сигаретою.
Він запитав:

Він жив тут?
Будинок складався з одної кімнати. Підлога

її була встелена солом яними матами, а один

куток був відгороджений ширмою і завалений
поламаними стільцями, безногими столами,

старими журналами, порожніми коробками з-під
американських сигарет, газетами,
вищербленими каструлями та мисками. На вбитому в стіну
гвіздку висіла військова уніформа. Навпроти
дверей, через які ми ввійшли, були другі двері,
що вели в сад.

Оце так халупа, промурмотів я і вголос

знову повторив, що нас послав Джадсон. Ми

військові офіцери. Ми не зробимо вам нічого
поганого. А потім по-англійському додав:
Може почастуєте нас чаєм?

Дівчина з божевільним обличчям сказала

ламаною мовою:

Я розмовляю по-англійському.
Авжеж, відповів я, а наш солдат

розмовляє вашою мовою, і ви ведете такі розумні
і цікаві бесіди!
Вона щільніше загорнулася у простирадло і

промовила:
Я його коханка.

В такому разі вам деякий час доведеться

бути вдовою, промовив я. Він просив
переказати вам, що два тижні тому його

заарештували і сьогодні судили, його обвинуватили в

одному чи двох злочинах і засудили до двох
місяців ув язнення, яке він відбуватиме у тюрмі
військової бази. Він просив, щоб ми повідомили вам

про це.

Стара раптом заговорила стала сердито
повторювати одну й ту ж саму фразу:
«Забирайтеся з мого дому, офіцери».

Тоді і маленька дівчинка відняла руки від
обличчя і по-англійському попросила у Пакарда
цукерку. Але той не відводив очей від старшої
сестри. Туїн повільно підвелася і пішла до мене.

Я сидів посередині кімнати. Наблизившись,
вона ввічливо вклонилася за місцевим звичаєм і

спитала, як справи в Джадсона, немов би не

чула ні слова з того, що я їй розповів.
Я повторив, що Джадсон не зможе приходити

до неї два місяці і спитав у Пакарда, чи

передав він ще що-небудь.
Ні, відповів Пакард. Про те, що їй

робити, щоб не вмерти голодною смертю, він не

говорив, сказав тільки, щоб чекала.

Мене непокоїв божевільний вираз очей
дівчини. Туїн сиділа в церемонній позі, притискаючи
однією рукою до тіла простирадло. її не можна

було б назвати вродливою бо надто вона була
худа й виснажена, але шкіра в неї була чиста й

ніжна, а очі величезні, яскраві. «І таку от

дівчину купують... як годинник», подумав я.

Вона мабуть вирішила, що зі мною можна

говорити відверто, і запитала, чи Джадсон зробив
великий злочин, чи не вбив кого, чи затишне

місце в язниця, а також чи мордуватимуть його
там. Я негативно відповів на всі ці запитання,
і тоді вона сказала наймолодшій сестрі:
«Приготуй чай». Деякий час вона знову дивилася

на мене своїм чудним поглядом, а потім
запитала:

Ви сказали два місяці, чи три?
Два, з дня арешту. Сьогодні вже

одинадцятий день, відповів я.

Дівчина перевела погляд на Пакарда.
Що з вашим обличчям? раптом

запитала вона. Такі ж несподівані питання ставив

Джадсон під час нашої розмови в камері. З її
тону Пакард зрозумів, про що вона питає. Його

рука з сигаретою здригнулася, попіл посипався
на підлогу, але він нічого не сказав. Я
відповів,, що його поранило на війні, як і Джадсона

рік тому.
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Бомбами?

Здається.
Бомбами, повторила вона.

Пакард прошкутильгав через кімнату і сів

біля мене. Він запитав у дівчини, як її звуть.

Туїн, відповіла вона, вклонившись.

Зараз уже почуваєте себе добре?
запитав Пакард своїм глибоким звучним голосом.

Я переклав, і вона відповіла:

Дуже добре.
Пакард вдивлявся в неї здоровим оком, і

обидві його руки тремтіли. Він шпурнув цигарку
в куток. Пакард і дівчина дивились одне на

одного, а я спостерігав за хлопцем, що квапливо

пошкутильгав туди, де впала цигарка.

Недокурок був дуже короткий, але він загасив його і

обережно поклав у бляшану коробку.
Чи знаєте ви, що таке адвокат? спитав

Пакард.
Я переклав, і тоді він додав:

Я був його адвокатом.

Ви? перепитала вона, вказуючи на нього

пальцем, і раптом розреготалася, безглуздо й

істерично, але Пакард не зрозумів, що це

істерика, схопив її за руку і лаючись потяг до себе.

Не ображайтесь, сказав я, вона не

розуміє з чого сміється.

Він розлючено поглянув на мене і запитав:

Ви, мабуть, сказали їй, що це з моєї вини

йому дали два місяці замість дисциплінарного
стягнення.

Хто нас годуватиме тепер? заголосила

стара.

Напевно, ніхто, відповів я. Навряд чи

вас визнають утриманцями солдата Джадсона.
Коли я знову обернувся, дівчина вже не

сміялася. Вона сиділа, схиливши голову, а Пакард
розв язував стрічку, що підтримувала її волосся.

Гляньте, сказав він, коли її волосся
спало на плечі. Подивіться на її волосся.

Вона не стала від'цього старшою. І зараз їй
можна було дати менше вісімнадцяти років.
Власне, стільки їй і було. Очевидно її волосся

здавалося Пакарду дуже гарним, а обличчя
ніжним та вродливим. Тремтячою рукою він тримав
дівчину за підборіддя і дивився на неї своїм

широко відкритим, неблимаючи оком. Вона була
перелякана, але не ворушилася.

Ось чим кінчається виконання солдатських

доручень, сказав я.

Коли Пакард відпустив її, дівчина запитала:

Де він зараз?
У в язниці, терпляче відповів я. У

військовій каталажці, там сухо й безпечно, йому
краще зараз бути там, ніж тут.

Мене не пустять до нього, навіть якщо я

його власність?
Ніхто не визнає того факту, що ви

належите йому. В наших законах про приватну
власність не передбачена купівля тубільців. Ми
тільки наймаємо їх.

Він заплатив за мене багато грошей.
Найменша підогріла на вугіллі каструлю

зеленого чаю і подала Пакарду й мені повні чаш-
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ки рідини, яка смерділа рибою і була гидкою
на смак.

Пакард так тремтів, що не міг пити чай.

Нарешті він поставив чашку на мат і більше не

торкався її. Я пив повільно. Поки я не кінчив,
усі мовчали. А потім Туїн заплакала, відвернула
обличчя й закрила його долонями. На

середньому пальці лівої руки у неї був дешевенький
перстень, такі продавали у нашій військовій

крамниці. Цікаво, чи це був подарунок Джадсона?
Мені захотілося залишити їх, повернутися
додому спати.

Послухайте, сказав Пакард. Я думав...
Але я не став слухати його, бо Туїн, не

відкриваючи обличчя, заговорила про Джадсона.
Найменша сестра раптом закричала:

Залиште її, чужоземні дияволи! і кинула в мене

горщиком.
Не звертайте на неї уваги, пробурмотіла

стара. Вона була тут, коли кидали бомби.
Чи поясните ви мені, нарешті, що тут

діється? крикнув Пакард.
Поясню, відповів я. Поясню все по

дорозі назад. Вже за чверть дванадцять. Нам

пощастить, якщо ми встигнемо вчасно дістатися

додому.

Відкрита частина обличчя Пакарда
розчервонілася, кутки рота тремтіли. Раптом він сказав:

Ви можете повертатись, я залишусь тут.
Я міг би підняти його й викинути під дощ, міг

би також наставити на нього пістолет і наказати
йти до рикші, чи, можливо, навіть скомандувати,
як майор капітану. Але я не став робити цього,
а просто переклав Туїн слова Пакарда. Поки я

перекладав, він не зводив свого ока з її
маленького лялькового обличчя.

І раптом він обм якнув і здався:

Гаразд. Давайте забиратися звідси.
Коли ми сіли у візок рикші, Пакард сказав:

Час би вам облишити кляту звичку
втручатися в чужі справи.

и»
*

Дощ, який безугавно лив весною і на початку
літа, припинився майже раптово, а через годину
випливло сліпуче сонце, і вся :волога, що майже

місяць безперервною зливою спадала на 'місто,
запарувала і потяглася до ясного неба.
З лісів до міста знову злетілися ворони. їх

можна .було бачити скрізь: на низьких

будинках, на стовпах, на дроті. Ворони гніздились на

будинках штабу в таборі окупантів, сиділи на

антенах та флагштоках, великими зграями
носилися над стовпищем жалюгідних хаток та халуп,
сповнюючи повітря своїм різким криком.
Жінки робили мітли з очерету і розчищали

доріжки біля своїх будинків від уламків каміння
та черепиці, а чоловіки ходили до річки, яка все

ще не увійшла в свої береги, і в густій воді
шоколадного кольору ловили вугрів та коропів.
Селяни грузли в болоті на своїх городах,
намагаючись врятувати картоплю й гарбузи. На
рисових полях, провалюючись в болото по самі

стегна, жали рис, що більше тижня пробув під во-
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дою. Крізь легенький туман, шо піднімався з

землі, день у день все більше припікало сонце;

настала нестерпна спека. В серпні було так

жарко, шо тонкі дерева засихали, а над містом

знялася юга, що наче прийшла на зміну зливам.

Щоранку густі хмари куряви здіймались над

шляхами, густо притрушуючи волосся та одяг

перехожих, як ковдрами вкриваючи биків та

коней, осідаючи на матах й стінках будинків.
Водоймища почали висихати, земля затверділа, як

камінь, трава пожовкла.

Серпневими вечорами після заходу сонця

люди виходили з будинків і сідали на порогах, але

й увечері спека не спадала. Деякі тубільці
підходили до табору окупантів і стояли біля брами,
стежачи, чи не прибули грузовики з продуктами
для населення. Пароплави з провізією
запізнювались їх затримав весняний шторм на морі,
і старі жінки та діти зупиняли солдатів на

вулиці й запитували, коли вони припливуть.
Військові поліцаї в пропітнілій уніформі, з

шкіряними патронташами на грудях охороняли табір,
вичікуючи перших ознак заворушення, яке могло

вибухнути кожної хвилини; населення

голодувало. Охорону біля воріт подвоїли, тепер озброєна
варта була скрізь: в паровозному депо, у

військовому складі і магазині, одна рота була
розквартирована в порту.

В місті ширилися чутки про те, що в горах
та на підступах до гір загарбники зазнають

поразки. На вулицях з явилися підбурювачі з

пістолетами в кишенях, вони кричали, що тепер
окупантів уже нічого боятись. Робітники, що

працювали в таборі, ходили похмурі, лаялися з

солдатами-наглядачами і не виконували їхніх
наказів. Коли на вечірній зорі відбувалася
церемонія спуску прапора, перед будинком штабу
зупинялися вантажники, що повертались з

товарного складу, і починали голосно глузувати із

знаменосця, горністів та лейтенантів, що стояли

нерухомо, віддаючи честь.

Всередині серпня прибули нарешті два

пароплави. Вісімнадцятого вони увійшли в гавань

трохи нижче Субі, і човни тубільців одразу
почали шастати навколо них. Тоді на палубі
з явились матроси з крупнокаліберними
кулеметами, які вони направляли на кожний човен, що
підпливав надто близько. Товари скінчили

розвантажувати майже опівночі. Пароплави
привезли трьомісячний раціон для гарнізону, тютюн,

пиво, віскі, одяг, журнали й нарізноманітніші
продукти для місцевого населення муку, рис,
м ясо, картоплю, цукор, сухе молоко, яєчний

порошок та овочеві концентрати.

Вранці, ще до схід сонця, більшість
населення міста зібралася біля дротяної
огорожі людей зігнав сюди страшний голод. Товарні склади
та комори були тепер заповнені ящиками,
коробками й .бочками з їжею; на всіх упаковках був
зображений американський прапор поруч з

якимись цифрами. Цілий ранок офіцери з паперами
в руках метушилися між складами і конторою,

інші підіймалися на пароплави й поверталися
під пильним наглядом тисяч людей, що чекали

за дротом. Потім з табору виїхали на грузови-

ках жінки та діти військових; з плачем вони

перейшли на пароплави, і трохи згодом вода біля
гвинтів спінилася, судна відчалили, прогули
кілька разів у вузькій протоці, повернули у
відкрите море і незабаром зникли за обрієм.
Поки продукти фонду допомоги сортувалися

в складах, солдати з примкнутими багнетами
стояли вздовж колючого дроту, обличчям до

юрби. Перекладачі раз у раз вилазили на кузови

грузовиків і пояснювали, що розподільні пункти
будуть відкриті в різних частинах міста і що

голова кожної сім ї повинен іти до найближчого

від його мешкання пункту, захопивши з собою
посвідчення на всю свою сім ю, бо біля доку
видачі не буде і той, хто стоятиме тут, нічого не

одержить. Але перекладачів ніхто не розумів.
Люди лаялись і кричали щось солдатам, які
стояли за колючим дротом. Натовп поступово
напирав на дріт, прогинаючи його аж до

солдатів. Жінки верещали, а чоловіки шпурляли
каміння та розмахували загостреними палицями.
О третій до дроту під їхав перший грузовик,

навантажений продуктами. Дротяні ворота
розчинилися, і машина врізалася в натовп. Кілька
тубільців вискочили на капот, на крила; під
градом каміння в кількох місцях тріснуло переднє
скло. Солдати, які стояли на кузові, били
прикладами по руках, що тяглися до продуктів.
Грузовик пробивався крізь юрбу на першій
швидкості, немов танк, а коли вирвався з

людського виру, повернув на схід. На східному
шосе, недалеко від центра, у тому місці, де колись

був театр, стояла бетонна платформа. О пів на

четверту грузовик під їхав до неї і заднім ходом
викотив на бетон. На площі не було жодної
людини. Солдати мовчки злізли з машини і почали

розвантажувати продукти. Тим часом командир

групи і шофер зробили собі з ящиків стіл і
почали розкладати на ньому папери. Провулки й

будинки навколо були, здавалось, безлюдні.

Курява, знята машиною, повільно осідала. Трохи
злякані тишею солдати відкрили ящики,

розклали пакунки з овочами, копченим м ясом та

яєчним порошком і посідали, боязко озираючись.

Незабаром біля довколишніх будинків
заворушилися постаті. Невиразні обличчя виглядали з

дверей та вікон, з тіні, утвореної косими дахами.

Дедалі більше людей збиралося в будинках, що

не замикались і з єднувались один з одним.

Через якийсь час сержант гукнув:

Виходьте з посвідченнями й одержуйте

продукти!
Але ніхто не вийшов.

Тоді сержант засюрчав у свисток, який висів

у нього на ланцюжку. Різкий посвист самотньо

пролунав серед провулків. Кілька- ворон
пролетіло над головами. Скупчення людей у
будинках непокоїло сержанта. Він подумав, що краще

було б, мабуть, залишити продукти й

повернутися на базу. З голосів, що чулися довкола,

ясно було, що їх поступово оточують. А потім з-за

стін долинув стукіт палиць. Сержант знову
голосно вигукнув, щоб ті, хто хоче одержати
пайок, вийшли вперед і подали .свої посвідчення.

Кілька чоловік вийшло з будинків і стало під
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стінами. Стукіт палиць дедалі наростав.
Сержант ще раз крикнув, але ніхто не наблизився.

Тепер за чоловіками виходили й жінки, все

більше людей виливалося з темних будинків і

заповнювало площу. Темні, неясні обличчя

поволі наближалися до платформи.
Ставайте в чергу й розгорніть

посвідчення! скомандував сержант, але люди і далі

гуртом підступали до грузовика, до продуктів.
Ось два чоловіки наблизилися до капоту
машини, і тоді сержант пошепки наказав одному з

солдатів стати біля мотору.

Станьте в чергу! кинув він у натовп.

Відповіді не було. Ніхто й не думав
виконувати наказ. А з дверей навколишніх будинків все

вивалювали люди. Маленька площа навколо

бетонної платформи швидко заповнилася.

Сержанта й солдатів оточувала гнівна юрба, палиці
розсікали повітря біля самих облич.

Гаразд! крикнув сержант. Ось вам

продукти, розбирайте самі!

Але і на цей раз ніхто не простягнув руки до

коробок.
Забираймо продукти і тікаймо звідсіля!

кинув сержант солдатам. Але в цю мить кілька

чоловік зірвало з машини капот, а один

зігнувся над мотором. Сержант побачив у нього в

руках кришку розподілювача і прошепотів:
«Приготуйтеся стріляти», а сам спробував
відштовхнути від мотору темні тонкі постаті. Він

простягнув руку до чоловіка, який, здавалося, хотів

повернути йому кришку.
Давай сюди...

Сержанта кинули на землю, і дерев яна
палиця увіткнулася йому в рот якраз тоді, коли він

хотів закричати. Солдати встигли зробити лише

один залп, а потім і їх повалили на землю і

попротикали кілками... Ящики з продуктами
почали зникати, немов їх розплавлювало величезне,

гаряче, гнівне дихання натовпу, що гуділо, як

полум я в печі.
На західній і північній вулицях також

поперекидали й розбили грузовики, а продукти

забрали.
. Біля складів натовп прорвався крізь колючий

дріт і кинувся на озброєних піхотинців. Ті
відступили, друга піхотна рота відкрила вогонь з

пістолетів Гофмана, в яких червононосі
запалювальні кулі були замінені розривними зеленими,
начиненими слабким нестійким газом, який

паралізував нервову систему. Зеленкуваті хмарки
диму почали здійматися над юрбою, танучи в

повітрі. Юнаки й підлітки, жінки з дітьми,
чоловіки з кілками відразу ж почали блювати,
кашляти, руки й ноги не слухались їх, вони

втрачали зір. Перекладачі через гучномовці
настирливо повторювали, що поки не відновиться
порядок, продуктів не роздаватимуть.
До розподільчих пунктів були направлені

бронемашини. В деяких місцях розподіл пройшов
нормально, в інших всі продукти були
розграбовані натовпом. Коли сонце зайшло, грузовики,
що вціліли, бронемашини та два

бронетранспортери військової поліції повернулися й почали

перевозити решту продуктів з порту до товарних

складів табору. О дев ятій годині півтора
мільйони чоловіків, жінок і дітей, які не одержали
продуктів вдень, підійшли до головної брами і
стали терпляче чекати, щоб їх нагодували.
В таборі, на вишках, знову ставили кулемети,

напоготові стояла піхота, озброєна пістолетами
Гофмана. Коли стемніло, до брами підкотив гру-
зовик з прожектором, який почав сердито
оглядати своїм білим оком натовп на вулицях.
Перекладачі через гучномовці знову й знову
роз яснювали, що пароплави завезли продовольство на

три місяці і тепер протягом трьох місяців сюди
не заходитимуть, що вже роздано місячний
пайок і друга роздача продуктів буде проведена
не раніш, як двадцятого вересня.

Повертайтеся додому, говорили
перекладачі, обшукайте тих, хто взяв більше, ніж їм
належало, і заберіть у них зайві продукти.
Деякі розійшлись, але багато людей

залишилося біля брами. Всю ніч місто глухо гуло,
горіли будинки, на вулицях чинились вбивства.

Здалеку долинула стрілянина, варта доповіла

про це черговому офіцеру, а той повідомив
військове командування, що населення озброєне не

лише кілками. Того вечора жоден солдат не

виходив з табору, навіть загони військової поліції
залишалися за дротом. Вузькі провулки
кишіли людьми, які шукали продуктів.
Склади в доках, а також легкі ангари на

аеродромі були за ніч повністю зруйновані, а

маленькі білі контрольні пункти ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ

вщент рознесені людьми, які перевіряли, чи бу-
ва не схована там їжа.
О другій годині ночі якась група зробила

спробу протаранити телеграфним стовпом головну

браму і прорватися в табір, та вартові відігнали
їх чергами з автоматів. Навколо огорожі
шастали чоловіки з факелами; пістолетні постріли за

дротом почастішали.
О п ятій годині п ятнадцять хвилин ранку,

коли небо над Субі почало світлішати, повз

головну браму з несамовитим галасом пройшла
процесія жінок. Вони несли на палицях голови

солдат, спійманих у місті минулого дня, а також

городян, в чиїх будинках були знайдені зайві
продукти.

Заворушення тривало три дні, а на четвертий
головна брама табору відчинилася, і з неї
виповзли три бронемашини, за якими йшли до
зубів озброєні солдати. В повітрі над колоною

кружляли три вертольоти, кидаючи на землю

химерні тіні. Військовий поліцай, зачиняючи

браму за колоною, промовив до свого

напарника: «А тепер побачимо, в кого кращі паради».

* *

*

Протягом двох днів я не бачив Роберта Па-

карда. Він не ночував у своїй кімнаті, не

заходив до казіно, не з являвся до їдальні чи

буфету аж до наступної середи. Весь цей час Пакард
був в госпіталі у Покорного.
Ми зустрілися з ним у буфеті я зайшов

туди після наради розвідників, яка тривала з

дев ятої години ранку до третьої дня.
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Як обличчя? спитав я, коли він

розповів, де пропадав цей час.

Рани намазали чимсь подібним до

галуна, сказав він, і всю шкіру стягнуло.

Лікарі запевняють, що через тиждень зможу зняти

бинти, якщо регулярно мінятиму їх...
Потім Пакард почав настирливо просити

пробачення за свою поведінку дві ночі тому.
Мені було дуже боляче, сказав він.

Сьогодні вранці я зайшов до Джадсона. Сказав

йому, що дівчина гарна, і більше нічого. Тільки

запитав, навіщо вона йому, коли у нього і так

багато турбот. Джадсон не відповів. На мою

думку, він не любить її.

Далі Пакард заявив, що хоче покінчити з

усією цією справою. Він захищав солдата, як

тільки міг, і у нього чиста совість. Що буде
далі, його не обходить.

Він божевільний, закінчив- Пакард. Він

божевільний, бо це можна сказати про кожного,
чиї почуття та вчинки не скеровані на те, щоб
зберегти життя чи зробити кар єру. А коли

людина дотримується переконань, які штовхають її

в небезпеку, то її безперечно вважають

божевільною. Джадсон взяв на себе відповідальність.
І тому він стоїть вище, ніж генерали, ніж сенат,
ніж військове міністерство, ніж бог та всі інші

жалісливці, які не хочуть або не можуть
співчувати іншим.
Потім Пакард вийшов, тягнучи по підлозі

хвору ногу, немов сердився на самого себе, на мене
та на всіх, хто добре поснідав цього ранку.
І знову я не бачив його кілька днів.
Через якийсь час Покорний розповів мені, що

Пакард знову не з являється до госпіталю, хоч

йому треба приходити щодня.
Він зараз дуже сумний, сказав

Покорний. Попросив у мене дзеркало. Я зняв бинти,
і не міг заборонити йому подивитись. Раніш він
сам цього не бажав. Обличчя в нього жахливе...

Роберт Пакард викликав у мене жалість,

* *

*

В суботу ввечері я був на офіцерській вечірці.
Не помітив ніяких веселощів. Розмови точились

навколо неприємних тем. Кілька чоловік не

схотіли пити зовсім. Інші дуже напились, але

загальне нервове напруження виявилось

переважно в тому, що розмовляли тільки про одне: все

йде негаразд. Якби не це, вечірка анітрохи не

відрізнялася б від тих, які ми влаштовували

принаймні раз на тиждень протягом останніх
двох років.
Прийшло й троє унтер-офіцерів Хенк, Джек

і Сенді. Один з них грав на гавайській гітарі,
другий на гавайському барабані, причому
запевняв, що грати на ньому треба не так, як на

інших, третій грав на акордеоні і всі троє
співали. З явилось до того ж і начальство:

генерали Орд, Пусік і Де-'Уіз.
Місіс Кугінс з Об єднаної служби організації

дозвілля військ прикрасила казіно якимись

гірляндами, що вона їх виготовила разом з

кількома офіцерськими дружинами з пожмаканого

паперу. В одному кінці кімнати,
відгородженому пальмами в бочках та клаптями рибальської
сіті, що правили за прикрасу, сиділо троє унтер-
офіцерів; о пів на восьму, коли я прийшов, вони

вже грали й співали, але їх голоси заглушував
барабан.
Присутні пили так, наче ніколи в

майбутньому їм не випаде нагода випити знов, гладкі
цивільні завзято танцювали, роззявивши роти, і
очі у них були хтиві.
Мені стало сумно, і я вийшов на подвір я.
Ніч була безмісячна і темна, хоч в око стрель,

під ногами стрибала сила-силенна жаб.
Городяни по той бік огорожі дали б, очевидно, чимало
за те, щоб дістати дозвіл полювати наших жаб.
В світлі вуличного ліхтаря я побачив поперед
себе справді визначний екземпляр, він
перетинав мені дорогу, просуваючись короткими, не

більше шести дюймів, стрибками. І з кожним

стрибком, коли ця істота падала на асфальт,
чувся глухий і якийсь мокрий звук: ляп, ляп.
З цієї жаби вийшло б, очевидно, чимало супу.

Здалеку, з вулиць цього клятого міста, що

широко розкинулось по берегу, до мене долинали

крики тубільців, Я думав про давно минулі
часи, коли жив у іншому місці під казарменим да^-
хом в тихому, курному провулку. Тоді стріляла
одна-єдина гармата на заході сонця, і все, що

ми робили це виїздили до табору в лісі, коли

погода була гарна, або сиділи під час дошу в

казіно і жлухтили пиво. Тоді ми мали клопіт

переважно з квартирмейстрами, бо в них був
звичай приходити до нас з дуже дивними

комбінаціями речей, які, я певен, вони ніколи не

винаходили, а тільки видавали шерстяні
шинелі, брезентові краги, якісь кепі...
Раптом на покрівлі штабу завили круглі алю-

мінійові сирени, що мовчали більше року.

Сирени, що сповіщають про напад, вищать
особливо, не так, як пожежні або сторожові. Все в

таборі, навіть гаряче повітря, приголомшено
застигло. Не думаю, щоб хтось протягом п яти

секунд зробив бодай найменший рух. Спочатку
мені спало на думку, що сирени завили просто
випадково, подібно до того, як ні з того, ні з

сього починає дзеленчати дверний дзвоник або

гудіти автомобільний сигнал, який увімкнувся сам

по собі. Втім я побіг. Та й усі не більш як через
п ять секунд зробили те ж саме. Сирени
безугавно вищали своє пронизливе «увві-увві-увві».
Я біг до штабу. Там вже зібралося чимало

офіцерів і серед них сам Орд.
Де ти був? закричав він на мене.

Військові поліцейські біля дверей розділились.
Один стояв коло входу в вестибюль, розмахуючи
пістолетом сорок п ятого' калібру, другий був у
кімнаті картотеки, де зберігались документи, і

витягав із столів шухляди. Восьмеро чи

десятеро з нас почали хапати папки, кидати їх униз по

сходах у підвал і пропихувати через дверцята в

бомбосховище. Я подумав, шо для документів

треба мати спеціальний підйомник, і вирішив
поставити питання про нього на наступному

засіданні офіцерів розвідки.
У нас була чудова система сигналізації про
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напад. По всій зоні комунікацій були розкидані
спостерігачі, між переднім краєм оборони й

берегом працювала майже суцільна сітка

радарних установок. Ніякі літаки не могли налетіти

на нас з боку моря, хіба що тільки з наших

авіаносців, які саме в цей час висилали, або й

уже вислали винищувачі-перехоплювачі проти
цих літаків. Найближча відома нам ворожа
військово-повітряна база була розташована на

віддалі більш як сімсот сорок миль од нас, в

глибині материка. Як би там не було, я не міг

уявити, з якого боку прилетять літаки, та сигнал

тривоги про напад противника свідчив, що він

недалеко.

Я побіг угору по сходах у кімнату радіослуж-

би, але там вже було близько півсотні чоловік,

і мені не вдалося протовпитися до екрана

радарної установки, щоб подивитись, чи є на

ньому що-небудь. Радист кудись подівся. З

безладних криків я розумів, що нас атакує чи то один,

чи то одинадцять, чи то сто одинадцять літаків

невідомо якого типу.

З цим я залишив приміщення радіослужби і

знову пішов до картотеки. Коли спукався

сходами, повз мене з серйозним виразом обличчя,

сидячи на бильцях задом наперед, пролетів
Максвел.

Всі секретні папери ми вже перенесли в

глибоке сховише під будинком штабу, але по

сходах пройти ше було важко. «Чорт забирай,
потрібний підйомник», знову подумав я, і в цю

мить ревнули гармати. Потім тиша і знову
залп.

В бомбосховищі горіли акумуляторні
лампочки, і військові поліцейські силкувалися
засвітити ще кілька ацетиленових ліхтарів. Орд сидів
за якимсь ящиком, кричав у зіпсований

польовий телефон, і швидко розсилав своїх

ад ютантів в усі кінці табору. Крім цього бомбосховища
було ще сім інших на великій відстані одне від

одного, проте всі вони зв язувались підземними
ходами, пробираючись по яких іноді доводилось

нахилятись аж до землі, щоб пролізти під
трубопроводами.

Цивільні, а також діти й жінки цивільних та

військових, з криком вдиралися у штабне
сховише. Вони лякалися тісного приміщення,
наштовхувались на ящики з документами й

картами, спотикались об папки з діаграмами. Я
одразу не зрозумів, що під землею зможе

сховатися не більше третини гарнізону, аж поки не

спустився вниз ще на двадцять футів, до старих

тунелів, які вже були, безсумнівно, зайняті
тубільцями. Ми потрапили між двох жорен: вгорі
був невидимий ворог, про якого нам оголосили,

а внизу таємний, але теж невидимий.
Враховуючи все це, а також небезпеку астматичного

приступу від важкого зіпсованого повітря, я

піднявся в штаб і вийшов на подвір я.
Солдати розбіглись по всьому табору. Вони

сиділи й лежали вздовж будівель, щоб
опинитися в тіні, якщо в небі повиснуть

освітлювальні бомби. Якийсь час я слухав виття сирен, а

потім пішов і сів на купу дощок біля стіни гар¬

нізонної церкви. Капелан Брайєн був тут. Я

почув його голос, як тільки сирени замовкли.

Запала мертва тиша всі намагались вловити

шум моторів.
По-під церквою росло трохи трави і квітів, які

дбайливо доглядались. Удень вони були
червоні. Тепер на все це впала рясна й холодна роса.
Чиясь тінь метушливо бігала вздовж будівлі й
пошепки умовляла солдатів загасити сигарети,
але ніхто не слухався.

Гей, як ся маєш? гукнув я. Брайєн
підійшов і намацав мене в темряві.

Уінтерс? спитав він.

Ні, Флетчер. Чи немає свіжих новин з

небес?
Тільки Всевишній захистить нас від

літаків, якщо вони десь поблизу, промовив
капелан. А з планерами ще гірше їх не почуєш.

Поруч кілька солдатів мелодійно й дуже тихо

заспівали. Один вимовляв слова, інші
підтягували без слів. Та ось ще якийсь чоловік за

кілька ярдів од мене промовив: «Гей, замовкніть, бо
не почуєте, як свистить воднева бомба».

Скрізь у таборі панувала тиша. Навіть місто
навколо нас було спокійним. Коли хтось

клацнув затвором, всі здригнулись. Я знов подумав
про підйомник, який нам слід було б мати, щоб
швидше опускати в сховище важливі папери, і

водночас в голові раз у раз спалахувало:

«Добре було б, якби всі ми могли ховатися в такий
спосіб».

Нарешті, можливо миль за двадцять чи

тридцять від гарнізону, почулися звуки, ніби з

пляшок вилітали пробки або хтось вибивав люльку
об долоню. Я попрощався з капеланом Брайє-
ном і повернувся до штабу. Спочатку зазирнув
і кімнату радіослужби. Там уже всі
заспокоїлись і прислухалися до літаків.

Звуки стрілянини, схожі на уривчасте

шипіння й свист, розітнули повітря. Більшу частину
того, що нам передавали по радіо, неможливо

було зрозуміти через атмосферні перешкоди, які
виникли внаслідок вибухів, і я опустився був у
сховише, ледве стримавшись від спокуси з їхати
вниз по бильцях. Мені хотілось глянути, що там

діється. Двері сховища були відчинені, і з них

на мене накотилася хвиля гарячого, насиченого
потом повітря. Всередину я вирішив не

заходити.

Надворі співали в темряві піхотинці
полковника Моренса.
Оце й усе. Ми не побачили ніяких ворожих

літаків, які б горіли й падали, не побачили й того,

як винищувачі-перехоплювачі повернулися на

авіаносці. Пролунав сигнал відбою повітряної
тривоги, і знов засвітилися вогні. В клубі знову
заспівали, правда, трохи боязко, почавши з

того місця, на якому пісня урвалася. Хором
керувала місіс Кугінс.

Проте, як би там не було, а напад стався. І
нічого не важить, що літак був тільки один і не

скинув бомби, бо не наблизився на потрібну
йому відстань. Завтра він може повернутись.
Дехто чув, що нашу базу вважають дуже

важливим пунктом, хоч далекосхідне стратегічне



командування своїми діями ні разу цього не

показало.

Повертаючись додому, я пройшов повз лаву

на розі, де колись зупинявся гарнізонний
автобус. На лаві сиділи чоловік і жінка. Жінка
плакала. Вона вся трусилась, немов у пропасниці.
Це була Глорія, яку намагався заспокоїти її

чоловік. Я швидко проминув їх, не бажаючи

почути жодного слова. Але почув. Глорія вигукувала:
«Я помру тут! Я помру тут! Я...» Чоловік
намагався заспокоїти її, а вона його відштовхувала.
У понеділок нас повідомили, що кораблі з

підмогою прорвалися крізь блокаду і йдуть до нас.

Прибудуть вони десь за сорок годин.
Сьогодні ж я почув, що генерал Орд скликав

у кінотеатрі збори всіх цивільних

американського походження, які служили в гарнізоні, а також,

утриманців членів офіцерських родин. З вікна

кабінету Макстона я спостерігав, як вони

проходили безладна процесія жінок в широких
дамських або ж коротеньких, схожих на труси
штанях, з квітчастими хустками на головах. Деякі
несли або вели дітей. За кілька хвилин до

зборів штаб залишили спеціалісти-цивільні:
чоловіки, що потіли в своїх шерстяних костюмах,

дівчата з картотеки, друкарського бюро та інших

відділів. Усі курили й торохтіли не вгаваючи,

літні жінки теж не мовчали, обмахуючись
місцевими віялами, купленими на пам ять. Дивлячись
на цю процесію голих колін, напомаджених губ,
товстих сигар, заплаканих дитячих очей і
знаючи. що на підході підкріплення, я здогадався, які

в Орда наміри. Майже всі в таборі знали про

них, але удавали, що не мають жодного

уявлення про мету зборів.
На збори прийшли й одружені офіцери, сім ї

яких жили в таборі. Решта ж офіцерів у
буфетах та кав ярнях слухала перекази виступу

генерала впродовж усього наступного дня. Він

дістав дозвіл відіслати додому тих, хто не вико-

ю/вав необхідної роботи. Всі жінки плакали.

Дехто з одружених офіцерів проклинав Орда,
але більшість відчула полегкість. Зайві люди
мали переїхати транспортними кораблями на

інші кораблі ескадри, а звідти до Сан-Фран-
ціско.

* *

» *

Через три дні Максвел зранку одвіз цивільних
в порт на вантажних автомашинах, які мали

повернутися назад з продуктами харчування.
Ми думали зробити все це непомітно,

розповідав він згодом. Хотіли потай провезти
кілька сот жінок крізь натовп гуків у порту і

швиденько посадити їх на кораблі. Прощатися
звеліли ще в таборі, отже на пристані не

повинно було тинятись багато офіцерів. В таборі
жінки з плачем висловлювали невдоволення, що

мусять їхати, у вантажних машинах, але

вилізли на них без зайвих суперечок. В кузовах вони

ридали й галасували, дехто аж до істерики.
Цивільні та офіцери, чиї жінки й діти їхали на

кораблі, зібрались біля воріт і теж щось гукали.

Місто було порожнім, нікого поблизу. Всі жовті
пішли в порт і там принюхувались до їжі, яку

вивантажували матроси. Нам довелося
буквально проштовхуватись у натовпі гуків: це
налякало жінок, вони зіщулились у машинах і
замовкли. Та й добре, шо так вийшло, бо в наші
плани не входило показати, що ми почали

евакуацію. О другій годині посадку було закінчено,
і жінки з палуби просили передати своїм
чоловікам останні напучення.

¥ ¥

¥

Ще після кількох днів чекання послали сол-
* датів навести в місті хоч якийсь порядок. Такий
захід ніби й розумний, якщо не тобі наказано

вести людей туди, де їх можуть повбивати.
Місто було переповнене тубільцями, які

стріляли навмання і вештались вулицями,
загрожуючи роздерти усіх чужинців на шматки. Цілих
три дні вони галасували навколо табору, ми ж

тільки захищались від них і не давали їм

увірватися до табору. А на четвертий день ми по*

слали на вулиці загін піхоти і кілька
броньовиків, щоб провчити їх.
Мене прикріпили до загону полковника Мо-

ренса, сивоусого з залізними кулаками вояки

шести футів на зріст.
Ми вирушили опівдні, здіймаючи хмари

куряви. Одразу ж за центральним входом, як

звичайно, стояла сила-еиленна тубільців, але цього

разу ми не стали уникати небезпеки. Спочатку
викотилися броньовики, слідом за ними, люто

поглядаючи навколо й задираючи підборіддя,
чітким кроком вийшли ми. Тубільці досить

швидко дали нам дорогу. Настрій у мене був
піднесений.
Стояла страшенна спека, і ми ще не дійшли

до Східної дороги, як з усіх струмочками
покотився піт. Юрми людей мовчазно дивились на

нас. Солдати затягли були пісню, та вздовж

колони забігали офіцери, наказуючи припинити
спів.

Через п ять хвилин один з трьох вертольотів,
які вели розвідку над містом, повідомив, що на

перехресті на північ від нас збирається натовп.

Трьома вулицями, що вливались на площу,
ми пішли до нього, сподіваючись розігнати
городян. Наближалися спокійно, трьома гострими
клинами: гуки не бачили нас, бо погрожували
кулаками вертольоту. Однак коли ми вступили
на площу, то замість того, щоб тікати, вони

накинулись на нас з кілками і почали стріляти
з пістолетів. Не думаю, щоб Морене чекав

такого розвитку подій. Узяті немов із статуту
піхоти, наші клини враз поламалися. Солдати,
незграбно підстрибуючи і злякано скрикуючи,
квапливо почали стріляти. Площа оповилась

димом, жінки заголосили, а наші броньовики
почали на всі боки сипати з башт газовими

зарядами. Кулі, цього разу з червоними голівками,
влучали в будинки і підпалювали або руйнували
їх вщент. Ніяких співів тепер не було чути.
Коли дим розвіявся, ми побачили на землі два-

три десятки вбитих гуків. З півдюжини наших
солдатів було поранено, одного вбито: розривна
куля вирвала йому весь бік. Кількох аж вивер¬
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тало від газів, ще кількох з переляку. Морене
дав команду припинити вогонь, вишикував загін,
мов для огляду, і оголосив, що надалі судитиме
польовим судом кожного офіцера, який з

власної ініціативи віддасть наказ стріляти, і кожного

солдата, який вистрелить без команди.

Ми досить довго стояли на цьому місці, потім

броньовики рушили, і ми пішли слідом за ними

в північному напрямку На площі залишилося

одне відділення солдатів, щоб підібрати
поранених і повернутися з ними на базу.
Ми просувалися далі без будь-якої

конкретної мети і просто чекали, коли вертольоти щось .

знайдуть для нас. Власне, ми показували себе,
свою зброю й броню. Я наздогнав Моренса і

спитав, чи не боїться він наслідків цієї сутички.
Ні, відповів він, ніхто не буде

чіплятися до мене через якихось мертвих гуків. Мене
непокоїть тільки те, що й нас теж можуть

підстрелити.

Загін знову зупинився; в сусідні провулки
було вислано патрулі. Піхотинці почали витягати

пакунки з харчами. Ми з Моренсом сіли на

повалений телеграфний стовп і теж скуштували
солоних м ясних консервів. Потім Морене підвівся,
кинув банку на землю і скликав офіцерів. Через
кілька хвилин по цьому загін знову рушив

уперед.

Перед нами лежала рівна місцевість.
Броньовики, викидаючи клуби синього диму, рвонулись

вперед, а близько трьохсот чоловік тубільців
кинулися їм назустріч. Тоді перший взвод

розгорнувся в одну шеренгу, однак натовп не

зупинився. Морене повільно й виразно наказав цілитись
в очі і скомандував дати залп. Знову дим, наче

в пеклі, галас, і люди побігли назад, у поле.

Якби я був певен, що вони бігтимуть так

день чи два, кинув Морене, я дав би їм

змогу втекти.

Але люди вже не тікали; вони намагалися

сховатись де-небудь поблизу.
Три взводи рушили вперед, у поле. їм було

наказано розстрілювати тих, хто чинитиме

бодай найменший опір, а решту завертати й гнати

назад. Я почув кілька пострілів; але, очевидно,

вигляд солдатів неабияк налякав тубільців, і це

допомогло нам здійснити задум. Ми з Моренсом
лишилися чекати. Він розпитував мене про щось,
а коли до нас пригнали близько двох сотень

обідраних, засапаних, скривавлених гуків,
полковник звернувся до них з промовою.

Повертайтесь додому, сказав він, і

передайте всім: надалі ніякого галасу. Ніяких

безпорядків. Ніяких заколотів. Ніякої стрілянини.
Удень працювати. Вночі спати. Додержуйтесь
порядку. Мене звуть Морене. Запам ятайте моє

обличчя. Того, хто від сьогодні накоїть лиха, я

вб'ю. Сам.
Потім солдати, роздаючи на всі боки удари

прикладами, примусили тубільців щодуху бігти

до міста. Загін знову вишикувався.
Ми пішли в напрямку вулкана Субі, що сірим

громаддям вимальовувався на обрії, і Морене
промовив:

Кажуть, що сила ніколи не вирішує, і я

вірю цьому, але чим ми можемо відповісти їм?

Решту дня ми марширували по вулицях і ство-

рювали Моренсу можливість повторити своє

оголошення. Коли натрапляли на якусь юрбу, що

слухала промови або перевертала будинки
догори дном в безупинних пошуках їжі, ми

отруювали частину людей газом, частину стріляли, а

решту оточували стіною багнетів, і Морене
повторював своє застерження. О п ятій годині

ми.повернули до бази.

Проходячи вздовж огорожі навколо табору,
ми ще раз цього дня наштовхнулись на опір
місцевого населення, голодного й розлюченого.
Натовп складався з старих баб і дідів, у яких

Моренсу чогось не захотілося стріляти, а також

молоді, яку неможливо було примусити слухати
його. До того ж по другий бік огорожі йшов
паралельно нам гурт солдатів штабної команди
і шоферів, що вигукували глузливі поради своїм

товаришам у нашій колоні всі вони

розбіглись, як тільки почалася стрілянина. Обігнувши
південний кут огорожі, ми натрапили на півтора
десятки чоловіків з ножицями для дроту. Вони

намагалися пробратись в кущі, що росли за

складами техніки. Дивно, що ці люди не почули,

як ми підходимо до табору. Очевидно, вони

дізнались, що піхота у місті, і вирішили
скористатися з цієї нагоди. В усякому разі вони не

чекали нас. У частини з них були пістолети, у
решти карабіни армійського зразку, а один чи два

мали базуки, очевидно, недавно здобуті. Гадаю,
якби тубільці почули, що ми наближаємось,
вони б покидали свою зброю в рів, але коли ми

несподівано вийшли з-за рогу, вона була у них
в руках, і їм не лишалось нічого іншого, як

стріляти. Все це сталося для нас так само

несподівано, як і для них. Солдат, що стояв позаду

Моренса, закашлявся, впав на землю і жалісно

закричав. Полковник обернувся і неквапливо

вистрілив чотири рази підряд. Троє гуків упало.
Позад нас вистрілили з гвинтівок, і я почув як

крикнув ще один наш солдат. Морене вилаявся,
зрозумівши, що того випадково застрелили
свої ж.

Я відчув, як щось обпекло мені стегно, і
усвідомив, що поранений. Один з наших

противників вистрілив з базуки, але вибуху я не почув
снаряд, певно пролетів над нами. Наші

броньовики в цей час застряли десь позаду і не могли

рушити ні вперед, ні назад. Нарешті, солдати

трохи розвернулись і дістали можливість

стріляти. Один взвод одійшов від огорожі, заліг і
почав влучно обстрілювати ворогів, і ті з них, шо

залишилися живими, через якусь хвилину
кинулися тікати геть.

Зловити всіх до єдиного! проревів
Морене, і ті солдати, які так нічого й не встигли

зробити, зірвались на ноги й побігли за

втікачами.

Чекаючи їх повернення, Морене підійшов до

взвода, що відзначився в сутичці.
Де командир? спитав він.
Я тут, сер, відповів молодий лейтенант,

сидячи на землі з автоматом на колінах.

Як ваше прізвище, лейтенанте? Вперше за
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цілий день я побачив щось втішне. Встаньте, я

клопотатимусь про те, щоб вас нагородили

орденом.
Не можу встати, сер, сказав лейтенант.

Мені прострелили ногу. О, як пече!

Ну, сидіть, промовив Морене. Гарно ж

у вас вийшло. Дуже гарно.
Дякую, сер, сказав лейтенант. Моє

прізвище Кросмен, четвертий взвод першої роти.
Повернулися солдати й притягли чотирьох

городян із закривавленими головами. Морене
поставив усіх чотирьох в ряд, і ми кілька разів
пройшлися повз них. Потім полковник

зупинився перед одним з полонених і спитав:

Де ви взяли вогнепальну зброю?
Відповіді не було. Морене підніс кулак і

опустив його на голову полоненого з такою силою,

що той повалився на землю, наче з-під нього

висмикнули ноги, а полковник швидко ступив до

другого.
Де ви взяли вогнепальну зброю?

повторив він.

Цей чоловік, хоч у нього й тремтіли губи, не

промовив жодного слова і одразу ж високо

підлетів у повітря від удару ногою в пах. Третій,
не встиг ще Морене зупинитися перед ним,
забелькотів: «Я скажу, я скажу».

Добре, кажи, погодився Морене.
Я скажу. Я скажу, знову забелькотів

чоловік. Від... від...
Але він нічого не знав. Морене просто

відштовхнув його вбік і звернувся з своїм

запитанням до четвертого.
Від ваших солдатів, спокійно відповів

той. Адже в місті дуже багато ваших солдатів,
полковнику, і за три тижні ми матимемо усю

потрібну нам зброю.
Але ти цього не побачиш, пробурмотів

Морене і, вхопивши полоненого за ліву руку,
крутнув її з такою силою', що той упав.

У в язницю його, наказав він

сержантові. По дорозі знайди перекладача, щоб він

знав, що Морене незабаром прийде відвідати
його.
Потім полковник підійшов до огорожі, де

безсило стояло кілька солдатів навколо лікаря.
Деякі з них аж спливали кров ю, інші лежали на

землі й пацали ногами; деякі були вже нерухомі
й поступово хололи. Єдиний на всю нашу колону

санітар робив якомусь солдатові переливання

крові. Він глянув на Моренса і сказав:

Я вже послав по санітарну машину, сер.
У нас четверо вбитих і дев ятеро поранених,
троє тяжко.

Гаразд, відповів Морене. Коли
впораєтесь, викличте похоронну команду і закопайте

цих гуків, або відтягніть їх у місто. Мені

байдуже. Потім наздоганяйте нас. Ми закінчимо

обхід огорожі.
Поки офіцери наводили в колоні лад, я стояв

поряд з Моренсом.
Непогано попрацювали, кинув я.

Авжеж, відповів полковник. Навіть

чудово.

* *

*

Протягом наступних одинадцяти днів наше

становище невпинно погіршувалось, дедалі
більше нагадуючи, як висловився Орд, гру в

ковбоїв та індійців, тільки, звичайно, незмірно
серйознішу і зовсім не таку безпечну. Піхота,
охорона й військова поліція закопалися в землю

вздовж усієї огорожі табору, відсунувшись від
колючого дроту футів на десять. Між табором
і найближчими будинками міста пролягла гола,
випалена смуга землі. Поки ми працювали в

штабі, вислизаючи звідти тільки для того, щоб
поїсти й поспати, солдати пильно стежили, чи

не готує напад який-небудь блукаючий ворожий
загін, що їх кількість безперервно зростала.
Ми мали значну перевагу перед цими

людьми випалена смуга навколо табору була геть

замінована; ніхто не міг ступити на неї, якщо

не знав залишених для проходу стежок, щоб не

стати на міну.
Останнім часом Орд був дуже занепокоєний.

Про підкріплення зовсім нічого не чути,

скаржився він.

Як тільки випадала нагода, я приходив у

блокгауз, що був колись частиною арсеналу. Морене
перетворив його на командний пункт і був
завжди зайнятий, але іноді відривався од своїх

справ і пив зі мною ;<аву, а коли він не міг

приділити мені уваги, я сидів там просто так і
розмовляв з підлеглими йому офіцерами. Колись
я був піхотинцем, і мені приємно перебувати під
землею й мати міцну покрівлю над головою,

приємно, що навколо бігають люди і пахне

рушничним мастилом і парусиною.
Після першого вересня ми жили вже не у

вакуумі. Половину шибок у вікнах штабу було
вибито, і над нашими робочими столами

постійно висів жирний дим. Білі стіни почали

вкриватися луночками від куль і набули занехаяного,

воєнного вигляду. Ми мусили користуватися
чорним ходом, щоб нас не продірявили снайпери,
які ніколи не наближались до огорожі
настільки, щоб Морене міг вжити проти них якихось

заходів; вони примудрялися бачити нас, куди б
ми не йшли. Крім того, ми мусили терпіти
присутність цивільних, які, очевидно, вважали, що
мають законне право виявляти своє

невдоволення, і бурмотіти про те, що треба припинити тут

роботу; якщо вони не працюватимуть, верховне

командування змушене буде відіслати їх додому.
У понеділок ми зазнали справжньої атаки, яку

відбили тільки за сорок п ять хвилин. О шостій

годині ті з нас, хто був у штабі, почули

стрілянину і спочатку кинулись до вікон, що виходили

на західну сторону табору, а потім спритно
відбігли од них, коли одне вікно з тріском влетіло

всередину приміщення і щось ляпнуло в стелю.

Шалено заторохтіли гвинтівки, автомати,
кулемети, потім вибухи почали витрушувати з вікон

останні шибки. В районі огорожі знялась

хмара диму з червоним відлиском, захлинаючись

задзвеніли телефони. Я був поблизу одного

апарата і, схопивши трубку, почув, як хтось казав

ад ютанту Орда: «Шістсот чи вісімсот чоловік...
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Прорвано огорожу... Дістанете зараз... Ми вас

повідомимо, не відходьте від телефону...»
Вниз по сходах збіг знайомий капітан з

обслуги Моренса. Я подумав, шо офіцер подався

до огорожі, шоб на власні очі побачити, що там

діється, і побіг слідом за ним. За прикладом
'Максвела з їхав по бильцях сходів і наздогнав

капітана. Разом ми вскочили в джіп, він

крикнув: «Вам краше лишитися тут, майоре!», і в

хмарі сажі ми помчали повз склади. За мить ми

вже були на місці; я скочив на землю й побіг.

Переді мною виникла вивернута із землі
кам яна брила і щось просвистіло над головою. Я
припав до землі. Досі мені не спадало на думку, що

тут скрізь літатимуть кулі.
Щоб потрапити до блокгауза, треба було

спуститися спочатку по відкосу і після цього ще

кам яними сходами. Проповзши на животі, я

подолав цей відкіс. До голови прилила кров, я

відчував, як вона пульсує. Потім підвівся і

зійшов униз по сходах трохи попереду капітана.

Морене стояв біля телевізійних екранів і

передавав щось по радіо. На одному з екранів було
добре видно оповиту димом частину зруйнованої
оюрожі і широкий прорив у колючому дроті.
З найближчих будинків вилітали гуки й

кидалися вперед, стріляючи на ходу і падаючи під

кулями.

Перша хвиля нападаючих лежала мертвою
недалеко від дроту, друга підповзала до першої,
щоб стріляти з-за тіл убитих. Третя швидко

просувалась вперед, котячи перед собою наповнені

землею мішки з-під рису, ще одна наближалася

з лопатами.

Господи, мовив з побожним страхом
Морене, вони збираються будувати укріплення під
вогнем!
Так воно й було. Незахищені, мов мухи на

тарілці, під вогняною зливою, серед фонтанів
грязюки, вони намагалися закріпитись під
самісіньким нашим носом. Якби ми дозволили їм

це зробити, то вони б перш за все провели
окопи від будинків до своїх стрілецьких гнізд, щоб
мати можливість підходити на відстань
п ятнадцяти футів до нашої лінії оборони і стріляти,
коли їм заманеться. Тоді б ми не мали змоги

полагодити огорожу.
Вони вже підірвали міни, промовив біля

мене якийсь лейтенант. Передні ряди пройшли
просто по них.

Гадають, що в них більше людей, ніж у
нас куль, сказав другий офіцер. Можливо,
мають рацію.
Тепер уже гуки не тільки окопувались. Вони

відкрили досить влучний вогонь, і саме це

рятувало їх від наслідків їхнього напівбезглуздого
нападу. Наші солдати ховались. Навіть на

екрані було видно, як хлопці не насмілюються

виткнутися з траншеї, щоб вистрелити. Морене
розмахував перед екраном кулаком і грозився, що
піде туди з нагаєм і примусить своїх солдатів
відповідати на вогонь.

Ці гуки навіть не солдати! ревів
полковник. Вони селюки, кляті виродки!
Я зауважив, звернувшись до лейтенанта, що

солдати ніколи не наважилися б на маневр, який

ми спостерігаємо.
Я був свідком ще дурніших вправ,

відповів він критично. Доводилося зустрічатися з

ще гірше озброєним ворогом, ніж вони.

Погляньте на їхні автомати!

Тубільці стріляли з-за рисових мішків із

старих автоматичних гвинтівок. Гнізда, що їх
копали товариші стрільців, ставали дедалі глибшими.
Ще трохи, і вони б засіли в них і так само
розпочали б стріляти. Тоді б решта наших солдатів
теж поховала голови і чекала, поки всіх їх не

переб ють. Якби так тривало ще двадцять

хвилин, три чи чотири сотні тубільців неодмінно

вдерлись би в табір. Морене, здавалося, чогось

чекав, хоч мав у запасі напалм, бомби зі

сльозоточивим газом і кілька важких ракет,
розташованих у пакгаузі разом з резервними ротами.
Нічого з цього він не використовував, і мені
було цікаво, що він збирається робити.

Нарешті, окопчики наповнилися гуками, і
вони зробили досить високий насип, що захищав

тих, які повзли від будинків, тягнучи мішки з

піском. Назрівав кидок у наш бік. Було вже пізно
вводити в дію резервні роти, бо їх
перестріляли б, поки вони дісталися б від пакгаузу до
лінії оборони. І тут Морене кінець кінцем кинув
у бій взводи спеціальної зброї. Солдати вийшли
з-за блокгаузу і засипали з допомогою

катапульт смугу між будинками та висадженою в

повітря огорожею банками з напалмом. Досі я не

бачив цієї зброї у дії. Спочатку утворилась
величезна куля рудого вогню, аж білого в центрі,
потім над вогнем заклубочилась і піднялася
вгору хмара чорного, жирного диму. Вогонь
швидко розплився на всі боки, заливши напіввико-
пані гнізда, прокотився по тілах найближчих

гуків, підпалив подертий одяг, мішки з-під рису,

держаки лопат. -Здавалося, загорілась навіть

вкрита попелом смуга землі. Я відірвався од

амбразури і додивився цю картину на екрані
телевізора, який передавав усе тільки в чорних
та білих тонах.

Наші солдати на цей час так глибоко
поховалися в окопчиках, що навіть не відчули, як на

них війнуло гарячим вітром. В тиші, що раптом

запала, до них почав повертатися хороший
настрій. Та коли вони побачили, що гуки тікають,
і встали, щоб глянути на поле бою, від їхнього
хорошого настрою не лишилося й сліду.
Солдати цілими відділеннями почали блювати,
деякі з них повернули назад. Але Морене уже
вибіг з блокгаузу, розмахуючи пістолетом, і

кинувся до огорожі.
Вперед, с и! горлав він. Проткніть їх

і переконайтеся, що вони мертві. Марш!
Потім полковник звернувся до взводних:

Відірвіть гузна своїх солдатів від землі!

Наказую кожного мертвого гука двічі

перевернути і проколоти багнетом!

Морене сів на краю стрілецького гнізда і
замислився, поки офіцери виганяли на поле бою

солдатів, де ще курились димом тіла людей;
деякі ще бурмотіли щось і ворушили обрубками
рук і ніг.
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П ятого вересня ми дістали дві дуже погані

новини. Перша: на нас насувається ураган, і

його слід чекати через п ять чи шість днів.
Друга: далекосхідне командування не має змоги

виділити нам жодного літака, тому що вони

вкрай потрібні в тилу; не може воно також

прислати нам танків, бо їх немає поблизу, а якби й

були, то все одно ми б не дістали їх з тієї самої

причини.
Командуючий висловлює генералові Орду своє

співчуття. Орду слід робити все можливе з тим,

що він має.
Шостого далеко в місті заговорили мортири,

один снаряд упав на гарнізонний магазин,

другий на госпіталь, потім снаряди почали влучати
в офіцерську їдальню, штаб та інші будівлі.
Наші вертольоти, один з яких був збитий, коли

літав надто низько над підозрілим
прямокутником з мішків, не могли знайти ворожої батареї.
Кінець кінцем ми пустили наосліп, просто в

повітря, кілька важких ракет, що вибухнули десь

у місті, і на якийсь час мортири замовкли.

Восьмого відбулася ще одна велика атака на

західній стороні табору, в тому ж місці, де й

перша. Інженери ще не закінчили

встановлювати там міни, і Морене змушений був
використати всі свої резерви, а також підтягти війська,
щоб відбити цю атаку. Наша піхота мусила

обшукати місцевість біля складів, щоб ліквідувати
снайперів, які стріляли всіх кого тільки бачили.

Дев ятого, саме тоді, коли ми вже були
вирішили, що знову все гаразд, і гарнізон
заспокоївся, десь на території бази пролунало чотири
потужних, глухих вибухи. Це було так

несподівано, що ніхто не міг зрозуміти, куди дивитися.
Над ремонтними майстернями, величезною

бетонною спорудою, яку пильно охороняла
військова поліція навіть в перші щасливі дні нашого

перебування тут, завалував дим. Чотири
вертольоти, які ше залишилися в нас, було розбито.
Жодних слідів підготовки вибуху ми так і не

знайшли, хоч військові полісмени весь час

ходили навколо майстерень. Те, що колись було
вертольотами, розлетілося друзками по кам яній
підлозі.
Десятого Орд сповістив далекосхідне

командування, що більше не може втримувати позиції
без підкріплень. У відповідь генерал дістав
повідомлення, яке відсилало його до радіограми
від п ятого числа, що ставила Орда до відома
про небажаність посилки в цей район нових

військ або військової техніки.

Вранці того ж дня гарнізон зазнав ще двох

атак, які було відбито тільки за допомогою бомб
із сльозоточивим газом, а пополудні
розпочалася третя атака на ту ж саму частину огорожі.
Атакували в протигазах.

У якого дідька вони дістали протигази?
люто кричав Орд в той час, як стрілянина ще
не вщухла. Як селяни примудряються
знаходити протигази, коли я не можу домогтися

відділення піхоти?!

Десь біля п ятої години Орду стало погано.

Лікарі винесли його з кабінету й поклали в

госпіталь. Командування базою взяв у свої руки
бригадний генерал Макстон.
О восьмій годині вечора нас атакували ще раз

на старому місці. Ми втратили сорок чоловік,
а Моренсу страшенно попекло обидві руки.
За чверть десяту знову атака. О другій

годині ночі ще одна.

Вдень одинадцятого вересня почався ураган,
і ми вітали це стихійне лихо.

* *

*

Джадсона випустили з в язниці одинадцятого
вересня.
По табору буйно гуляв вітер, піднявши з

землі попіл і клапті паперу. Пахло димом,

нітрогліцериновим порохом і горілим деревом.
Джадсон все ще чув рушничну стрілянину, коли-не-

коли до нього долинали звуки приглушених

ударів, схожих на вибухи ручних гранат.
Ураган тимчасоїМ набирав сили, і через це бій

не міг тривати дуже довго. Повз солдата

проїхав офіцерський джіп, знявши колесами

хвильки рідкої грязюки. Чоловік, який сидів у
машині, крикнув щось Джадсону, але він нічого не

розібрав. «Стріляють», подумав солдат,

повернувши до центральних воріт, де, як він чув,
кілька тижнів тому сталися безпорядки.
«Вбивають», сказав він сам до себе, чвалаючи до тих

воріт, а вітер по клаптиках видирав з його руки
документ про звільнення і, мов собака, вив між

складських приміщень.
Поліцейських біля воріт не було, зникли

також їхні білі будочки. Спочатку Джадсон нікого
не побачив, і тільки через якийсь час помітив,
що солдати сидять у стрілецьких гніздах за

кілька ярдів від огорожі.
Джадсон вдивлявся у вулички за зачиненими

воротами, у ряди паперових будиночків, що,

здавалося, рухались і падали під ударами урагану.
Людей не було видно. Посеред вулиці лежав на

боці якийсь чоловік, і струмочки води збігали по

його щоці й плечу. Джадсон зупинився і
втупився поглядом у вбитого.
Раптом йому на плече лягла рука військового

полісмена.
З якого ти хазяйства?

З третьої сторожової роти, відповів
Джадсон.

Вона на товарній станції, сказав

поліцейський. йшов би ти краще туди. Якого
дідька тут стовбичити?

Джадсон попрямував до казарми своєї роти,
думаючи по дорозі, що треба спочатку зайти й

узяти свою гвинтівку. В казармі був тільки один

солдат італієць Ордіні, днювальний у цей
день. Він лежав на койці й читав комікс.

Джад, дорогий, коли тебе випустили?
вигукнув Ордіні.
Джадсон відповів, і Ордіні почав розповідати,

як їхня рота охороняла сховище під штабом.
Хлопці просиділи в тому погребі аж три

доби. Все чекали, що з-під них вилізуть гуки.
Там навіть смердить мертвими.
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Джадсон пішов до того місця, де стояла його

койка, але її не було. Так само зникла й

скринька.
Все в каптерці, промовив Ордіні, але

сьогодні там нікого немає.

Ти можеш позичити мені чисту білизну?
спитав Джадсон.

Та я хотів би позичити, Джад, сказав

Ордіні, але в мене лишилась тільки одна чиста

пара. Уже два місяці як пральня не працює, а

в місто вибратись неможливо.

«Неможливо вибратися в місто?» думав
Джадсон, сівши на найближчу солдатську
скриньку. Потім він попросив рушника. В
Ордіні зайвого не було, і він порадив узяти те, що

висіло над пісуаром у вбиральні. Цей рушник
був геть засмальцьований, і від нього відгонило
сечею.

Джадсон роздягся і став під душ. Потім він

витерся туалетним папером, знову надів мокрий
одяг і пальцями розчесав скуйовджену чуприну.
Виходячи з убиральні, він помітив, що майже

всі шибки у вікнах казарми побито. Вітер, що

залітав у приміщення, був просякнутий
запахами сажі, пилюки, вибухівки, диму і дощу.

Ну, як там в буцегарні, Джад? спитав

Ордіні.
Будь здоров, відповів Джадсон,

піднявши великий палець.

Обидва відчули, як струснулась підлога в

казармі і земля під нею.

Це за казармою, сказав Ордіні. Там

пагорб, і гуки час від часу пробують
перебратися з нього за огорожу, а військова поліція кидає

гранати, щоб відігнати їх.

Казарма хитнулася від нового подуву вітру.
Джадсон крутнув ручку дверей, і вони,
вирвавшись з його рук, грюкнули об стіну,

Куди ти? спитав Ордіні.
Джадсон ступив уперед, і його ноги аж по

кісточку вгрузли в грязюку. Він силкувався
згадати, яка була погода, коли його заарештували.
Згадав. Було сухо і ясно. Стояла весна. Але

судили його в дощовий день. По шибках збігали

струмочки води, і він дивився на них, поки йому
щось говорив полковник Форбс, а капітан

Пакард в цей час розповідав про нього. І в перші
два чи три дні ув язнення йшов дощ.
Повз Джадсона, ледве витягуючи ноги з

грязюки і тримаючи гвинтівки дулами вниз,
пройшла група солдатів у плащах. Сержант, який
вів їх, здивовано поглянув на Джадсона: він
був без зброї, і ніщо не захищало його від
негоди. Між місцем, де розташувалася третя рота
і залізничною станцією, Джадсон теж побачив

солдатів. Одні йшли, інші їхали на грузовиках,
які здіймали фонтани брудної води. Вітер на

цей час так подужчав, у повітрі пролітало
стільки важких речей, що він зрозумів: усі
повертаються в казарми або якісь міцні будівлі,
рятуючись від урагану.
Опинившись на станції, Джадсон обережно

рушив уздовж товарного вагону і зупинився,
побачивши сторожову охорону, що ховалася в

окопах і за мішками з піском. Поки він стояв, див¬

лячись на солдатів, буря подужчала.
Висунувшись з-за вагона, Джадсон зрозумів, що встояти

на ногах неможливо. Погляд його затримався
на дошці близько шести футів завдовжки і у фут
завширшки. Вітер повільно підняв її і поставив

руба; потім вона впала і посунулась по землі.
Щось важке вдарило у дерев яну стінку вагона,
до якого прикипів Джадсон, і йому в обличчя
полетіли тріски.
Нарешті, він поповз через колію уперед, до

воріт. Вартові легко побачили б його, якби не

ураган, але їхні голови були нижче рівня землі,
та до того ж вони повернулися спиною до вітру.
Через якийсь час Джадсон досяг воріт, але

побачив, що пролізти під ними він не зможе. Не
міг він також підвестись, бо на такій відстані,
за десять ярдів від окопів, солдати не

розібрали б, де він перед воротами чи за ними, свій
він чи тубілець, а їхні кулемети були
пристріляні до того місця, де стояла б людина, коли б

вона зривала висячий замок. їм лишалося тільки

торкнути спускові гачки.

Звиваючись усім тілом, Джадсон спочатку
підсунув під огорожу ступні ніг, а потім пропхнув
і п ятки. Після цього він уперся руками і

просунувся під огорожу трохи далі колін і
зупинився. Лежачи на животі і боляче притискаючись
щокою до землі, він завів за спину руки і

спробував зігнути дріт, та дарма дріт був надто

товстий. Потім він простягнув руки вздовж

стегон і заходився працювати пальцями. Наче щось

змітаючи, Джадсон відгорнув жужелицю,
виколупав дрібні пористі камінчики, і все це

пролетіло повз нього і посипалось в окопи, де

зігнулися вартові, чекаючи, поки вщухне вітер: вони

неначе перебували в іншому, ніж він, Джадсон,
світі. Не було необхідності бути обережним: дощ

і ураган надійно відділяли Джадсона від варти»
Він проліз ще далі під огорожу. Пояс його

штанів зачепився за колючку на дроті і розірвався.
Джадсон тепер копав щосили, страшенно

повільно протискуючись вперед і не чуючи, що схлипує.
Просунувши нарешті стегна, він проліз під
огорожу і рвонувся вгору, але в спину йому вп ялася

гостра дротяна колючка. Він видряпав ямку під

грудьми і проліз ще далі. Інша колючка

розірвала йому шкіру за вухом. Потекла кров, але

Джадсон вже був по той бік огорожі.
Він дістався тільки до повороту Західної

дороги, коли раптом вітер припинився, і дощ
полив на землю прямовисними струменями. Потім
не стало і його, і над містом запала тиша

один з незрозумілих антрактів під час бурі.
Джадсон негайно підвівся й побіг покрученою
вулицею, раз у раз падаючи, бо чіплявся за

якісь дошки й ламані бамбукові палиці. В
деяких місцях вода сягала йому аж до колін.

Нарешті, він натрапив на трамвайну колію і побіг

звивистими вуличками вздовж рейок. Знову між

будинків засвистів вітер. Джадсон упав біля
стіни і заповз за неї, шукаючи затишку.

Загарбник, безнадійно промовив чийсь

голос.

За стіною ховались від вітру четверо жінок і

чоловік з переламаним хребтом. Чоловік поми-
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рав. Коли Джадсон обігнув стіну, той уже
нічого не відчував. Одна з жінок вихопила з рук
чоловіка палицю і, розмахнувшись, ступила до

Джадсона: він ледве ухилився від удару, схопив

палицю правою рукою і відчув, як в долоню

вп ялися скалки на додачу до жужелиці, шо

глибоко засіла під шкірою, коли він прокопувався
під огорожею. Але він, не випускаючи палиці,

обережно відняв її у вкрай розлюченої жінки й

щосили пожбурив за стіну, щоб ніхто не

побачив, де вона впаде.

Я нічою поганого не зроблю, сказав він

по-тубільному, тільки посиджу тут.
Вони навіть не зрозуміли, що Джадсон

говорить їхньою мовою, але він продовжував

говорити.
Поступово ураган так посилився, що

здавалось, ніби все повітря з ревінням пролітає
тільки по цьому провулку. Джадсон, шо сидів,
притулившись спиною до стіни, відчув, як вона

задвигтіла під могутніми поштовхами вітру.
«Слухайте»... почав він і замовк: жінки все одно

не розуміли його, і він не міг передати їм

словами, шо, на його думку, стіна скоро впаде. Він

спробував підтягти до стіни одну з жінок,
взявши її за руку, та вона розпачливо закричала,
злякано дивлячись на Джадсона. Інші почали

бити його по обличчю, і плечах своїми

кістлявими кулачками. «Вам треба йти звідси»,
кричав він і ніяк не міг повірити, що вони не

розуміють його. Джадсон показав їм на стіну і
махнув рукою в бік провулку: «Ідіть туди!», потім

став на коліна і поманив за собою жінок
зігнутим пальцем, але вони навіть не дивились на

нього. Та ось солдат почув, що голос його зазву-
чав гучніше: вітер подув у інший бік, стіна

перестала труситися і гудіти. Тоді Джадсон рушив
сам.
У провулку, де були лазні, він помітив людей,

які вийшли глянути, що накоїв ураган.
Ці люди знали Джадсона; вони багато разів

зустрічали його, коли він сходив з трамваю і

завертав у вузький провулок, прямуючи до свого

будинку. Вони здивувалися, побачивши солдата
цього разу. Джадсон ішов, кульгаючи, голий до
пояса, з його обличчя все ще стікала кров. Руки,
витягнуті вперед, були аж чорні, із них теж

капала кров, голова його була обмотана сорочкою, і її

розідрані рукава теліпались у нього за спиною.
Ти куди, солдате? спитали вони

Джадсона, і він зрозумів їх. Вони зупинили його біля

зруйнованого фасаду крамнички й шепотілись,

перегородивши йому дорогу.
До храму, промовив він, запинаючись.

Ради бога, не вбивайте.
Люди не відповіли. Джадсон пішов далі, і

вони не зупинили його. Може, вони не мали чим

його вбити або ж знали його й вірили, що він
не такий, як інші загарбники, і допоміг би їм,
якби міг.

Будинок Джадсона все ще стояв, але паркан
навколо городу змило водою, і він загородив
двері.

Крізь пролом у стіні, де колись

були вікна, з будинку побачили,
що прийшов Джадсон. Він
переліз через купу каміня й потрапив
на город. Всередині будинку від
дверей відсунули барикаду з

поламаних меблів і ватяних

ковдр, щоб впустити його.
Коли він увійшов, Маленька

закричала щось до нього,

показуючи рукою на обличчя Джадсона
всіма пальцями, наче намагалася

відштовхнути його. Кричала вона

сердито й підстрибувала на своїх

малесеньких ніжках, наче

розлючена мавпочка. Він добрав, що
дівчинка каже про його обличчя.

Туїн, загорнувшись в

армійську ковдру, сиділа, обхопивши
коліна руками, біля глиняної

стіни у своїй частині кімнати; біля
неї примостилася стара. Ширма
була зірвана і лежала зараз на

низенькому столику, на якому
також стояли урни з прахом предків, домашній

жертовник і якісь ідоли.
Не думала, що ти прийдеш у таку бурю, .

дзвінко промовила з ковдри Туїн.
Тільки випустили, я відразу прийшов.

Вітер знову заревів. Жінки, не зрушивши з

місця, лишалися там, де Джадсон побачив їх,
коли ввійшов, під дерев яними дверима,
приставленими до глиняної стіни на той

випадок, якщо в кімнату падатиме черепиця.
Віття захирілої груші шмагали стіну будинка, на

розі вулиці піднялася вода і швидким

потоком бігла по городу. Джадсона почав долати

сон.

«Ти казав, що принесеш їсти», шепотіла

стара, та він не чув її. його скроні опухли й
пожовкли, затуманені очі гарячково блищали.
Поступово Джадсон поринув у забуття, а стара
говорила далі: «Ти тільки подивися, солдате, що

95



ви наробили. Емін померла. Мабуть, це через

погану воду, та й їсти не було чого. Вона довго

хворіла, і ми послали її за місто».

Ні, Емін продано, так тихо промовила

Туїн, що Джадсон ледве почув. Він не

розсердився.

Все одно, вона тепер мертва! закричала

стара. Будьте ви прокляті, чужинці! Бачиш,
що ви наробили?

Ти теж хвора? пошепки спитав Джадсон,

поринаючи в морок непритомності.
Так, відповіла Туїн, але це не має

значення.

* А
*

Ураган накинувся на нас о четвертій чи п ятій

годині дня. У нас не стало ні води, ні електрики.

Вітер зривав металеві покрівлі, і вони літали в

повітрі, загрожуючи життю, але ніхто не

ремствував, бо стрілянина з боку ворога
припинилася, в місті не помічалося жодного руху, і

огорожа навколо табору більше не була під
ударом. Ми поховалися в найміцніших спорудах, де

працювали, пили каву або просто відпочивали

при світлі газових ліхтарів, що горіли ясним

білим полум ям.
З блокгауза внизу до нас час від часу

долинали грубі солдатські пісні. Дехто з цивільних

перейшов до штабу. Вони спали там на

солдатських койках у приміщеннях картотеки, а також

у сховищі під штабом. Навіть Орд перебрався
туди, і для нього теж поставили ліжко. Він

сказав, що йому байдуже, де мучитися з печінкою:

в госпіталі чи за своїм письмовим столом.

Пополудні одинадцятого я майже весь час

грав у покер, бо наш відділ закінчив свою

роботу. Близько восьмої вечора ми повечеряли кон-

сервами та сухим пайком і розпили кілька

пляшок віскі, а потім тут же полягали спати,

вмостившись на столах та підлозі. Стіни двигтіли від

урагану, але нарікати на долю не було підстав.
Єдиною неприємністю було те, що урагани
рідко тривають більше трьсх-чотирьох днів, бо
жоден із тих, з ким я говорив, починаючи від Орда
і Моренса, не знав доладу, як втримати табір
коли вітер ущухне.
На другий день після того, як почався ураган,

я снідав разом з Максвелом. Він щойно

повернувся з наради в полковника Моренса і
силкувався довести мені таку дурницю, як те, що

вулкан Субі не згас і ніби перебуває у змові з

гуками і що він у вирішальну мить почне

виверження, щоб усіх нас засмажити.

А найгірше те, вів далі Максвел, що
відтоді, як Орд відіслав незайнятих людей

додому, тут зовсім не лишилося гарних дівчат.

Правда, деякі ще можуть зійти за гарних, але тільки
в темряві...

Про кого це ви? спитав я.

Ну хоча б про Глорію Гарвей, відповів
він, кивнувши на неї в ту мить, коли вона

входила з кофейником у руці. Жінка була в

брудному фартусі і якомусь дивному чепчику на

голові. Ви можете глузувати, майоре, але на

цьому смердючому континенті є ще деякі речі,
що не вкладаються у вашу надуману філософію.
Вона йшла до нас. Оскільки мені не хотілося

більше слухати про її принади, я сказав:

Привіт, Глоріє. Я бачив Джадсона. Вас

слід поздоровити. Він почуває себе чудово, та й
ви теж маєте прекрасний вигляд.

Однак мої слова були марні: в її очах знову
з явився знайомий гнівний вогник, і раптом я

пригадав, що Джадсона звільнили позавчора.
Вона могла за цей час вже побачитися з ним.

Строк ув язнення скінчився

одинадцятого, промовила вона. Джада в обід випустили
на волю. Він не прийшов у свою роту, і з того

часу його ніхто не бачив.
Я промовчав. Глорія стежила за моїми

рухами, коли я прибирав з письмового столу
залишки сніданку. Вона, очевидно, лютувала, бо

Джадсон не прийшов одразу ж після звільнення
побачитися з нею. І якщо його зараз не було
в роті, то він, мабуть, пішов до міста і зустрівся
з Туїн.

Якщо він не мертвий, я знаю, де його

шукати, сказала вона. Повідомити про це

військову поліцію?
Макс не спускав з неї погляду. Про що

повідомити? спитав він. Я служу у військовій

поліції. В чому річ?
Один солдат подався у самоволку,

відповіла вона, а слідом за ним пішов якийсь

офіцер. Якби ви знали, де вони зараз, ви, мабуть,
послали б за ними машину, правда?

Бути в такий час у самоволці все одно,

що дезертирувати. сказав я, щоб випробувати
її. Коли його спіймають, то розстріляють.
Вона обернулась до Максвела.

Ви хочете знати, де він?
На якого біса він мені здався, відповів

Макс. Ви з глузду з їхали? Який дурень
захоче шукати його в таку негоду? Навіть не кажіть

мені, хто він.
А чи не краще вам залишити всю цю

справу і піти трохи подрімати? Коли б він чогось

хотів, то розшукав би вас. Вам слід було б піти

додому, як я радив, сказав я.

Глорія похмуро глянула на мене.

Всі ви праведники, чорти б вас забрали,
сказала вона, і голови всіх присутніх
повернулися в наш бік. Всі ви дивитесь на мене, наче я

така брудна тільки тому, що...
Ніхто й слова не каже проти вас, моя

люба, поспішив я перебити її.
Вам легко, промовила вона з болем у

голосі. Вам нічого не треба. Ви ніколи нічого не

хотіли, хіба тільки випиги пива і посидіти в

кріслі. Ви просто ледар у мундирі. Коли б не

існувало армії, ви були б звичайнісіньким водієм
вантажної автомашини.

Ну, ну, Глоріє, облиште. Я не маю наміру
вислуховувати всякі дурниці, йдіть краще з

вашими турботами до ледарів у мундирах на

другому поверсі. Саме вони й посилають машини,
щоб підбирати тих, хто ходить у самоволку.
Чого ви накинулись на мене?

Глорія розплакалась і побігла на другий по¬
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верх, мабуть до полковника Майєрса,
начальника військової поліції.
Я допив каву. Руки мої тремтіли. Погані

нерви.
От так-так, промимрив Максвел. Як в

око вліпила. Гм-м. «Ледар у мундирі, водій
вантажної автомашини». Так, так. А ви знаєте,

зваживши все, можна сказати, що вона має рацію...
Але досить про це. Хто пішов у самоволку? І з

якою метою Гарві пішов за ним?

Рядовий солдат Джадсон, відповів я.

Це довга історія, а я ніколи не займався
плітками. Очевидно, вона хоче ще раз побачитися з

ним перед остаточним розривом. А другий не

Гарві, а Роберт Пакард, капітан з половиною

обличчя. Він пішов за Джадсоном, щоб
привести його назад від місцевої дівчини. Під три
чорти все це! Чого я маю втручатися у ці

справи?
А ви справді зарозумілий чванько, сказав

Максвел. Гаразд, ви хочете йти? Я піду нагору
до Майєрса. Ми візьмемо броньовик і кілька

солдатів, щоб перевірити, як далеко можна

вибратись звідси. Я особисто не думаю, що ми
виїдемо за ворота, але це все ж краще, ніж сидіти

тут, підібравши хвости. Хочете, щоб я

попросив для вас дозвіл?
Та ні, хай воно згорить, щоб я їхав туди

зараз. Вона, певно, сама розмовляє там з Май-

єрсом. Почекаю тут.
Я докурив сигарету і випив ще одну склянку

кави, поки Максвел повернувся. З голови не

виходила думка про Джадсона, Глорію і Пакарда,
але я так і не зміг зрозуміти, що ж було
причиною того, що вони вчинили: мужність, сила волі,
любов чи, може, психоневроз. Тоді я просто
духовний каліка. Глорія розкусила мене: я люблю
спокійно посидіти в зручному кріслі, випити

один-два кухлі пива, подивитися кінокартину.
Нічого втішного, сказав Макс, коли

повернувся. Майєрс нікому не дозволив

залишати табір. Надто велика небезпека через ураган
і місцеве населення. Вона була там, нагорі.
Зараз він саме розважається з нею. Як бачиш, він
не водій вантажної машини. Він жорстокий
педант, підлий боягуз і самозакоханий дурень.
В нього одна з цих якостей завжди перемагає
всі інші. Він каже, що мені слід питати дозволу
в Макстона.

_ Дозволь це зробити мені, попросив я.--

Тільки я піду спитаю Орда.
Я пішов, хоч і відчував, як тріпотіло в грудях

серце. Коли піднімався по сходах, з

генеральського кабінету вийшов лікар Мейзон.
Зібрався помирати? звернуся я до

лікаря.
Тільки не від печінки. В нього, мабуть,

давко вже почалося запалення мозку. Хочете
бачити його?

А чом би й ні? Сьогодні зранку у нього

були всі, починаючи від поштових службовців до

солдатів з танцювальної групи.
Я просунувся боком у кабінет. Орд сидів,

виструнчившись на ліжку, у мундирі з погонами і
медалями, але без штанів. На ньому були зелен¬

куваті кальсони, а на ногах казенні капці. Одна

шкарпетка була драна, і через дірку світила
гола п ята. Орд розмовляв по телефону.

Запитайте Моренса, говорив генерал,
можливо він подасть кращу думку. Скажіть

йому, що я погоджуюсь на все, навіть готовий

вилізти на дах і кричати. Пошліть кур єрів на

мотоциклах, двадцять-тридцять, коли вважаєте, що

принаймні хоч один з них зможе прорватися.
Далекосхідне стратегічне командування обіцяло

прислати вертоліт, але у них теж ураган і, як

звідти сповіщають, машини не зможуть підня-
* тися в повітря ше днів зо два чи більше. Ще

менше шансів зробити тут посадку... Ми не

можемо так довго чекати. В ту ж хвилину, коли

припиниться ураган, потрібно буде зробити біля

двадцяти виїздів, по три грузовики в кожному
з достатньою кількістю солдатів. Обладнайте їх

так, щоб були не гірші від броньовиків,
встановіть крупнокаліберні кулемети, все, що
необхідно... Мені начхати, як вони добиратимуться туди,
аби лише добралися... Передайте, хай візьмуть
із собою каністри і приладнають якось шланги,
щоб заправлятися без зупинки... Та думайте ж,

нарешті, чорти вас забирай, я ж не господь-

бог! Подзвоніть мені ще раз.

Грюкнувши телефонною трубкою, він сказав,
ні до кого не звертаючись:

Негідники, два тижні сперечалися
надсилати нам реактивні винищувачі, чи ні, а

потім, коли вирішили, нарешті, знявся цей ураган...
Тобі якого дідька тут треба, Флетчер?

Мені потрібна перепустка, сер, я хочу
поїхати до міста.

Орд онімів від несподіванки.

Скориставшися з цього, я одним духом
випалив:

Сер, в місті перебуває без дозволу солдат,
сам він і ламаного шеляга не вартий, але за ним

пішов офіцер. Справа склалася так, що я

вважаю своїм моральним обов язком поїхати за

ними. Але полковник Майєрс не дозволить мені
виїхати з бази. Мені потрібен буде броньовик і

взвод солдатів. Ось чому я потурбував вас.

Слово честі, інакше я б не звертався.
Він розтулив був рота, щоб наказати вивести

мене, але я, піднявши руку, промовив:
Там Роберт Пакард, сер.

Генерал завмер, закрив рота і втупився в

мене, притиснувши пальці до живота в тому
місці, де, очевидно, боліло.

Пакард? перепитав він.

Так.

Чому він пішов за солдатом.

Мабуть, така вже його доля.
А де вони, вам відомо?
Я знаю, куди прямували обидва,

відповів я, та може, вони збилися з шляху в оцій
бурі.

То ви гадаєте, що зможете знайти їх і при-
везти назад?

Вій уже писав щось у блокноті. Я відповів, що
найважче буде пробитися крізь бурю, бо
тубільці, напевне, сидять у своїх норах.
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Аджеж я вам зараз не потрібний. Я не

вмію ні друкувати, ні вистукувати морзянку, а

наша поїздка забере не більше двох годин, якщо

мені пощастить знайти їх відразу.
В записці говорилося: «Полковнику Л.

Моренсу. Зробіть все, що він скаже. Орд».
Максвел чекав мене біля кабінету.

Все гаразд?
Еге ж, відповів я. Адже Пакард

його зять.

Старий слинтяй, сказав Макс.
Ми спустилися до головного під їзду, де

брудні потоки води заливали черевики вартових і

спитали, чи немає поблизу машини, яка могла б

підкинути нас до блокгауза. Вартові відповіли,
що блокгауз евакуйовано годину тому. Його

затопило водою, а тому Морене із своїм

персоналом знову переїхав до складу з снарядами.

Седан з ланцюгами на колесах, з

подряпаними крилами та кузовом, підвіз нас до складу.

Виходячи, я посковзнувся і впав у глибоку
калюжу. Поки я, захлинаючись, намагався

підвестись, Максвел, якому це здалося чомусь дуже

смішним, істерично реготав.
Морене віддавав накази солдатам, які

знімали з грузовиків устаткування. Я показав йому
записку.

Що за форма листа? запитав він.

І яку ви ще там чортівню задумали?
Мені треба виїхати до міста. За дві милі

на захід в одній із халуп застряли двоє наших

людей. Район там тихий, спокійний. Мені

потрібен всього один броньовик та взвод солдатів.
Згода?

Гаразд. У мене є для вас кандидатура,
відповів Морене і крикнув через усю величезну

кімнату своїм громовим голосом: Кросмен!
До нас підійшов і чітко відсалютував молодий

лейтенант. Я помітив, що він шкутильгає і

сказав:

Сьогодні до ваших послуг буде автомобіль,
лейтенанте!

Він командував взводом, який входив до
роти А.

Кілька тижнів тому його поранило в ногу під
час однієї з сутичок з гуками, які намагалися

прорватися через дротяну загорожу. «Хороше
обличчя, але надто молодий, подумав я.

Напевно, нервовий». Проте Морене сказав:

Лейтенант Кросмен один із наших

найкращих бойових офіцерів. Саме такий вам і

потрібен. Беріть лейтенанта, один підрозділ і

скажіть Хемонду, щоб дав вам броньовик.
Підрозділ? боязко перепитав я, але

Морене уже повернувся і пішов геть.

Так сер, відповів Кросмен і повів мене

через склад до вантажної площадки. Коло неї

стояло кілька машин, загрузлих по самі вісі в

гнилому смітті та багнюці. Кросмен вказав на

броньовик № 2, а сам пішов, залишаючи нас із

шофером бородатим солдатом з виголеною

головою, всипаною червоними прищами. Солдат був
одягнений у старий, смердючий комбінезон
нестройового зразку. Зубами він стискав різьблену
люльку з зображенням Лаокоона та його синів,

обвитих зміями. «Рядовий Йорсов»,
відрапортував він, ,не виймаючи люльки з зубів, і

пропустив нас в автомобіль, який являв собою не

що інше, як старий зразок бронетранспортера.
Всередині машини було повно пляшок з-під
пива та патронних гільз.

Кросмен повернувся, ведучи за собою ще

чотирьох вояків капралів та рядових. Всі вони
чимось скидалися один на одного і були однакові
на зріст кожен не нижче шести футів. На
жодному з них не було каски, і в усіх через плече

висіли автомати чи карабіни. Звали їх Грін,
Брум, Стермен та Фінч.
Ми з лейтенантом Кросменом сіли спереду,

поруч із водієм. Не встигла машина виїхати зі

складу, як позаду мене, над головою, розкрився
люк, хтось із солдатів просунув у нього руку і

сказав, звертаючись до водія: «Карти!»
Ведучи машину однією рукою, Йорсов другою

поліз в кишеню комбінезона, витяг колоду
засмальцьованих карт і подав їх через плече.

Віконце закрилося, грюкнувши так, немов
стукнули кришкою домовини. Кросмен наказав йорсо-
ву не звертати з асфальту, бо обабіч шляху
земля перетворилася на болото, мабуть, у кілька
футів глибини. Йорсов зневажливо пирхнув, всім

своїм виглядом показуючи, що може провести
броньовик якою завгодно місцевістю.
Виїхавши за головну браму, ми повернули

праворуч, і помчали, розбризкуючи воду,
Західною дорогою. До району Піг ми дісталися
рази в чотири швидше, ніж я сподівався, бо
ураган трохи послабшав, а невдовзі і зовсім

вщух. Тепер дув лише легенький вітерець, хоча

дощ лив так само, як і раніше. Тільки
звертаючи до трамвайної колії, ми помітили, що з

будинків починають обережно виходити люди.

Броньовик мчався на захід поміж руїнами
розмитих будинків. Цей останній відрізок
шляху забрав у нас три чверті години. Доїхавши до

провулку, ми зійшли з машини. Лейтенант
залишив Йорсова і Стермена в броньовику,
наказавши їм в разі небезпеки відразу ж
від їжджати, але продовжувати крутитись у цьому районі,
виглядаючи нас. Звідси до халупи й назад було
двадцять хвилин ходу.

Халупка, до якої навідувався Джадсон тієї
теплої осені, стояла на місці, але даху на ній
майже не було. Одна стінка осіла, а тин, що

оточував город, прибило водою до халупи, і

біля дверей утворилося щось на зразок барикади.
Брума і Фінча я послав до других дверей, а сам

з Максом, лейтенантом Кросменом та Гріном
перескочив через барикаду і опинився по коліна
в смердючій, стоячій воді. З халупи не чути

було ні звуку. Кросмен вскочив до середини крізь
пролом в стінці, і ми, загрузаючи в болоті,
кинулися слідом за ним.

Наймолодша дівчинка безстрашно дивилася
на нас із свого ящика, що, немов острівець, стояв

посеред кімнати.

Забирайтеся звідсіля! вигукнула, вона

роздратовано, як доросла людина. Брум та Фінч

виросли позад неї з карабінами в руках, і ми
рушили вперед. Минула, мабуть, хвилина, поки я
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угледів стару, що сиділа в сухому кутку

халупи, притулившись до стінки. Туїн, загорнена в

дві військові ковдри, лежала, поклавши їй

голову на коліна.

Де ті двоє військових? спитав я.

В кімнаті стояв якийсь особливий сморід,
можливо, від брудної води, що затопила підлогу.
Очі Туїн були заплющені. Вона часто й тяжко

дихала, а її завжди біле, порцелянове обличчя

розчервонілося. Кросмен підійшов до Туїн,
доторкнувся до її лоба і одразу відсмикнув руку.

Вона хвора, сказав він.

Хай так, відповів я. Але Пакард з

Джадсоном були тут. Гляньте. Закривавлений
бинт плавав у кутку кімнати. Вони, мабуть,
зовсім недавно вийшли коли вщух вітер.
Далеко відійти вони не могли.

Позаду будинку стоїть джіп, сказав

Фінч. Мабуть,* капітан приїхав на ньому.

Я підняв із води дрючка, виловив ним бинти

і підніс до обличчя старої, спитавши:

Куди вони пішли?
Вона навіть не підвела очей.

Куди вони пішли? повторив я.

Кросмен втупився очима в дівчину.
Думаю, що це холера, мовив він.

Забираймось краще звідсіля.

Тут була ще одна дівчинка, сказав я.

Емін, яку ти хотіла продати мені минулого разу.

Був також хлопець з кривою спиною. Де вони

зараз?
Обоє померли, відповіла стара. Туїн

теж помре, помру і я, помре дитина. Скоро всі

вимруть у цьому місті. Це хвороба червоного
листка Після неї ніхто не виживає. От тоді ви

вже порадуєтеся, солдати.

.Ми нічого не можемо вдіяти, сказав я

Кросмену, тут раніше були ще хлопець та

друга дівчина. Вони померли від холери, чи як там

називається ця хвороба, а решта їла з їхнього

посуду й носила їхню одежу. Це місце вже за-

смерділося. Починається епідемія. В місті вже,

напевно, сотні таких захворювань.
Ми не могли б забрати їх? спитав

Кросмен.

Ні. До госпіталю їх везти не можна, бо

якщо там дізнаються, що ми привезли хворих на

холеру, то спалять все приміщення. На базі нам

зараз не до хворих. Дощ змиє всю землю, вся

зараза стече в криниці та джерела і тоді

помруть всі, крім імунітетних. Це так само

неминуче, як і те, що ураган припиниться.
Я вийду звідсіля, сказав Фінч.
Ми зараз усі вийдемо, відповів я. Я

хочу лише дізнатися, куди пішов Пакард. Мене
навіть не цікавить, де дівся другий.
Я підійшов по наймолодшої, яка, мов жаба на

лататті, умостилася на ящику, що стояв у воді

посеред кімнати.

Ти скажеш, куди пішли солдати?
Помовчавши трохи, вона відповіла:

Вони побилися і Джадсон вийшов. Потім
той другий встав і пішов за ним.

Чи сказав, куди піде, той, що з бинтом?

Не знаю. Напевно, він пішов у кіно для

військових. Він був дуже потворний.
Я сказав старій, що мені доведеться

розбудити Туїн.
Спробуй, коли хочеш, відповіла вона.

Туїн, сказав я і потрусив її за плечі.

Повіки, вицятковані червоними смужками, не

ворухнулися. Під вухами дівчини виднілися
тверді, синюваті гульки, по щоках котилися

краплини поту, вона часто дихала. Віскі! сказав я.

Грін подав мені свою флягу, в якій була
місцева сивуха. Я полив трохи на вказівний палець і

пустив по краплині в кожну ніздрю, але й це не

допомогло. Дівчина була в стані коми.

Я відштовхнув стару і почав стягати ковдри з

Туїн. Дівчина одразу ж затремтіла від холоду,
але очей так і не розплющила.

Туїн, знову повторив я і спробував
посадити її, але голова дівчини відкинулась назад.

Туїн, де Джадсон? Змочивши кінець
військової ковдри в брудній воді, я вдарив ним її
по обличчю. Туїн! ще раз повторив я.

О, ради бога, не чіпайте її, раптом
скрикнув Грін, але в цю мить Туїн повернула голову,
виригнула стриминку жовчі, змішаної з кров ю і
заплакала. Сльози повільно котилися з під її

розпухлих повік і текли по щоках.

Де Джадсон? запитав я.

Туїн намагалась обняти мене за шию. Вона
щось шепотіла і, щоб розібрати, я нагнувся до
неї.

Я помру, мій смішний солдатику. Побудь
зі мною.

Я не Джадсон. Подивись на мене. Я хочу,
щоб ти лише сказала, куди пішов Джадсон.

Почекай до ранку, мій солдатику,
сказала вона. Почекаєш?

Очі її були напіврозплющені, але не дивилися

на мене. Руками дівчина обіймала мене за шию,

а я стояв, схилившись над нею.

Побудь зі мною до ранку, шепотіла

вона, а потім зможеш піти до дерева з надрізами
й сказати йому, що твоя дівчина померла.
Сестричка розплакалася й похляпала по воді

до Туїн, але Кросмен зупинив її, затримав,
погладжуючи коротке жорстке волосся дівчинки
вільною рукою рукою, в якій не було зброї.

Туїн прошепотіла ще тихіше:

Скажи, що твоя дівчина була хвора, тепер
померла, а ти сидів з нею до ранку, чекаючи,
поки вона відійде, і через це спізнився. Потім

повернись і потурбуйся, щоб мене спалили.

Попелу з мене буде мало. Збереш його в маленьку

коробочку і носитимеш мене в своїй ки...

Переконавшись, що вона вже більше нічого

не скаже, я вкрив її ковдрою і випростався. За

якусь мить до цього руки її розслабли і спали
з моїх плечей. Кросмен відпустив маленьку,
вона полізла до Туїн і сіла поруч з нею,

зіщулившись і гірко плачучи. Стара щось тихо

бурмотіла.

Ми поспіхом вийшли з будинку і повернулися
до броньовика.

А тепер куди? запитав Кросмен.
Хіба не чули? відповів я. До дерева з
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надрізами. Приблизно в 956 році на північній

околиці міста стояв дуб-велетень. Того року тут
правив ненависний імператор, і одного дня біля

дерева зібралася вся знать. Всі лицарі,
поміщики, багатії та дворяни поклялися, що не скинуть
своїх доспіхів, аж доки імператор не залишить

трон, поклялися щодня проходити повз

дерево і рукоятками своїх мечів робити на ньому
помітки, які б нагадували їм про клятву. Це,

нарешті, так злякало імператора, що він втік з

країни. Мешканці міста зберігали це дерево аж

до 1856 р., підтримуючи його різними
підпірками, але кінець кінцем воно впало, і тоді вони

відтворили його з бронзи, точно скопіювавши

кожну гілку з старих малюнків на пергаменті.
Цей пам ятник стояв, аж доки наші снаряди не

звалили його два роки тому. Він ще й досі лежить

там. Скажіть вашому водію, хай їде цим
шляхом прямо на північ, доки я не накажу
завертати.

Ви гадаєте, що Пакард там? спитав

Кросмен.
Не знаю. Джадсон пішов туди. Він не міг

вийти раніше, ніж вщухла буря, тобто з

годину тому. Пакард, напевно, пішов слідом за ним.

Якщо нам пощастить, ми доженемо Пакарда.
Деякий час ми їхали мовчки.

Я сказав сержантові, що нам усім краще
було б забратися звідси додому ще до того, як

вщухне ураган, мовив Йорсов.
Ви краще дивіться, куди їдете, солдате,

сказав Кросмен.
Ми вскочили в калюжу глибиною у два чи три

фути, мотор заревів в агонії, силкуючись
витягти нас. Знову щось клацнуло у мене над

головою, і Максвел запитав:

Куди ми, чорт забирай, їдемо? Коли я

відповів, він сказав: Мені слід було б
закувати вас в кайдани, майоре. Звідки ви знаєте, що

Джадсон саме там? А може Пакард не з ним!

Як тільки стихне вітер, знову повиповзають

гуки. Ви везете нас прямо до чорта в зуби!
Вони вже недалеко, відповів я. До

дерева з надрізами всього з півмилі. До того ж я

знаю де Пакард.
Де?
Он, попереду нас.

йорсов також побачив його, увімкнув першу
передачу і з усієї сили натиснув на акселератор.
Ми повільно рушили вперед, піднімаючи

широку хвилю й залишаючи позад себе розкидані
ламані гілки та сміття. Брудна, чумна вода.

«Скоріше б знову розпочався ураган!» подумав я.

Спереду на дорозі були люди. Вони йшли один

за одним, пробираючись через болото. Йорсов
дав сигнал. Останній повернувся й вистрелив з

пістолета. Куля цокнула по броні.
Фінч просунув у щілину дуло свого карабіна

і випустив шість куль підряд. Той, що стріляв
з пістолета, упав, тяжко плюхнувшись у воду.

Інші - п ятеро обернулися й -почали стріляти.
Брум розвернув башту і направив на них

кулемет. Один ;з чоловіків попереду почав махати

руками. Він стояв трохи осторонь від інших.
- Не-встрельте Л-акардаТ-f- криконув -я;. * -

Ще кілька куль відрикошетували від боків
броньовика.

Повітря розірвав стукіт нашого кулемету. Ми

проминули першого забитого і зупинилися біля

в їзду до затопленого провулку. Я висунувся з

дверцят і гукнув Пакарда. Капітан вийшов з-за

напівзатоплених валунів і пішов до нас з

простягнутими вперед руками, ледве
переставляючи ноги. Наблизившись до броньовика, він підніс

руку до обличчя, немов хотів закрити його від
нас.

Він зупинився. Ми мовчки перезирнулись.
Крізь рану в горлі у нього все ще виднівся
шматок гумової трубки, а по шиї за комір тоненьким

струмочком текла кров. Він був весь мокрий і

щось кричав, хитаючись, мов п яний. Я бачив,
як ворушиться його язик, але слів не міг

розібрати.
Залазь сюди, крикнув я, намагаючись пе-

ресилити вітер.
Це той, кого ви розшукуєте? запитав

Кросмен.
Один із тих.

Пакард стояв біля машини, простягнувши
свою тремтячу руку на північ, і заперечливо
хитав головою. В горлі у нього почала булькотіти
кров. Я все ще не міг зрозуміти, що він говорив.

Ради бога, Флетчер, ви не поїдете зараз за

другим, га? почув я голос Максвела.

Ми вже приїхали, відповів я. Спереду
дерево з надрізами.
Почувши ці слова, Пакард незграбно скочив

на підніжку.
Швидше! -

гукнув він. Джадсон не міг

зайти далеко.

Втримаєтесь? запитав я. Дайте руку!
Ні... ні... Скоріше вперед. Я скочу... У вас,

часом, немає зайвої гвинтівки?

Я передав йому карабін.
Сяду в машину, коли буде потрібно,

пробурмотів Пакард. Він... іде наперед. Поспішає

до бронзового дерева.
В роті у нього було повно крові, шумів вітер,

машина ревіла на підйомі я ледве розумів
його.

їдьте до дерева! кричав він. Чотири
тисячі гуків готують напад на базу. їх боги
втихомирили ураган. Вони нападуть до шостої

години. Вони гадають, що ми не чекатимемо їх в

бурю. Тисяча в паровозному депо, ще більше в

катакомбах під гарнізонними складами. У вас є

радіо?
Ні, відповів я. Якщо ви знали про

напад, то чому не повернулись назад до бази?

Чому гаєте час, ганяючись за Джадсоном?
Пакард пильно вдивлявся вперед і, здавалось,

не чув мого запитання.

Він зовсім змінився!. раптом промовив
капітан, його язик безладно метлявся у роті,
мов пацюк, що потрапив у пастку.
Я не Зрозумів.

Змінився! повторив він своїм звучним
ТОЛОСОМк

;
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Бронзове дерево було напівзатоплене водою.
Навколо нього приліпилося з півдюжини
халупок його стовбур заміняв їм задню стінку.
З нашого боку піднімався кам яний курган
футів п ятдесят заввишки.

На ньому товпилися люди, розмахуючи

зброєю. Ще більше їх стояло навколо кургану,
по коліна в воді. Це все, що ми змогли

побачити за завісою дощу, але нам не потрібно було
бачити, щоб збагнути скільки їх зібралося далі,
за курганом, звідки долинав приглушений гомін
голосів, йорсов почав розвертати машину.
Помітивши це, гуки зняли стрілянину і, галасуючи,
кинулися до нас. За якусь мить нас могли б

зім яти, але я дав знак, і шофер зупинив машину
поперек вулиці.

І тут ми побачили Джадсона.
Він дерся на курган, а ті гуки, що були

ззаду, штовхали його в спину, кололи багнетами та
били довгими іржавими шаблями. На якусь
мить він зупинився, повернувся до них,
благально простигши руки, але тут же знову впав, і,

підштовхуваний багнетами та шаблями, поліз
далі вгору. Вони переслідували його аж до

самої вершини, а потім схопили і потягли по землі.
На Джадсоні нічого не було, крім широких

мішкуватих штанів кольору хакі. Спина була
вкрита глибокими шаблевими ранами. Одна
нога волочилася певно порізали м язи. Я бачив,
як гуки схопили його за волосся, поставили на

коліна, і почали рубати по руках, по животу, по

спині, а він все говорив. Вітер підхоплював його

нікому незрозумілі слова і відносив геть.

Броньовик оточували. Пакард вповз всередину
і замкнув дверцята. Я припав до кулемета.
Машина рушила назад до табору.
А там, на вершині кургану, все ще кричав

Джадсон, хоч ми вже не могли почути його за

гуркотом мотору і градом пострілів крупнока-
ліберного кулемета. Востаннє ми бачили його,
коли він стояв на колінах, а гуки крутили йому
назад голову. Потім він упав, і більше не

підводився.

« *
*

Вранці того дня, прокинувшись, Джадсон
побачив навколо себе людей з жовтими

виснаженими обличчями і спробував заговорити до них,

але потім зрозумів, що в кімнаті нікого немає,
крім старої жінки, яка зігнулася в кутку над

гарячим попелом і роздмухувала вуглики. Десь
на даху вітер тихенько свистів крізь шпарки.
Ураган припинився.
У нього боліли руки. Він спробував глянути

на годинник, але не зміг. Раптом в його пам яті
почали спливати згадки про вчорашній день.

Він знову побачив хвору Туїн та чоловіків з

загостреними кілками, які прийшли в халупку,

розшукуючи його, а коли він заговорив до них,

вони нічого не зрозуміли. «Не убивайте мене,

говорив він, тому що... тому...», але не зміг

придумати вагомої дричини, хоча вони і слухали

його, що було видно по їхніх виснажених,

загорілих розумних обличчях... Потім вони пішли,

загрожуючи невдовзі повернутися і відрубати
йому голову, а він, змучений і покалічений,
залишився сам на сам з хворою Туїн...
Згодом біля купи каміння перед будинком

почулися кроки.
Джадсон підвівся, пройшов по калюжах через

кімнату, зупинився, поглянув крізь дірки в

даху, як над головою швидко проносились великі

чорні хмари, потім підійшов до дверей і

відсунув камінь на бік. Надворі Пакард
зосереджено відкидав каміння. Недалеко від будинку в

провулку буксував джіп, багно вилітало з-під
коліс. Брезентовий верх на машині був зірваний.

Як ви довідались, що я тут? запитав

Джадсон.
Капітан глянув на нього, але нічого не

відповів і закрокував уздовж вулиці, хапаючись

руками за дошки огорожі.
Він був простоволосий, відлога плаща

спадала йому на плечі, до бинтів на обличчі налипла

грязюка. Він намагався пробитись в будинок.
Джадсон розкидав частину барикади і став на

дверях, заступаючи дорогу офіцерові.
Що вам ще потрібно від мене? запитав

він.

Стара та Маленька відступили на мати і

стали біля Туїн. Капітан підійшов до Джадсона і

штовхнув його в груди.
Геть з дороги!

Джадсон стояв, широко розставивши ноги.

Вам ще мало того горя, якого ви мені

завдали? В чому я ще мушу признатись? Все ж

він пропустив Пакарда, а сам пішов, ляпаючи

по воді, до матів і сів, опустивши у воду ноги і

спостерігав, як Пакард обережно пробирався
крізь багно та сміття.

Джадсон дав йому можливість оглянути
кімнату. Туїн спала, важко дихаючи, обличчя її

розчервонілося від гарячки, вона мотала

головою, немов уникаючи холодних подихів повітря,
яке Маленка наганяла на неї паперовим
віялом.

Двоє солдатів з твоєї роти сказали мені,
що тебе випустили вчора, мовив нарешті
Пакард. Лейтенант Чарльз повідомив, що ти

відсутній. Ти знаєш, що тебе чекає, коли

впіймають?

Можете мене більше не захищати,

відповів Джадсон.
Послухай, як тільки стихне ураган, їх уже

не стримає жодна сила. Тепер ні в кого немає

часу проглядати ранкові рапорти та

розслідувати справи відсутніх без дозволу. Можливо, якшо
ти зараз же повернешся, все буде гаразд. У
мене не буде більше часу балакати з тобою,
напевно ми не залишимось після цього живими.

Я хочу поговорити з тобою про суд, пояснити,

чому тебе не виправдали.
Це мене вже не цікавить, відповів

Джадсон.

Послухай, сказав капітан. Я ще можу

домовитись з Чарльзом, щоб він не подавав на

тебе рапорта, Я скажу йому, що ми з тобою ви-
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їжджали в справах суду. Для мене він зробить
усе. Якщо ж тебе обвинуватять у самовільному
залишенні бази, то розстріляють за

дезертирство.

Я не можу повернутись, відповів
Джадсон. Заждіть хвилинку...
Він знову замислився; пригадалося, як вчора,

в другій половині дня, перед будинком, біля
каміння, викладеного, щоб відвести воду та

стримати вітер, стовпилися люди з дерев яними
кілками. Вони збирались атакувати табір, коли

вщухне вітер.
Вони вже підготувались до нападу, мовив

Джадсон, немов не чув слів Пакарда. Бонзи

пообіцяли їм затишшя з третьої до шостої

години. Всі вони разом кинуться в атаку там, де

ніхто їх не чекає через паровозне депо, де немає

стіни, та підземні тунелі, що проходять під

табором.
В такому разі ходімо зі мною, сказав

Пакард. Ми повинні повернутись в табір, щоб
попередити наших.

Ні, я мушу попередити інших.

Гуків? Пакард недовірливо зиркнув на

нього. Ти хочеш застерегти тубільців?
З глибини хижки долинув плач Туїн.

Так! відповів Джадсон.
Божевільний! вигукнув Пакард. їдьмо

негайно. Туїн візьмемо теж. Покладемо до

гарнізонного госпиталю. Якщо її можна вилікувати,
вилікують. Ти прагнув врятувати від голодної
смерті двадцять чоловік, коли голодувало два

мільйони, тепер врятуй одну, коли хворіє кілька
тисяч. Гуки вже готові до атаки, каналізаційні

труби забиті ворожими солдатами. Думаєш,
вони слухатимуть тебе? Твій обов язок .служити
гарнізону!

Ви хочете Туїн? спитав Джадсон.
Тепер можете забирати її. Везіть до шпиталю, са¬

мі побачите, чи приймуть її туди. їй не дадуть
навіть аспірину.

Гаразд, я більше не умовлятиму тебе,
мовив Пакард, я наказую негайно йти зі мною.

Замість відповіді Джадсон з усієї сили

вдарив капітана в обличчя.

Пакард різко похилився назад, його руки,

притиснуті долоня до долоні, злетіли в повітря
і, застогнавши, він упав коліньми в воду,
здійнявши стовп бризок. Потім підвівся і, стогнучи,

побрів до машини.

Джіп не заводився. Коли капітан Пакард
залишив його на вулиці, задні колеса стирчали в

повітрі над водою, а передок засів так низько,

що вода, крутячи лопаті вентилятора, вирувала
в моторі. Завести його було неможливо.

Джадсон чув, як нелюдський стогін Пакарда
змішувався з шумом стартера, а сам ішов все

далі й далі від машини, далі від будинку,- вниз

до трамвайної колії. На ньому нічого не було,
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крім драних штанів кольору хакі. Ноги зараз

були такі ж порізані та закривавлені, як і руки;
він піднімав то одну то другу, щоб глянути на

них. Цікаво, що він скаже розгніваній юрбі,
коли підійде до дерева. «Коли б я був у попівській

рясі, думав він, чи хоча б у чистій уніформі
з солдатськими відзнаками та медалями, то

можливо, мав би більше шансів справити на них

враження». На якусь мить Джадсону привиди-
лось, що він наближається до дерева, а перед
очима, скиглячи, пропливають мільйони

жовтошкірих коротконогих людей в пошматованих

плащах з рушницями в руках, він приєднується
до них і одразу ж стає непомітним у цій
незліченній юрбі.
Протерши очі, Джадсон пішов далі, спочатку

на північ, а потім повернув на схід, щоб обійти
табір і вийти до Субі. Дерево стояло якраз там,
де починався підйом на один із перших низьких

горбів, які оточували підніжжя вулкана. В

ногах, у самій середині кісток, з явився різкий,
пекучий біль від нелюдських зусиль, які він

докладав, щоб переставляти одну ногу за другою в

шумному, бурхливому потоці води.

З вузького, захаращеного провулку долинули

різкі голоси, і коли б не вони, можна було б

подумати, що місто зовсім спустіло, збезлюдніло,
немов усі жителі пішли на околиці, щоб взяти

участь в карнавалі в карнавалі з рушницями,
пістолетами, кілками та іншою зброєю. Якраз до

них і прямував Джадсон, ледве пересуваючи
ноги у вируючих потоках води. «Немає іншого

виходу, як іти до юрби, думав він про себе,
підводячи несвідомо голову та намагаючись

відбивати крок і розмахувати, як вчили в армії,
руками. Не можна ж показати, що боїшся їх.

Стану в найвищому місті і прокричу: «Смерть!»
слово, до якого прислухається кожний, слово,
яке зупинить кожного, хто взяв зброю в руки.
Викрикну його: «Смерть!», а коли всі
повернуться до мене, розповім усе, що задумав».
Солдат закрокував ще швидше. Ось він

підійшов до того місця, де починається підйом, але

ще ніде нікого не бачив, за винятком кількох
дідів, що залишилися вдома. Нарешті Джадсон
побачив не тільки озброєних чоловіків, але й

хлопчаків, молодих дівчат, рикш та робітниць
всі були тут, біля дерева з надрізами, всі
чекали.

Йому здалося, що ці люди вже готові

виступити, але чекають наказу вождя. Він радісно
подумав, шо його голос може сягнути далі, ніж
голоси лам та бонз у жовтих халатах.

Вершину, з якої він збирався звернутися до натовпу,
вже захопив величезний азіат у парчевій
мантії. його загадкові жести, як гіпноз, впливали

на людей, що стояли на багато миль навкруги
його гори, його п єдесталу, його трону.
«Розгорну руки і прокричу на все горло:

«Брати!», а потім: «Смерть!», або «Життя!»,
можливо, коли викрикну до них ці три слова, вони

зрозуміють, що я хочу сказати...» На курганах
були люди, дехто з них помітив Джадсона, який
біг до найвищого пагорка. Оточивши солдата
з усіх боків, вони це перешкоджали йому бігти

далі, тільки так тримали свої кілки, що, коли б
він захотів змінити напрямок, відразу б
напоровся на них. Джадсон добіг до горба і почав

дертися на нього. На вершині вже зібралися
люди; вони показували на нього руками і щось

кричали.

Брати! вигукнув він, але зчинилася така

метушня, що ніхто не міг почути його.

Джадсон упав, заіржавіла шабля різонула
його по спині, глибоко вп явшись у шкіру. Хтось
рубонув прямо по литці правої ноги; м язи роз-
слабли і, не підкоряючись йому, нога потяглась

по землі. Дикий гомін тисяч чоловічих та жіночих
голосів глушив його, як грім, проте він доліз до
самої вершини і, знесилений, упав під ноги

людей, що зібралися там. На мить він побачив, що

все навкруги вулиці, горби, подвір я, затоплені

поля, все було заповнене мешканцями міста,
лавиною людей, яких1 єднала одна надія-, одне

прагнення вперед до табору. Штурм уже
розпочався. їх зібралось занадто багато, він
спізнився. Тепер його ніхто не слухатиме. Знову
рубонули по тій же нозі, вздовж, через усе
стегно, схопили за волосся, поставили на коліна. Ті,
що гнали його сюди, на вершину Кургана,

розступилися. Хтось скрутив назад голову

солдата.

Брати!
Шаблі та кілки врізалися в нього, розпорюючи

груди й живіт.
Він замовк лише тоді, коли йому відрубали

голову.
* *

*

Пакард завдав нам чимало клопоту. Він

вимагав, щоб ми негайно повернулись назад і

забрали те, шо залишилось від Джадсона. Ми з

Кросменом придавили його до сидіння і
тримали за руки, але він все ще твердив своє, йорсов
вправно пробивався через оточення. Фінч і
Стермен стріляли з карабінів через щілини в

броньовику, а Брум без перестану повертав башту з

крупнокаліберним кулеметом.

Порив Пакарда* тривав недовго, через якийсь
час він звалився на сидіння і почав плакати.

Тонка броня нашого броньовика дзвеніла,
немов хто бив у гонг. Ззаду долинала оглушлива

тріскотня карабінів та кулеметів. Броньовик
качався, як човен на хвилях, залітав у калюжі,

наскакував на підводне каміння, сповзав у канави,

вилазив з них і їхав далі, йорсов заливався від

сміху і, переключаючи, як божевільний,
передачі, гнав броньовик вперед з такою швидкістю,
яку тільки можна було розвивати на чотирьох
спущених шинах. Він дійсно був вправним
водієм, хоча й не вмів добре виголитись.

Наш шлях був не такий прямий, як той, яким

ішли наступаючі. Вони розрахували свій

маршрут, щоб вийти прямо до пролому в стіні, якраз
за паровозним депо. А ми повинні були
добратись до головної брами, де не було мінного поля.

Я глянув на свого годинника: було вже

дванадцять хвилин на п яту.
Вони якраз добігають до стіни, сказав я.

Я повинен був повернутись до. табору, *
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пробурмотів Пакард. Слід було повернутись і

попередити їх ще о третій годині, коли

Джадсон сказав мені, шо готується атака.

Чому ж не повернулись? запитав я.

Тоді нам не потрібно було б їхати за вами так

далеко.

Я не знав, шо він говорив правду, не

повірив йому, відповів Пакард, думав,
виправдовується, що тікає з будинку, в якому була
холера. Потім я змінив свою думку. Зрозумів, що

справді буде атака. Знав, що його заб ють.

Намагався умовити не йти туди. Це не...

Що?
Це не має значення тепер. Ніхто не зміг би

зупинити атаку. Табір уже знищили. Тепер нам

можна було б повернути назад і їхати на північ

у Джокоун. Ми можемо розповісти про те, що

трапилось. О, боже! крикнув він, трясучи здо-

ровою рукою перед своїм обличчям. Я повинен

потрапити до госпіталю. Забираймось звідсіля!
Тікаймо геть!

Це була слушна пропозиція, проте в той час

ми вже звернули на дорогу до головної брами і

побачили, що шлях був вільний, йорсов
натиснув долонею на кнопку сигналу і так тримав всю

дорогу. Коли ми під їхали до табору, ворота
відчинилися, але ми не побачили жодного

вартового, нікого, крім рою солдатів з кулеметами
в руках, що прискореним маршем проходив повз

бібліотеку.
Зупини! скомандував Кросмен.

Він виліз з броньовика, став на дорозі під
спокійним, рівним дощем і щось прокричав, але я не

зрозумів його за гуркотом мотору. Потім, один
за одним звідусіль почали визирати солдати, аж

поки за брамою не зібралось щільне коло вояків
в шинелях та касках з направленою на нас

зброєю. Тримаючи в одній руці пістолет,
наперед вийшов лейтенант військової поліції і

звернувся до Кросмена. Всі ми повинні були
висунути голови з броньовика.
Лейтенант наказав Кросмену їхати на

броньовику до пролому, де вже почалася атака.

Давно вже вони тут? запитав я.

Хвилин п ятнадцять, відповів лейтенант.

Ціла армія, будь вони прокляті.
Ми під їхали до стіни. Пакард сидів,

притулившись щокою до сталевих дверцят, і дивився

вперед. Я попросив Кросмена, висадити нас біля

складів, де розміщалась квартирмейстерська
служба, сподіваючись відправити його до

госпіталю. Якийсь санітар поспішно вибіг на вулицю,
щоб забрати Пакарда, а я затримався на деякий
час біля дверей, щоб подивитись, як Кросмен та

гвардійці з особової охорони віддалялись до
стіни, де піднімались червонуваті стовпи диму.

Броньовик, на якому вони їхали, зник в

паровозному депо.

* *

*

Фінч загинув того ж дня. Брума поранило в

шию. Коли я зайшов в приміщення, де

розміщався піхотний КП, там стояв неймовірний
галас. Вигукуючи накази,- метушилися офіцери,

дзвонили телефони, із шпарок в підлозі
піднімалися цівки диму це з тонелів викурювали

гуків. Морене сидів біля екрану телевізора з

погаслою сигарою в кутку рота і, рахуючи щось
на пальцях, бурмотів: «Добре, дуже добре».
Я сів позад нього 4 почав спостерігати за боєм,
але зображення весь час миготіло, а через
кілька хвилин все запливло димом.

Будинок тремтів від шуму. Важка завіса

густого диму поповзла через весь табір. Хоч суха
тріскотня легкої зброї трохи стихла, повітря
здригалось від глухих вибухів.
Тримаючи в зубах згаслу сигару, Морене

уважно вдивлявся в екран і, хоча нічого там не

бачив, крім миготіння та диму, безперервно
повторював:

Добре, дуже добре.
Пізніше, коли я мав нагоду поговорити з ним,

він сказав, що його вояки понесли великі

втрати, але билися завзято.
Зі складу роздали всі боєприпаси для важкої

зброї, солдати не встигали заряджати і стріляти
по гуках, що безперервним потоком, хвиля за

хвилею бігли через депо.

Я не сподівався, що ми зможемо стримати

їх, сказав Морене. їм немає ні кінця, ні краю.
Ми вже обстрілювали, палили, підривали їх, а

вони все йшли і йшли... А потім з явились ці,

чорт би їх забрав, міномети і почали засипати

нас в наших сховищах стоп ятиміліметровими
мінами. Вони, справді, якщо захочуть, добре
стріляють, ці косоокі. Не встигаємо розстріляти
одну лавину, як за нею, перелазячи через трупи,
біжить друга, наближається трохи ближче,
гине, але потім, прикриваючись за трупами, слідує
третя, четверта, п ята і так без кінця уже
знайома нам тактика.

О пів на шосту зірвався ураган, наче він

ніколи не переставав, і в ту ж мить все

припинилося, нем*ов би гуки заздалегідь домовилися зі
своїми мідними ідолами, що відкладуть боротьбу
до наступної нагоди, якщо не зможуть знищити

фортецю за години затишшя. Поле за стінами

табору відразу ж опустіло, припинилася
стрілянина, порив вітру зірвав телевізійні камери з

вишки і на екрані все зникло, а вночі
завалилася й сама вишка, зруйнувавши
бронетранспортер та майстерню.
Морене налив собі чашку кави та запалив

нову сигару. Куріть будь ласка, сказав він,
більше не бережу.

А що робити зараз? запитав я.

Нічого. Чекаємо, поки не припиниться
ураган. Але на цей раз не буде чим стріляти.
Ми сиділи і слухали, як зірвані з інших

будинків плити черепиці, каміння, дошки з гуркотом

стукались об наш будинок, як дзвеніли вікна.

Через деякий час Морене запитав:

Як вам вдалася поїздка до міста?

Щасливо відкараскалися, відповів я.

Знайшли обох одному дали морфій, лежить

там у кутку, а другий принаймні його
половинки в місті на звалищі. Йорсов попрацював
на славу, а Максвел грав увесь час у покер і

виграв чотири долари сімдесят центів. Ми дові¬
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дались, що десь коло четвертої години повинна

була розпочатись атака, а тому поспішали назад,

щоб не прогаяти момент. Ви знали, що вони

наступатимуть?
Гуки зчинили такий галас, що ми за пів-

милі вже чули, як вони наступають. Крім того,

атакували там, де зруйнована стіна місце, яке

ми найкраще укріпили. Не буду зараз ворожити
чи вони зробили це навмисне. Я вже облишив

спроби уяснити собі, що вони роблять.

* *

*

Коли всі наші сили і увага були скеровані в

цьому напрямку, зчинилася біда: у нас під
ногами почулися вибухи. В товарних складах

вибух стався саме там, де Фладдарт робив
розкопки. Офіцерську їдальню рознесло вщент, а

штаб загорівся від вибуху в підвалі цей вибух
дивував усіх найбільше, хоча не слід було б

дивуватись. Він стався не в самому підвалі, а в

сховищі, де зберігались папери.
Таким чином відпала сама по собі потреба

відсилати копії далекосхідному стратегічному
командуванню. Того ж вечора Орд знову ліг до

госпіталю, а невдовзі його місце зайняв новий

генерал, що прибув на вертольоті. Вище
командування мало рацію Орд капітулював, здався,

немов би передав табір гукам і покінчив з

собою. Він склав з себе всю відповідальність. На

щастя, ми встигли передати по радіо більшу
частину зроблених нами висновків, а друкарі та

стеклографісти зберегли чимало розрізнених
сторінок, над якими ще працювали. Безсумнівно,
ці документи являли собою велику цінність, але

чого нам бракувало, так це десятків тонн

документів, повідомлень фронтової розвідки,
протоколів допиту полонених, аерознімків, карт,
схем та статистичних даних, над якими ми кро-
пітко працювали, щоб на вісімсот з чимось

сторінках описати ворожу армію.
Хтось зробив велику помилку. Після всього,

що трапилось, природно було запитати, чому

зберігали документи в одному місці, а не в різних
сховищах? Чому Морене не перевірив, чи під
сховищем не було тунелю? Чому Орд не знімав

копій з повідомлень фронтової розвідки,
відразу ж після того, як вони надходили? На всі ці
та багато інших запитань Орд, напевно, повинен

буде дати докладні відповіді у ФБР.
Новий генерал, перш за все, взявся наводити

порядок в таборі.
Чотирнадцятого вщухла буря, а п ятнадцятого

перестав дощ. Хмари потяглися геть. Великий
блакитний бомбардувальник пролетів низько над

містом, зробив коло і, презирливо махнувши
крилами, зник на півночі. Через три години над
містом промайнули реактивні винищувачі,
залишаючи за собою вузькі білі смуги. Вони

прикривали вертольоти, які спустилися на нашому
подвір ї і забрали рештки паперів, немов би їх
не можна було більше довіряти нам. З одного

гелікоптера вийшов новий командуючий, генерал
Колбі, і відразу ж табір облетіла чутка, що

генерал, не встигши ще ступити на попелище, ска¬

зав: «Чудовий безпечний табір. Чого всюди
стільки галасу?»
Ми вважали, що він зрозумів, чому було

багато галасу, коли тієї ж ночі дві сотні гуків
атакували табір на старих пошматованих грузови-
ках. У більшості з них на кабінах були
встановлені тридцятиміліметрові кулемети. Генерала
стягли з ліжка і привезли до стіни подивитися.

Моренсу довелось добре попрацювати, щоб

стримати гуків, коли на голови сипались міни,
а під ногами вибухав динаміт. Наступного ранку
Колбі скликав конференцію. «Суть справи в

тому, заявив він, що повстанці занадто

впевнені, а в цьому винні ви самі. Хочу, щоб у
гарнізоні був спокій та повний порядок, і, клянусь
богом, я доб юся ЦЬОГО».

У всякому разі, знову почало працювати ка-

зіно це перше, що він зробив. Нас, колишніх

розвідників, що завалили всю справу, генерал
на конференцію не запросив, а зібрав окремо і

спокійно, навіть без обурення, повторив усе, що
вже було сказано. Та ми були переконані, що

Колбі доведеться зіткнутися з тими труднощами,
що й Орду. Перша проблема, що стоятиме

перед ним, як без жодного човна евакуювати

табір через протоку. Мабуть, в зв язку з цим він
наказав Моренсу вислати патруль, щоб
з ясувати становище в місті.

Незабаром ми довідались, що в місті лютує

епідемія наслідок забрудненої питної води.

Ми ще раз подумали, що Колбі швидко

дізнається, від чого тут багато галасу.
Через два дні після припинення урагану я

побачив Глорію Гарвей. Вона дибала, ледве
переставляючи ноги, немов би її висікли.
Підбурюваний скоріше злорадістю, ніж співчуттям, я

наздогнав її і запитав, як справи.
Повертаюсь додому разом із сім ями

військових, відповіла вона. Знаю, що ви раді
будете більше не бачити мене.

Ви помиляєтесь. Повертайтеся додому і

забудьте всі свої брудні справи.
Ви все ще не розумієте мене, Я любила

Джадсона, справді любила.
Обпалювані пекучими проміннями

вересневого сонця, ми стояли біля будинку головного

штабу, де генерал Колбі поставив кілька
чоловік розкопувати яму, марно сподіваючись
натрапити на один із тунелів. Ще даремнішими були
його сподівання відкопати завалені, затоплені та
спалені сторінки з нашого опису ворожої армії.

Глорія розповіла мені, що від капітана
Пакарда довідалась про всі подробиці смерті
Джадсона.

Думаю, що Пакард теж любив його,
закінчила вона. В нього було щось таке, що
викликало любов. Ви занадто загрубіли і не

відчуваєте цього.

Але ж я Джадсона зовсім не знаю, бо не

зустрічався з ним, відповів я.

З боку Субі над масивними опуклими

хмарами з явився реактивний винищувач. Це був
обіцяний нам повітряний захист єдиний літак з

найближчого авіаносця.
Він наблизився з швидкістю п ятсот миль на
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годину, прошмигнув над табором, зробив віраж
і зник. Тепер не побачимо його до наступного
дня. Ми залишились такими ж самотніми, як і

були, навіть ще самотнішими: виїхали всі

утриманці, відправляли цивільних, хворів Орд, Макс-
вела направили на фронт, Пакард лежав у

госпіталі, загинув Фінч, а разом з ним ще близько

п ятдесяти вояків, переважно з піхоти та кілька

з охорони. Тяжко було залишатись самотньому

в цьому небезпечному, зрадницькому куточку
землі.

Глорія теж спостерігала, як винищувач
поступово зникає з поля зору.

' Можливо, вони бомбитимуть місто,
сказала вона.

Цей не бомбитиме. Це наш.

Знаю, що наш, відповіла вона. Але й

наші можуть подумати, що в місті повно

ворожих солдатів, і його треба прочистити, так само,

як першого разу. Глорія рушила, але раптом
зупинилася. Не хочете піти зі мною? Я йду до
госпіталю навідати капітана Пакарда.
Я теж мав на думці зайти до госпіталю й

відвідати Пакарда та Орда, якби вони захотіли

мене бачити. Ми пішли через попелище, вниз,
поміж товарними складами, на стінах яких були
ще сліди дощу.

Госпіталь розміщався в одноповерховому
будинку. Шибки в ньому повилітали від вибухів,
і замість вікон зяяли чорні дірки.

Тут, як завжди, смерділо ліками. Чоловіки в

голубих халатах апатично швендяли по

коридорах. Кілька вояків сиділо на лавці біля
кабінетів ларинголога та окуліста. Вони
недоброзичливо глянули на мене, бо серед присутніх я був
найстаршим офіцером.
Коли ми йшли по коридору, голосно

вистукуючи підборами, Глорія запитала: «Ви знаєте, що
стан здоров я Пакарда погіршився? його права
рука й нога частково паралізовані, і він вже не

бачить на праве око».

Я промовчав.
Вам це байдуже? запитала вона.

Дай мені спокій. Я вже старий,
відповів я.

Біля дверей палати Пакарда нас зустрів
Покорний і провів нас до ліжка пораненого.

Хеллоу, капітане, привітався я.

Хеллоу, глухо промовив Пакард
куточком рота, який виглядав з-під товстого шару
свіжих бинтів і липкого пластиру. Сідайте.
Ми підсунули до ліжка стільці з прямими

спинками й втупили в нього очі.

Пробачте, що не знаю як вас звати,

звернувся він до Глорії. Я прекрасно знаю, хто

ви, але не можу пригадати вашого імені.
Потім він поцікавився, чи лютує в місті

епідемія холери, і я відповів, що вона не

поширилася на все місто.

Так що, наші медики нічого не думають

робити? запитав він.

Ні, думають. Вони намагаються стримати
її за дротяною загорожею.

Думайте лише про своє здоров я,
капітане, сумно промовила Глорія, поправляючи про¬

стирадла на його ліжку. Нехай кожний

піклується про себе.

Це так ви сказали йому? прошепотів він,
дивлячись кудись на стелю над дверима, що

виходили в коридор.

Глорія мовчала.

Я повертаюсь додому, сказав Пакард.
Фішер приніс сьогодні вранці наказ. На руки
не дали, хоч там було шість копій. їду в Сан-

Франціско. Через шість днів буду на аеродромі
в Джокоуні, а звідти прямо в Каліфорнію.
Всього одна зупинка на Гавайських островах. Дивно
стає, коли подумаєш, що Гавайські острови все

ще на місці. А може, вони посадять мене на

пароплав разом з цивільними? Чи, може, ми всі
вже їдемо додому? голос його впав, він дихав
часто і неглибоко. Доктор... забув його

прізвище... каже, що в Каліфорнії найкращі
спеціалісти з пластичних операцій.

Поздоровляю вас, сказав я.

А ви в той час будете в таборах
полонених, раптом кинув він з несподіваним
злорадством. На фронті я бачив кількох чоловік,
захоплених гуками в полон. Знаєте, що зробили з

ними? Відрізали губи та повіки і поклали в

лантухи з жуками.

Ми мовчки човгали ногами.

Коли мене демобілізують, продовжував
він, я знову займуся юридичною практикою.
Залишив цю роботу, коли забирали в армію.
Займусь кріміналістикою. Потрібно буде багато
вчитись, багато читати. Але це полегшить мої

страждання, бо деякий час я не зможу вести

активне життя. Лікарі кажуть, що треба
чекати поки... поки не почнеться реабсорбція. Я
добре ходив на лижах. Кожної зими ми

відправлялись у Вермонт.
Думаю, що він посміхався. Глорія з жахом

дивилася на нього. Обличчя її застигло, як у
медсестри, але він не помічав цього.

Напевно, ви скоро поїдете, і я вже більше
не побачу вас, сказав я. Будьте щасливі.

Дякую. Пам ятайте нікому жодного

слова про ту ніч, прошепотів він, дивлячись

кудись проз мене.

Покорний сидів у коридорі за письмовим

столом і щось писав на промокашці. Я зупинився,
щоб запитати, чи зможуть вилікувати Пакарда.
Доктор відповів, що той ніколи не почуватиме
себе дуже добре, але зможе довго прожити,
якщо не потрапить під машину.
Покорний провів мене по коридору в друге

довжелезне крило госпіталю. Там я побачив

Орда. Він лежав у маленькій кімнаті з

тріснутою стінкою. На столі стояв радіоприймач та

кілька пляшок коньяку. Були там ще два

офіцери колишні члени його колишнього штабу.
Ці двоє пили бренді. Орд не пив.

Ось він, цей чоловік, сказав один з

офіцерів. Флетчер, поговоріть з цим дезертиром
він нам не вірить.
Я ухильно знизав плечима.

Я щойно розповідав генералові, сказав

один із них, шо Колбі говорив Макстону,
немов би розвідницьку групу переводять на північ,
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в Кол-Гун, а всі інші залишаться тут. База буде
перетворена на приймальний пункт поповнення.

Зажди, сказав другий, я чув зовсім

протилежне. Розвідники залишаться тут з однією

ротою піхоти для охорони, а всі інші будуть пе-

ведені в Кол-Гун, а звідтіля на кораблі і на

фронт.
Орд важко зітхнув.

Чому вірити, Джоне? запитав він

нерішучим і глухим голосом, неначе тільки що
втратив цілу щелепу зубів.
Я відповів, що нічого не знаю.

Ф. Г. Орд, відставний генерал армії
Сполучених Штатів, сказав він, глянувши на

мене. Відставний!

Офіцери зніяковіло переглянулись.
Не вішайте носа, сер, сказав я. Морене

казав мені, що до вечора буде ще одна атака,

і коли нас не - переб ють сьогодні, то, мабуть,
переріжуть завтра.

Сучий сину! відповів Орд.
Ми з ним завжди добре ладили. Коли офіцери

вийшли, він вказав рукою, щоб я сів біля нього
на ліжку.
Потім він знову почав розпитувати мене про

чутки, які ходили в таборі. Трохи подумавши, я

пригадав, шо дійсно чув, як говорили, що наша

база буде перетворена на пункт постачання і

тут залишиться тільки розвідка, що повітряні
сили вивезуть нас на літаках, що в затоку

прибуває військово-морський флот і військовий
персонал нашої бази буде скорочено до такої

кількості, щоб тільки могли виконувати

доручення адмірала. Чув також, що нас виженуть, а на

місці табору влаштують великий полігон для

випробування протитанкової зброї, що сюди

прибуде трофейно-похоронна дивізія відкрити
військове кладовище та поставити бронзові
пам ятники шляхетним воїнам, які загинули на березі
Червоної Риби. Коли скласти всі ці запитання

докупи, а потім поділити на шість, то можна

одержати найвірогіднішу догадку, а саме: ніхто
нам не переказував ніяких думок, крім того

тільки, що прислали генерала Колбі, щоб спробував
налагодити справу яка випала з Ордових рук.
Тільки цієї думки я не сказав уголос.

Ви маєте на увазі, що вони не думають

евакуювати базу? Гадаєте, вони хочуть

залишити нас тримати шо гору попелу? Що вони, з

глузду з їхали?

Вони вперті, сказав я. Ніхто додому не

поїде.
Якийсь санітар просунув у двері голову і

сказав: «Майора Флетчера викликають в штаб до

генерала Колбі».

Чорт би його забрав, як він довідався,
де я?

Генерали знають усе, сер, відповів

санітар, і зник з очей.
Я залишив Орда одного з радіоприймачем, по

якому він міг слухати, якщо хотів, як щодня

гинуть наші солдати, стомленого, старого
генерала в пом ятій сорочці кольору хакі та

потемнілими відзнаками. Я передбачав, що він скоро
поїде звідси і доживатиме, свої останні дні в

Пентагоні, служачи в якійсь канцелярії чи

штабі. Непогана доля!
Повільно, не поспішаючи, я йшов через табір

у штаб, до генерала Колбі. Було тихо-тихо.

Жодного пострілу за дротяною загорожею. На даху
штабу знову встановили флагштоки. Теплий
легенький вітерець розвівав прапори. Мимо
промчало кілька грузовиків з солдатами, яких

везли в укріплення.
Назустріч мені йшов Сем Ленг.

Прийшла ваша черга, сказав він.

Навіщо він мене викликає? запитав я.

Вивчає офіцерів, мовив Ленг. Вам
доведеться відверто поговорити з ним та

відповісти на запитаня про ваше життя та прагнення,
про ваші переживання та лояльність, про
сподівання та побоювання і все це за три
хвилини. Потім запитає ще, чи хворієте уретритом та

чи віруєте в бога.
Раптом я відчув, що не можу зайти в будинок

штабу, перед яким стояли військові полісмени в

білих касках, з такими стомленими обличчями,
немов вони кілька діб підряд зовсім не спали.

Мені вже набридли до нудоти сигарний дим,

офіцерські черевики з цвяхованими підборами,
жувальна гумка, що поприлипала до підлоги, їх
пісні обличчя. Навіть якщо це й означало, що
з самого початку мої відносини з новим

командуючим стають нестерпними, я не міг примусити
себе піти до нього на бесіду. Я боявся, що під
час розмови можуть справді виплисти якісь
відомості про мене, а я хочу, щоб ніхто про мене

нічого не знав, навіть найменшої дрібниці,
нічого, крім мого імені, чину та особового номеру.

Якщо побачите його, Сем, передайте від
мене привіт, сказав я, а сам завернув наліво і
пішов через попелище до складів квартирмей-
стерської служби, де ще й зараз містився
піхотний командний пункт.
А потім перехотілося йти і туди, бо там

смерділо парусиною і метушилися твердолобі нижчі
офіцери. Я не міг більше бачити ні касок, ні

гвинтівок, ні польових телефонів, не хотів чути,
як Морене казатиме, що більше не може
стримувати гуків за дротяною загорожею. Не бажав,
щоб хтось нагадував мені про тунелі під нашим

табором, захаращені трупами, та про ворожих
солдат, які чекають тільки нагоди, щоб знову
напасти.

Не хотів також іти ні у військову лавку, щоб
випити шипучки, ні в кафе, ні в їдальню, де над

тобою гудуть рої мух. Нікуди!
«Не має значення, скільки ще зможемо ми тут

протриматись, думав я, рано чи пізно,
всьому прийде кінець».
Було тихо.

' Нарешті, я покрокував до дротяної загорожі.
В сховищах солдати грали в кості, і коли ніхто

не дивився, я притиснувся обличчям-до дроту
і. визирнув.
Гукиневідійшли.

З англійської переклали
Микола ДМИТРЕНКО та Микола УГЛЯРЕНКО.

Роман друкується зі скороченнями.
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Борис П А У Н О В

Біля партизанської могили

Ранок травня. Сонця блиск. Невяна
Тихо польовою йде тропою
Прямо до могили партизана.

Бачить ниви шир перед собою.

Ниви ці заколосяться скоро,
Будуть влітку з добрим урожаєм.
Квіти несучи, іде простором,
їй неспокій серце уражає.

Туї, де ниви ярою габою

Ген прослалися під небом рідним,
Брат її ішов колись до бою,
Щоб народ навіки був свобідним...

Ось могила. Стала тут Невяна,
Де упав він, кулею прошитий.
Дівчина приходить часто зрана,

Носить партизану свіжі квіти.

Дівчина сюди приходить часто,
Щоб герою мовчки розповісти,
Як тут люди борються за щастя

Працею під стягом пломенистим.

Покладе Невяна квіти свіжі,
Мовчки поцілує картку брата
Й дивиться на неї в ранній тиші:
Він стоїть з гвинтівкою на чатах.

І погладить мармурові плити,
І поправить квіти ці Невяна

І, промінням сонця вся облита,
Струнко перед пам ятником стане.

Так вона постоїть, мовчазлива,
Потім піде по широкій ниві.
«Слава! Слава! зашепоче нива.

Недарма віддав життя в борні він!»

З болгарської переклав
Марко ЗІ С М А Н
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ОПОВІДАННЯ

О пів на третю пополудні, нашвидку одпра-
вивши вечерню, кюре Бурдайль, підстаркуватий
пузань з лиснючим, як більярдна куля, черепом,
та вікарій, маленький Метре, хирлявий і

жовтолиций, обидва в стихарях, вийшли з ризниці,
тримаючи в руках книжечки церковних гімнів.

Троє хлопчиків-півчих у червоних, не по зросту
довгих балахонах, що тяглися за ними по

кам яних плитах, вже стояли поблизу на паперті.
Найвищий з них тримав у піднятих аж до носа руках
важкий залізний хрест. Поруч нього паламар,
теж в стихарі, як і священики, похапцем
розминав пучку ароматної табаки, від якої навкруги
розходився різкий запах. Трохи осторонь скром¬

но вишикувались десять дівчаток і десять

молодих дівчат у білих сукнях з блакитними
поясами.

Одна з них, чорнява, з пушком над верхньою
губою, відкинувшись назад, держала важку
корогву з образом богородиці, а з обох боків двоє

кучерявих, як болонки, дівчаток, розчервонілих
від хвилювання, підтримували золоті китиці. Од-
далік, поміж могил, на порослому травою

цвинтарі, зібрався натовп жінки в пістрявих
заквітчаних капелюшках і чоловіки в сатинових

сорочках, всі засмаглі й худі; від них

злегенька тхнуло гноєм. Чоловіки снували туди й

сюди, матері ставали навшпиньки і голосно вигуку¬
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вали імена дівчат, які виступали в кортежі бо-

городиці. Майже поруч група дам з місцевої
знаті ретельно захищала парасольками свої жирні
обличчя, спітнілі від післяполудневої спеки.

На дзвіниці безугавно гули дзвони. Один

дзвонар для зручності скинув піджак; другий,
непомірно високий, здавалось ставав удвоє вищим

щоразу, коли дзвін злітав угору.
Раптом юрба сколихнулась: це рушили півчі;

їхні балахони запалали на сонці, мов вогонь. За

ними, оточена білосніжною зграйкою дівчаток,
попливла блакитна, вишивана золотом корогва.
Слідом ступали кюре та вікарій, які

перегортали свої книжечки, шукаючи потрібної сторінки.
У штовханині стани на мить перемішались:

аристократію захлеснули хвилі простолюду;

кожному хотілося потрапити в передні ряди.

Обурені зойки заглушили бас Бурдайля, густіший,
ніж голос Мегре, що скрипів, мов немазаний
віз. Але як тільки вийшли на площу, порядок

одразу відновився; селяни відступили, дами

зайняли своє місце попереду; місцеві багатії,
четверо поміщиків, що приїхали сюди на літо, та

кілька богомольних панів із сусідніх сіл
посунули за ними, щоб бути ближче до господа бога,
ніж простацтво.
Серед тутешніх віруючих вже давно було

заведено щороку, в першу неділю травня, йти на

прощу до славнозвісного в цій місцевості гроту.
Один колишній фінансист, родовитий граф,

збудував його в своєму парку на прославлення
славнозвісної Лурдської богоматері; і хоч

перше чудо не зовсім вдалося, воно збудило надію
на нові, вже справжні чудеса. На жаль, серед
місцевого населення переважали маловіри: на

останніх виборах ліберальний кукіль заглушив

добру католицьку пшеницю; і цілком можливо,
що не на жарт розгнівана пречиста ще на якийсь

час одкладе вияв свого божественного промислу.
Вранці, після врочистої обідні, Бурдайль
грунтовно викладав цю думку в своїй проповіді.
Тимчасом процесія вийшла на головну

вулицю. Протягом двох останніх тижнів десять

малих дівчаток і десять дорослих дівчат приходили
щовечора до церкви виучувати гімни на честь

богородиці; кюре сам керував їх співами,

вимахуючи в такт руками, немов регент. Тепер
можна було упевнитись, що ці зусилля не

пропали марно. Спочатку Бурдайль і Мегре
проказували вірш, потім всі дівчата вторили за ними

в унісон, а паламар, півчі та священики

підтягували своїми дужими голосами їх слабким

тремтячим голоскам. Селяни, які крокували

позаду, перебирали чотки, жінки, склавши на

грудях руки, бубоніли молитву до богоматері,
кілька дам читали молитовники, і весь час,

заглушаючи решту голосів, гудів бас Бурдайля.
Минули будинок поштмейстера, будинок

збирача податків, контору иотаря. Але ці троє

дотримувались хибних ідей, і двері їхніх будинків
були зачинені. Тільки під завісками на вікнах

невиразними плямами біліли їх насмішкуваті
обличчя. Потім проходили мимо крамниць з на-

півпричиненими віконницями, щоб сонце не

попсувало товарів. На дверях кількох будинків

стояли чоловіки з непокритими головами;
обличчя їх були зосереджені; курці повиймали з рота
люльки. Старі баби, що й собі повиходили з хат,

хрестилися тремтячими руками; дітлахи,
здивовані незвичайним видовищем, переставали
смоктати льодяники.
Бас Бурдайля раптом загув ще дужче; слова

гімна урочисто рокотали на його губах; кюре
люто надимав щоки, мов той розсерджений кіт.
Паства помітила, як він роздратовано зиркнув
у бік двох шинків, що вже давно правили за

місце зборищ сільських вільнодумців. На вивісці
одного з них під написом «Червоний Кінь»
красувалась намальована кіновар ю якась химерна
потвора; другий шинок, на якому виблискував
великий мідний диск, називався «Золотим

Сонцем»; тут був більярд, і з зали, крізь відчинені
вікна, долинало цокання куль. Як тільки
наблизилася процесія, на дверях шинків з явилося
чоловік з двадцять завсідників; найхоробріші з них

навмисне голосно реготали, виявляючи свою

зневагу до цієї безглуздої комедії. Два радники, що

пройшли на останніх виборах, обмежились тим,
що мовчки знизали плечима; а син збирача
податків, студент-медик, неабиякий шибайголова,

раптом на все горло заревів по-ослячому.
Проминули порожній клуб католиків, над

яким майорів триколірний прапор; неподалік на

тротуарі в кріслі сиділа хвора святенниця.
Потім пройшли повз будинок бургомістра там
панувала мертва тиша. Коли процесія стала

звертати на стежку, що перетинала засіяне поле і

вдвоє скорочувала відстань до гроту, по

дерев яних сходах з ганку спустилися мірошник Матю-

рен Ладрієр і його молода дружина Беллота, а

за ними Селестен Мішо, двоюрідний брат
мірошнички по матері. Вони, мабуть, засиділись за

столом: у всіх трьох були розчервонілі обличчя;
особливо чоловіків пройняло вино, а Матюрен,
сивий старигань, гладкий і кривобокий, у
надітому набакир солом янім брилі, мав такий

вигляд, ніби збирався зараз розтрощити ущент
все, що потрапить йому під руку. Крізь
відчинене вікно їдальні видно було сліди гулянки: ціла

гора тарілок на столі, шматки пирога з ізюмом,
чарки з недопитим лікером, залиті вином та

кавою скатерка й серветки.
Ладрієри запросили Селестена до себе на

обід; він приїхав сьогодні вранці і з ввічливості
пішов з ними до обідні. Потім до самого

полудня його водили по млину, хлівах, конюшні та

пташнику. Намагаючись розважити гостя,
Беллота навіть наказала мукомелу Флупе,
довготелесому тюхтію, з ногами, як городні тички,
пустити колесо. Вони вилізли на горище по

драбині, такій крутій, шо кузина мало не звалилась

на Селестена, але він вчасно, хоч і без задньої

думки, піддержав її за стегна; і, опинившись
одні нагорі, обтрушуючи запорошений борошном
одяг, обоє раптом на мить розгубились.
Потім Пульєта крикнула їм знизу, що обід

подано. Матюрен, підіткнувши під шиєю серветку,
вже розливав у тарілки суп. Сівши за стіл,
кузен почав вихваляти порядок та багатство в
домі Ладрієрів і, незабаром, розвеселившись, усі
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троє почали розповідати масні анекдоти.

Селестен, який вважався тут найосвіченішим (він
працював продавцем у великій міській

книгарні), сипав витонченими виразами; мірошник,
навпаки, називав усе своїми словами і чіплявся

до молодика, щоб той розповів йому про свої
любовні пригоди.

Я певен, що тобі є про що розказати,

ловеласе, казав він, підморгуючи Селестенові.

Незважаючи на свої шістдесят років, Ладрієр
любив побалакати про жінок. Замолоду він був
першим бахуром на селі; його служниці та

наймички регулярно вагітніли од нього, але гроші
завжди врятовували цього бабія від турбот про
численне потомство. Пристарівшись і подавшись

у здоров ї, він вирішив одружитися; булочник з

сусіднього села, що заплутався у численних

боргах, віддав йому за певну субсидію свою дочку.

Весілля справили дуже бучне. Його потім ще

довго згадували в цілій окрузі: різні наїдки,

барило вина, яке розливали в глечики, п ятдесят
пляшок шампанського, парні фаетони з

кучерами в лівреях, виписані з головного міста округи.

Товстун і жартівник фермер Поре підняв тост

за молодих і побажав, щоб усі тут присутні
знову зустрілись за рік на хрестинах. Але хрестини
все відкладались і відкладались. Сім я старого

гріховода, що давало такі буйні плоди в

незаконному грунті, тепер, коли його дочекалось

священне лоно законної дружини, перестало
сходити. Беллота засумувала; вона відвідала всі
святі місця в окрузі, молячи бога послати їй дитину;
згодом від гірких думок про довгу безплідність

у неї почали з являтись нечестиві бажання.

Коли подавали печеню, Матюрен,
розпалений бургундським, жартома зауважив, шо

заздрить Селестенові, бо в нього немає жінки, а

ось йому, старому, з ранку до вечора
доводиться вислуховувати нарікання дружини: хоче

дитину, та й край! І докинув:

Подумай, в її літа, на що це схоже?

Нібито таке вже велике щастя мати пискля, яке

тільки те й робить, що кричить, ссе і дзюрить
тобі на коліна! Невже Беллота не може бути
щасливою без дитини? Адже вона має все, що душа
забажає плаття, дорогоцінності все! А

після моєї смерті успадкує чималий капіталець!

Треба бути хоч трохи розважливішою, правда ж,

кузене?
Селестен збентежено закивав головою, нічого

не відповівши, але Беллота, яка соромливо
слухала цю тираду, насупивши брови і качаючи
кінчиком вказівного пальця кульку з хліба,
спокійно промовила:

А я ось певна, що кузен чудово
розуміє мене.

Звичайно... Це так... Але...
Він намагався підшукати слова, які

примирили б подружжя, як раптом енергійний стусан
коліном під столом обірвав хід його думок, а

звернені до нього чорні очі кузини, здавалось,
благали його на поміч. Тоді, знітившись ще більше,
він голосно вигукнув:

Хе-хе!.. Звичайно, це так чудово! Мале ди¬

тя! Особливо, коли вже лепече: «Тато, мама!»
Так, так, це справді дуже приємно!
Мірошник урвав його гучним реготом.

Перш за все, кожний робить, що може... Я б
і сам не проти... А коли не виходить, то зовсім
не тому, що ми лінувались. Правда ж, стара?

Він одним духом випив склянку червоного
вина і признався, що жінка вже цілий тиждень

напосідає на нього, щоб разом піти на прощу до

Лурдської богоматері. Беллота напівсердито,
напівжартома знизала плечима. Та хіба можна

розказувати про такі речі стороннім? Для
годиться вона взяла свою склянку і, граючись нею,
уважно слухала. Ладрієр почав виправдуватися.

Ет, що там! Ми ж свої!

Скоро йому знову закортіло увітнути якийсь

дотеп, і він заявив, що не дуже йме віри дівам,
тим паче пречистим: жінка вже зверталася з

молитвою принаймні до півдюжини святих мадон,

але й досі нічого немає. І раптом він весь аж

зайшовся від нового жарту:
Зрештою, не треба занепадати духом. Ми

підемо туди разом... Га, кузене?
Селестен відчув під столом гарячий дотик

коліна Беллоти; спершись ліктями на стіл, вона

дивилася йому в обличчя ясними і холодними

очима:

То підемо, га?

Коли вже кузина попросила, Селестен
згодився. Все-таки буде дуже кумедно, якщо після

цієї прощі в неї раптом знайдеться дитина; а

що й він братиме участь в молитві до богороди-
ці, то й за ним визнають певні заслуги. Дотеп

усім сподобався; Матюрен заявив, що кузен
повинен стати принаймні хрещеним батьком. Але

Беллота лукаво зауважила, що, Селестен міг би

сподіватись на дещо більше; і, відкинувшись на

спинку стільця, вона знову визивно глянула па

нього.

Потім служниця подала на стіл варене
м ясо з морквою, телятину із шпинатом, курча
та чотирьох голубів з яблучним пюре. До
кожного блюда Ладрієр приносив одну-дві пляшки

старого бургундського і врочисто відкорковував
їх та розливав у склянки.

Та хіба це якась кислятина, що ти не

хочеш пити? розсердився він, коли Селестен, у
якого вже й так шуміло в голові, спробував
відмовитись.

Вино було справді добре. Ладрієр розстебнув
жилетку, простяг ноги, схрестив руки на животі

і, чекаючи, поки служниця подасть нову

страву, блаженно відсапувався. Поступово
розмова стала затихати; Беллота знов почала

ліпити кульки з хліба, очі її затуманились, а пишні

груди здіймалися все частіше. Селестен узяв її

руку і міцно стиснув під скатертю. Матюрен
заговорив про хліба, весняні роботи, врожаї; одна

з його ділянок, що довго давала лише збитки,

стала, нарешті, добре родити, і він хвалив
кричний шлак як найкраще добриво, перед яким

поступаються навіть гіпс, вапно та гуано. Але
Селестен вже не слухав усі його думки
заполонила щя вродлива, спокуслива і безплідна

молодиця.
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Випивши дві чашкй кави, мірошник задрімав,
голова його схилилась на плече, повіки

заплющились, нижня щелепа обвисла, а рот широко
розкрився.
Беллота і Селестен разом по-змовницьки

зиркнули на нього, і їхні сплетені руки спокійно
лягли на стіл, погляди знову зустрілися, а губи
застигли в широкій, п янкій посмішці.
Раптом вдарили дзвони, що сповіщали про

вихід процесії. «Пора збиратись!» гукнула з

кухні Пульєта і, справді, за якусь мить до них

долинули звуки церковного співу, такі тихі та

ніжні, немов музика, що лилася з їх тремтячих
од палкого жадання тіл. Селестен обняв її і став

жадібно цілувати в шию. Вона здригнулась і,
важко дихаючи, розняла його руки.

Не зараз!
Так ми ніколи не виберемося, підганяла

Пульєта. Ну, чого ви там баритесь?
її крик розбудив Ладрієра. Він протер очі,

подивився на кузена та Беллоту, які мовчки

сиділи за столом, і, схопившись з крісла,
пробурмотів:

От оказія! Я, здається, дав хропака...
Жінко, а наш кузен зовсім занудьгував. Та й ти

сьогодні щось не дуже весела!
Та ні, що ви, заспокоїв його Селестен.

Ми вебь час торохтіли, як сороки. Якби ви не

прокинулись, то, мабуть, пробалакали б отак аж

до вечора.
В їхніх очах, що світилися однаковим

вогником, іскрився сміх.
Спів наближався, Беллота вже впізнала бас

Бурдайля. Зав язавши на великий бант стрічки
капелюшка, вона висунулася з вікна, щоб
подивитися на процесію. її велике пружне тіло з

молодими, але вже широкими стегнами гарно
облягала шовкова сукня, і Селестен раптом відчув,
що він заздрить своєму підстаркуватому зятеві,
який може втішатися нею, коли тільки йому
заманеться. А мірошник, підморгнувши кузенові,
плеснув його по плечу:

Можеш всім сказати, що кузина ласий
шматочок!

Післяобідній сон підбадьорив Матюрена, і він

тихо, щоб не почула Беллота, зауважив, що з

цих прощ жінки іноді повертаються вагітними,
хоч до цього не спричиняється ні бог, ані
законні чоловіки. Але Селестен, не відриваючи
погляду від Беллоти, мрійно повторив:

Ласий шматочок, що правда, то правда!
Старий знову зайшовся сміхом і обома

руками схопився за живіт:

Ти чуєш, жінко? гукнув він до Беллоти.
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Твій кузен добре-таки хильнув! Я йому кажу за

прощу, а він мені відповідає, що ти ласий

шматочок!

Та годі вам! засоромився Селестен.

Чого там годі? Хіба ж це не ти сказав? Ну,

чому мовчиш?

Ладрієр схопив кузена за вилогу сюртука і

притягнув до себе, намагаючись заглянути

йому в очі. Він ніяк не міг заспокоїтись.

Селестен признався.
Ну й що ж, сказав і можу повторити,

вимовив він нарешті. Кузина на мене не

розсердиться.

Беллота, здавалось, навпаки, була задоволена
і скромно прийняла комплімент, але мірошник
не сумнівався, що добре пожартував з

молодика і загнав його на слизьке.

Тим часом дівчата, Бурдайль і перші ряди
прочан проходили мимо садиби Ладрієра; запах

випраних суконь злився в їдальні з ароматом
кави і бургундського.
Мірошник тупцював коло Селестена,

вмовляючи його випити ще по чарці коньяку.
Ти ж на мене не сердишся, га?

Беллота виштовхнула чоловіка з їдальні.

Служниця, що вибігла на ганок подивитися на

процесію, сяк-так насунула йому на голову

бриля, і він ще цілу хвилину застібав гудзики на

жилетці. Нарешті, усі троє вийшли на вулицю.

Спершу почуття гонорства спонукало їх

шукати місця в передніх рядах; але з поваги до

дворян вони не насмілились стати поруч з ними

і пристали до простолюду. Побіч йшли

околишні фермери і серед них веселий, як завжди,

Поре. Він, правда, теж не вірив у ефективність
молитов до Лурдськбї богоматері, але Бурдайль
просив його неодмінно прийти. Власне кажучи,
якщо це не приносить користі, то, звичайно, не

принесе й шкоди! І, не маючи на думці нічого
лихого, Поре жартома запитав Ладрієра, коли

ж, нарешті, той запросить його на хрестини.
Через дев ять місяців! відповів

мірошник і штовхнув ліктем Селестена. Адже так,

кузене?
Так, так, через дев ять місяців!

їх голоси потонули в загальному гоготі

процесії. -

'

Щороку' перед прощею Бурдайль і Мегре
ділили між собою село; вони ходили від хати до

хати, намагаючись підтримати віру в святу діву.
Але з ч4су останніх виборів ця віра похитнулась;

подув вільнодумства та безбожності

спустошливо- промчав над провінцією. Деякий час

панотці побоювались, що чоловіки не підуть з

процесією, і звірялись тільки на жіноцтво. Тоді граф
пообіцяв заплатити земельні податки за най-

упертіших бузувірів; вранці, за його наказом, з

найближчої богадільні привезли дідуганів; і,

крім того, коло двохсот осіб, підкуплених
готівкою, влилися в отару слухняних овечок, на яких

покладався добрий пастир.
Час од часу, по знаку Бурдайля, з рядів

виходив паламар, окидав швидким поглядом довгу

барвисту стрічку процесії, що розтяглася по

селу, і радісно сповіщав:

Задні щойно рушилй а Площі, панотче!
Скільки ж тут буде всього, Саліго?

О, принаймні кількасот! Весь шлях вкритий
людом.

Від цієї звістки бас старого Бурдайля,
підсилений радістю од нової перемоги над нечистим,

загув ще дужче. Церква вела справді тонку гру.
Спираючись на зрослу побожність місцевого
населення, святі отці мали на меті розладнати
інтриги лібералів, які у своїй гордині могли

спантеличити найстійкіших парафіян. Але
сьогоднішній успіх перевершив усі сподівання: з кожним

кроком цілі родини вливалися в бурхливу
людську ріку; коли ті, що вже зневірились у силі

молитов, тільки-но поглянули на цю урочисту
процесію, у них раптом спалахнула побожність.
Загальний порив докотився до шинків серед
суворих облич щирих християн замелькали все

частіше насмішкуваті лиця безбожників, що
з явилися сюди, мов на пікнік. Коли задні ряди вже

вступали на стежку, із шинку «Юність» вийшла

ціла ватага сільських гульвіс.
Цей шинок користувався лихою славою серед

тутешнього жіноцтва; його власниця, гладка
молодиця, що поховала вже двох чоловіків, взялася

тепер до молодих хлопців. Червонопикий Фріпіа,
невиводний завсідник «Юності», здоровезний,
хоч і вкрай виснажений від безпросипного
пияцтва та розпусти чолов яга, який, нічого не

роблячи, був завжди при грошах, верховодив веселою

компанією. Він мав зуба проти Бурдайля: кюре
якось застав його в житі без штанів з

сорокарічною Жоаною і потім гарненько вичитав їм з

церковної казальниці. З того разу Фріпіа люто

зненавидів усіх церковників. Усюди, куди б він
тільки не з являвся, починалась гульня; без нього

не відбувався жодний ярмарок, і сільські
пропияки одностайно обрали його своїм ватажком.

Сьогодні в шинку зібралися всі: Того Патлатий,

П єр Щука, Фірен Рудий, Жозеф Пузань, Дор
Ненажера і син заможного фермера сухотний
Мішель Гірчиця, прозваний так за надмірну
дратливість. Вони гуляли тут з самого ранку,
чекаючи виходу процесії, і звідкілясь привели Гру-
шевину, пришелепкувату хвойду, що водилася з

пастухами та биндюжниками. Якось ще

замолоду, коли вона косила на сіножаті мера Грюпе, у
неї вдарила блискавка. Відтоді в дівчини
одібрало мову, а праву половину її тіла паралізувало.
На роботу її більше ніхто не наймав, і щоб
якось прожити, вона стала віддаватися
чоловікам. Грушевиною її прозвали на посміх з її ви-

схлих, жовтих, завжди оголених грудей. Майже
кожного вечора вона лежала п яна де-нсбудь у

канаві; зароблені гроші до останнього сантима

Грушевина витрачала на ялівцівку. Сьогодні, в

день прощі, Фріпіа придумав цікаву розвагу: він

пообіцяв Грушевині п ять франків, якщо по

його знаку вона задере спідницю. За такі гроші
Грушевина згодилася б на що завгодно, але для

більшої певності гульвіси до нестями напоїли її

спиртом.

Дехто з прочан здогадався, що ці бешкетники

затіяли якусь нову витівку: якщо Фріпіа привів
з собою цю шльондру, то, мабуть, буде з чого
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посміятися; і чоловіки весело розступалися,
даючи їм місце. Але жінки обурились: в їхніх очах

це було нечуваним блюзнірством. Одна з них,

кремезна молодиця, відома тим, що сама

робила дерев яні черевики, навіть виштовхнула Гру-
шевину з рядів. Тоді знявся крик; Гірчиця
схопив кінську балабушку і жбурхнув нею на

чепчик молодиці; і коли та, піднявши кулаки,
рвонулася до нього, коротка сутичка на якусь

хвилину порушила врочистий хід процесії.
Бурдайль нічого не помічав; випнувши вперед

свій круглий живіт, він дріботів швиденькими

кроками, час од часу поглядаючи на високі

хліба, густу люцерну, буйну зелень картоплиння.
Минулого року частий град зовсім вибив,

конюшину, в пшениці завелась іржа, і, думаючи про
чималенький шмат свого поля під лісом, що

його засадив картоплею хирлявий паламар, кюре
щиро радів з цьогорічного буяння городини.
Лише одне затьмарювало його радість: все життя

він не міг позбутися великих і твердих мозолів
на обох ногах; що вже тільки він не прикладав
до них: і заячу капусту, і плющ, і- огірки,
вимочені- в оцті, і свиріпову олію, і всілякі мазі, але

все марно. Часом, коли біль ставав уже зовсім

нестерпним, кюре раптом підскакував, і сутана
ного колихалася, як рясна спідниця. Поруч з

ним високий, мов тичка, Мегре, втупивши очі

у церковні гімни', ступав урочистими й

повільними, як його спів, кроками. Він не страждав од

затвердінь та мозолів; його гугнявий голос

звучав рівно і не збивався з загального ритму. А

Бурдайль, як тільки йому починав пекти мозоль,

нехтував тактом, забував мелодію і навіть

пропускав цілі вірші. Врешті непорушний спокій

вікарія став дратувати його, і він заздрив очима
на його здоровенні ноги в стоптаних черевиках,
від кожного руху яких підіймався вгору поділ
стихаря.
Крім того, цей Мегре завдавав Бурдайлю ще

більшої прикрості своєю надзвичайною
побожністю; вікарій жив, як аскет: не пив ні вина, ні

кави з коньяком і строго дотримувався постів. Він

же, Бурдайль, любив поспати на м яких
пуховиках та смачно попоїсти і коли брався до якоїсь

страви, то клав ложку лише тоді, як тарілка
ставала порожньою. А у Мегре покликання

служити богові було таке непереборне, що задовго до

вступу в семінарію, ще хлопчиськом, він чинив

одправу в клозеті, випустивши поверх штанців
сорочку замість стихаря; дірку він застеляв

серветкою, у пляшки встромляв лойові свічки, а за

кадило йому правила видовбана ріпа, якою його

товариші врочисто розмахували, коли він

опускався на коліна.

Обабіч стежки розляглися широкі зелені лани;

церковна дзвіниця то зникала з очей прочан,
ховаючись за горбом, то виринала знову,
бовваніючи над червоними черепичними дахами;

незабаром і села вже не стало видно воно

залишилося позаду. А на обрії вже вирисовувалась
лінія лісу, синявочорного під сліпучим
промінням сонця.

Там, у лісі, і був збудований грот Лурдської
богоматері, і, щоб остаточно задобрити небесну

царицю, вельможний граф купив прилеглу
ділянку на сотню десятин.

Діди з богадільні раптом відчули прилив
енергії; Бурдайль навіть забув- на мить про свої

мозолі; дівчата, що йшли з корогвою богоматері,
дружно виводили стихири. Спочатку дівчата
співали досить злагоджено; і опустивши очі долу;

гордо ступали в своїх білих, з тугими складками

сукнях, намагаючись додержуватись поради
кюре, який вранці напучував їх думати під час

процесії тільки про божественну Марію. Але

потроху їх пойняло марнолюбство: з дверей, з

вікон родичі та знайомі показували на них

пальцями, і з цієї хвилини кожна стала верещати на

все горло, щоб похизуватися перед ними своїм
голосом.

Раз, два, три! вигукнув паламар,
намагаючись відновити порушений такт.

Бурдайль, в свою чергу, теж силкувався
перекричати їх своїм густим басом. Тепер кюре-
бачив, що всі його репетиції пішли намарно, і це
доводило його до відчаю. Він вже хотів був
привселюдно нагримати на них, грізно ворушачи
бровами," як це робив на уроці закону божого
в чоловічій школі, та раптом зчинився повний

розлад; для Бурдайля він був особливо
болючим ще й тому, що сталося це якраз біля

будинку його супротивника Грюпе, вождя лібералів.
Дівчата переплутали вірші, деякі з них,

забувши слова, лише безладно мугикали, і в кюре
залишилась єдина надія заглушити цей рейвах
своїм басом і голосами паламаря та півчих. Але,
немов на зло, Саліго раз у раз давав півня, а з

трьох хлопчиків-півчих один весь час виривався
вперед, другий, навпаки, відставав, а третій,
заклавши за щоку тютюнову жуйку, щохвилини
замовкав і спльовував. Врешті й Бурдайля
втягнули в загальну какофонію, і розпач його
подвоювався' од прикрого факту, що в комунальних
школах учні й учениці співають набагато

краще. А тут один тільки байдужий Мегре пам ятав

про такт.

Згідно до усталеного звичаю, завжди під час

процесії жінки йшли разом, окремою групою;
за ними ступали чоловіки; але місцева знать
навмисне знехтувала цією традицією: дами й

кавалери сьогодні крокували в одному ряду.
Селестен намагався переконати Ладрієра, що

даремно простолюд дотримується цього звичаю,
коли його забула аристократія, це лише

підтверджує нерівність між станами, йому
кортіло опинитися ближче коло Беллоти, яка йшла

попереду, виділяючись поміж сусідок своєю

стрункою талією та широкими круглими
плечима; коли вона оглядалась назад, Селестен бачив
її свіже приємне обличчя, що викликало в ньому

згадку про недавні поцілунки, а рівномірне
похитування її стегон розпалювало в ньому гаряче
жадання. Але мірошник стояв за збереження
традицій; як не кажи, а селянам нічого
рівнятися на дворян; і він сентенційно додав, що так

навіть краще знай коза своє стійло.
Тоді Селестен вдався до хитрощів: коли Поре

зупинився, щоб підняти кілька монет, які

ненароком випали у нього з кишені, а ті, що йшли
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поруч, і собі почали шукати в

поросі мідяки, він скористався цією

затримкою і підійшов ближче до

кузини. Запах бергамотової
помади, якою вона мастила

волосся, дратував його нюх; Селестен

виразно бачив на її потилиці

тугий вузол, що виглядав з-під
капелюшка, а думка про те, що

вона йде на прощу з однією лише

метою стати матір ю,
хвилювала його уяву, і йому кортіло
простягти руку і пригорнути Беллоту
до себе. І забандюрилось же

цьому стариганю одружитися з такою

молодою кралею! Хіба ж він їй

пара? їй треба було вийти за

здорового й сильного чоловіка, коли

вона так хотіла мати дітей.
Правда, тоді вона навіть не глянула б

на кузена! А так!.. Що ж, хай

ходить з рогами, старий бевзь!
Стежка завертала ліворуч і

відразу виходила на бруківку,
обабіч якої тяглися хати. Коло
півсотні селян дожидались

наближення процесії, з юрмившись
біля дверей шинку. Фріпіа та його
ватага побачили серед прочан
своїх товаришів. Тоді почалася

справжня веремія. Вони

перегукувались між собою, горлали
різні непристойності. Кілька жінок,
що повиходили з хат, марно намагалися
пробитися крізь тісно зімкнуті ряди спідниць та

очіпків. Відступивши, вони пристали до чоловіків, але

зараз же до грудей і стегон молодиць простягли-
ся численні руки, і їм весь час доводилось

відбиватись од непроханих обіймів. Бурдайль,
зачувши позаду якийсь тривожний гомін, повернув
голову, але нічого не зміг побачити, крім маси

люду, що загатила весь шлях.

Та ось після перших гімнів настала коротка
пауза; тепер процесія повина була
супроводжуватися співом інших куплетів, ще з

дитинства відомих усім прочанам. Дівчата, святі отці
і півчі, у яких вже давно пересохло в роті,
могли трохи перепочити. Саліго витяг з-під стихаря
табакерку і подав її священикові. Бурдайль,
взявши пучку табаки, неквапливо розтер її,
набив собі ніздрі, кілька разів чхнув з глибоким

задоволенням і простяг табакерку Мегре. Той
відмовився. Кюре роздратовано знизав плечима.

Невпинний гомін, що стояв над процесією,
нагадував гудіння хмари жуків, що гризуть листя;

старі баби ворушили губами, машинально

проказували молитви; цей монотонний шепіт часом

губився у нескінченному човганні тисяч ніг.

Проте одна обставина порушувала побожний

настрій прочан. З учорашнього дня вся околиця

кишіла каліками безрукими, кривими, сліпими,
що зійшлися сюди з сусідніх міст і сіл; більшість
з них, боючись собак, ночували під тинами, в лісі,
в канавах, віддалік од жител. Як тільки
розвиднілось, ціла армія калік розташувалася обабіч

шляху на всю його довжину. Раз по раз мелькали
покалічені руки, заплилі гноєм очні орбіти,
вкриті виразками голінки; якийсь полазюка
пересувався по землі за допомогою двох прасок; трохи
оддалік старець, піднявши холошу, показував
рубець на відрізаній поза коліно нозі, жінки
оголювали груди, уражені раком. Всі сперечалися
між собою про міру та страхітливість свого

каліцтва; на матір, що високо тримала свого одуто-
го від водянки малюка, ніхто навіть не глянув;
зате всі заздрили якомусь велетневі з

атлетичною будовою тіла, обличчя якого, спотворене
сифілітичними виразками, нагадувало череп
мерця. А він став на самому осонні, щоб усі його

бачили; з чорної дірки, що зяяла на місці його носа,

сочився густий зелений гній. Він увесь час ревів,
мов бугай, і, простягши вперед одну руку, другою
відганяв мух, що кружляли над його обличчям.

Жебраки гугнявими голосами жалібно канючили
милостиню. Іноді їхні голоси зливались і
заглушали спів сліпого, що сидів навпочіпки під

деревом і цигикав на старій скрипці, почепивши на

груди якусь дощечку. А трохи вище над шляхом

вирував справжній ярмарок. На одному схилі

розташувався стрілецький тир; торговки
пряниками розставляли свої лотки; поруч конкурували
дві ятки: в одній продавались лотерейні білети,
на які можна було виграти льодяника або
пиріжок з варенням, а в другій статуетки богоро-

диці; коло візків, на яких привезли весь цей крам,
гавіали прив язані дворняжки.
Бурдайль відчув небезпеку і вирішив якось
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відвернути цікавість пастви од цього видовища:

скупчення жебраків та волоцюг ще ніколи не

було таким численним, як сьогодні; крім того,

грубі ярмаркові розваги теж порушували
врочистість церемонії, і він не сумнівався, що це

навмисне влаштували ліберали. З натовпу
лунали вигуки жаху та співчуття, ряди ламалися, і

жалісливі прочани звертали зі шляху, щоб
подати милостиню Мертвій Голові. Треба було
збирати овець, поки вони ще не зовсім розбрелися.
Кюре гучно відкашлявся, набрав повні легені

повітря і заспівав:

У місяць святої Марі-і-ї
В молитві шукаємо втіх,
Затягнемо гімни святі-ії,
Хай згине спокуса і гріх.

Дівчатка дружно підхопили; вони широко
роззявляли роти, але від утоми, спеки і куряви їх

кволі голоски звучали дуже слабо, а півчі, ніби
навмисне, розтягували кінцеві склади, хоч

Бурдайль завзято скандував ритм, махаючи в такт

головою.

Спочатку легке вагання паралізувало
ентузіазм прочан; місцева знать немов змовилась між

собою і не брала участі у співі; селяни теж

ледве стримували бажання пожартувати з святих

отців, і перша строфа гімна завмерла в

невиразному шепоті.
Але бас кюре загудів знову, підбадьорюючи

несміливих своїми могутніми переливами:

Вберімо святиню у кві-і-ти,
Найкращії в світі творця,
Несімо ж їй, божії ді-і-ти,
І співи, і наші серця.

Голоси враз посмілішали; безладно заревів
стоголосий хор, в якому особливо вирізнялося
верещання жінок. І раптом у задніх рядах
процесії Фріпіа та його ватага на весь голос

загорлали непристойну пісеньку на мотив стихири.
Коли прочани проходили повз безногого каліку,
Гірчиця сипнув жебракам жменю мідяків.
Почалася справжня чубанина. Жебраки, як навіжені,

кинулися прямо під ноги юрми: сліпий раптом
прозрів і відбирав у безногого два сантими; по-

лазюка квапливо плигав навколо них, силкуючись
і собі вхопити монету, а якась жінка раптом про-
низливо зойкнула, почувши коло своїх ніг
мурмотіння Мертвої Голови, що намагався підняти
мідяка. За якусь мить бійка перейшла в

справжню баталію. Дору Ненажері сподобалась ця

витівка, і він теж кинув жменю монет. Жебраки
сторчма кидалися на шлях і повзали, розгріба-*
ючи порох; безногий штурхав, кого тільки міг,
милицями, безрукий зчепився з матір ю хворого
на водянку малюка. Від безлічі роздряпаних
виразок повітря сповнилось гидким запахом падла.

Радості гульвіс не було меж. Раптом Груше-
вина, вгледівши на шляху монети, рвонулась з

місця. Але тієї ж миті, як вона нагнулася,
каліка рвучко вдарив її під коліна, і вона гепнулась
на спину в досить непристойній позі. Дор почав

нацьковувати їх одне на одного; Грушевина
схопила каліку за патла, а він, витріщивши баньки,
очманілий від люті та болю, гамселив її по гуз-

ну своїми величезними ручиськами. Навколо них

швидко зібрався натовп, і всі з цікавістю

стежили, як звивається під ударами ця пришелеп-
кувата шльондра. Віруючі обурились: адже це

було нечуваною образою непорочної богоматері,
і один з членів церковно-парафіяльної ради,
якого підозрювали в таємних любовних зв язках з

Грушевиною, заступився за неї, відкинувши
ударом ноги каліку.
А Бурдайль, нічого не знаючи про те, що

діється в задніх рядах процесії, затяг третю строфу:

Хай наші дружні спі-і-ви,
Полинуть вдалину.
Святої образ ді-і-ви
Миліший за весну.

Тепер уже співали всі, хто як умів; виття мавп,

шакалів та диких кішок здалося б чудовою
музикою в порівнянні з цим диким верещанням,
часом в пориві благочестя прочани ревли, немов
ті бугаї, яких женуть на забій.
Беллота обернула до Селестена своє

усміхнене обличчя:

Ви теж співаєте, кузене?
Аякже!

І він закохано промугикав два останніх рядки,

перефразувавши їх по-своєму:

Кузини образ любий
Миліший за весну.

Беллота пропустила вперед кількох жінок, що
йшли поруч. Селестен відчув пружний дотик
плеча кузини, і йому страшенно закортіло майнути
з нею до лісу. Він почав смішити її, кидаючи

глузливі зауваження про декого з попутників-
прочан, і обоє весело зареготали, вгледівши

низку грубих та довгих, як ковбаси, чоток, що їх

перебирав старий селянин, очманілий від
надмірної віри та злиднів. Зважившись, нарешті, на

солоніший жарт, Селестен спитав кузину, чи не

відчуває вона часом якихось ознак наближення

чуда, але та спокійно зустріла його зухвалий
погляд і жест.
Обабіч шляху знову потяглися поля, блідозе-

лені лани пшениці чергувались з темними

смугами картоплиння. Важка курява жовтою

хмарою висіла над звивистою стрічкою процесії;
попереду, злегка погойдуючись, пливла корогва
богоматері, схожа на величезну волошку, а під нею

білі сукні дівчат тріпотіли на вітру, як крильця
метеликів. Далі дорога звернула на вигін.

Вгледівши процесію, скотина переставала скубти
траву, а перелякані лошата кидалися врозтіч,
кумедно закидаючи ноги.

Беллота раптом заговорила з Селестеном про
своє господарство і сказала, шо вона нізащо не

змогла б жити у місті. Але Селестен не

погоджувався: вона тому так говорить, що не бачила

Парижа, справжньої столиці світу. А що вона знає

про дешеві їдальні Дюваля? Адже там за два

франки подають шикарний обід з чорною кавою
або ранніми фруктами на десерт. Чому цей
Ладрієр не повезе її подивитися на Паризьку
виставку? Там показують дуже цікаву машину: як¬

117



що в один її отвір впустити живого кроля, то з

другого за хвилину вискакує капелюх або

смажене фрикасе, що хто забажає. Ця нісенітниця,
яку він вичитав у бульварній газетці, справила
величезне враження на Беллоту. Спочатку вона

не повірила, але Селестен побожився, що бачив

це на власні очі; і з серйозним виразом на

обличчі він повторив свою розповідь, ствердно
киваючи при кожному слові головою. Тоді Беллота

призналася йому, що їй хотілося б зараз бути
мужчиною, вони поїхали б удвох в далеку

подорож; але, мабуть, вона здається йому
страшною дурепою, адже вона провінціалка!

Це неправда! В місті не знайдеться
жодної дами, гідної вас!

Мерсі за комплімент!

Беллота почала скаржитись, що Матюрен її

нікуди не возить. Вона вийшла за нього заміж

проти своєї волі;- все в неї зараз є, а от щастя не

дав бог.

Я знаю ви хочете мати дитину!
Вона похитала головою, дивлячись перед себе,

потім додала:
Ні, не тільки дитину...

Цей перешепт п янив їх, якась солодка

знемога поривала обох присісти десь у затишному
куточку, а від гнітючої спеки, чи, може, й од

випитого вина, що хвилювало їх кров, у обох

яскраво розчервонілися щоки.

Мірошник тим часом вихваляв перед Поре
свого зятька: це не жарт в двадцять один рік
заробляти дві тисячі франків! Згодом він

одкриє власне діло; і Матюрен хизувався своєю

ріднею з таким багатонадійним молодиком.
Але фермер думав зараз про свої справи: він

недавно прикупив трохи поля і, щоб покрити
витрати, намірявся продати Ладрієрові шість
десятин хліба на пні. Коли Матюрен похвалив

чиюсь озимину, він промовив:
А все-таки па моїх ланах зріє кращий

урожай! Глянув би ти, яка в мене пшениця!
І відразу перейшов до справи.

Від довгого ходіння дехто з прочан втомився

й почав приставати; троє богадільників
прилягли перепочити край шляху, а інші шкандибали

далі, ледве пересуваючи ноги. Фріпіа з сумним

виразом на обличчі, без тіні посмішки, горлав
сороміцькі пісні, Гірчиця гавкав, мов- собака, а

Жозеф Пузань волік за собою сліпого, що
цигикав на скрипці. В проміжках між строфами
стихири виразно чулося верескливе терликання
смичка по струнах, що супроводжувалось
мугиканням Мертвої Голови і пронизливими
викриками кривого. А позаду, немов химерна
жаба, спираючись на праски, стрибав безногий
каліка.
Бешкетники" дедалі більше баламутили

прочан. Віруючі, які щойно обурювались, не могли

вже стриматися од сміху, дівчатка, трясучись від

реготу, пускали під себе, і Бурдайль кінець
кінцем занепокоївся, зачувши позаду якийсь гамір,
що, мов порив крижаного вітру, долинав до

нього, хоч і не зовсім виразно. До того ж, у
більшості прочан пиво та ялівцівка дали себе взнаки:

під гарячим промінням весняного сонця від ви¬

питого їх почало розбирати; у чоловіків та

жінок розпалювалася хтивість.

На щастя, процесія вже вступала в графські
ліси. Зеленуватосіра тінь від листя впала иа

збуджені обличчя і охолодила їх; свіжий пісок
на широкій алеї заглушив тупіт тисяч пар ніг;
знеможені від спеки прочани з насолодою

вдихали свіжість лісу.
Але й тут на процесію вже чекали торговці.

Один тримав на плечі палицю з підвішеними до

неї різнобарвними паперовими вітрячками;
кілька жінок пропонували покуштувати їх самогону,
а продавець розбавленої горілки, причепивши до
підтяжок дзбан, безугавно побрязкував
дзвіночками.

Увага! Зараз станеться чудо! мовив

Селестен, вирішивши не відступати од своєї

тактики.

Губи Беллоти розпливлися у веселій посмішці,
її тугі груди рівномірно здіймалися під
тоненьким шовком сукні; вона глянула на нього

спокійними очима:

А чом би й ні?
Потім кинула глузливий погляд в бік

Матюрена, немов би виміряла відстань, що була між

ними.

На потилиці у неї виступили краплини поту;
Беллота віддерла прилиплу до тіла сукню, і
Селестен разом із свіжим ароматом молодого
листя вдихнув терпкий запах її смаглявого тіла.

Раптом передні ряди зупинилися: назустріч
процесії йшов вельможний граф у супроводі
своєї родини. За їхніми головами, в глибині, видно

було високий грот, складений з дикого каменю,

і в ньому каплицю, загороджену гратами;

всередині, між букетами живих квітів, палали сотні

лампад та світильників.

Беллоту і Селестена ледве не роз єднав потік

прочан: всі кинулися вперед, намагаючись

пробратися якнайближче до гроту. Але Беллота

обхопила кузена обома руками за пояс і тісно

притиснулася до нього своїми тугими грудьми.
Навколо них панувала шалена метушня; люди

перестрибували через кущі, якусь бабу зім яли у
них на очах, і вона почала страшенно
верещати; Селестен вже намірився був тихенько

повести Беллоту в якусь безлюдну місцинку, але

вона просила ще почекати: їй хотілося спочатку
помолитися пресвятій діві.
Проштовхуючись боком крізь тісняву, вони

опинилися, нарешті, біля гроту і разом з усіма
прочанами стали на коліна. Бурдайль та Мегре
заспівали останній гімн; їм почали підтягувати
півчі; потім запала глибока тиша, яку
порушувало тільки побризкування дзвіночків продавця
горілки. Раптом пролунав дикий зойк: це

Грушевина, щоб одержати обіцяних п ять франків,
привселюдно задубила спідницю, повернувшись
задом до гроту.
В одну мить її збили з ніг; каблуки

розтрощили їй щелепи, розлючені жінки ладні були
розірвати її на шматки. Побоюючись, щоб і їм не

попало, Фріпіа та його ватага з веселим реготом
завчасно накивали п ятами.
Тимчасом прочан охопив порив щирої побож¬
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ності. Всі шепотіли молитви милосердній
заступниці: хворі просили повернути їм здоров я,
матері молилися за своїх дітей. По трепету губ
Беллоти Селестен здогадався, що вона теж

молиться. А у ніші, осяяна мерехтінням воскових

свічок, стояла позолочена і вкрита лазур ю
гіпсова статуетка богоматері, напрочуд байдужа до
цих вельми щирих благань.

Доспівавши гімн, Бурдайль вже підняв був
руку благословити заціпенілу юрму, як раптом
обличчя його скривилося від гострого болю в

мізинці лівої ноги. В душі кюре страшенно
позаздрив миршавому Мегре, що поважно й

спокійно стояв поруч нього, і він твердо вирішив
завтра ж купити собі такі самі широкі
черевики, як у вікарія. Зусиллям волі Бурдайль все-

таки переміг біль, щоб завершити свою місію.
На очах у всіх він видряпався на найвищий
камінь, гучно висякався і почав:

Лише за повсякденне благочестя пресвята
діва удостоїть своєю милостю рабів божих;
молитва наша нічого не варта, коли вчинки

розходяться з показним благочестям; виноградник
треба обробляти в поті чола, щоб зібрати добрий
урожай...

Селестен, пов язуючи ці слова з щирим
запалом, що його виявляла кузина, торкнув її

ліктем, ніби пропонуючи гарненько подумати над
їх змістом. Бурдайль говорив би ще дуже
багато, коли б його слухали уважніше. Але стомлені

прочани вважали проповідь зайвою; кюре
зжужмив напутнє слово і зліз додолу.
Раптом Селестен згадав про Ладрієра: їм з

Беллотою треба вислизнути звідси так, щоб

старий не помітив і не подався слідом. З
мірошником і досі розмовляв Поре; він все ще вихваляв

свою озимину, і Матюрен ладен був погодитись,

хоч сумнівався щодо заправленої ним ціни.
Вони так захопилися своєю розмовою, що не

відчували штурханів, якими їх нагороджували
прочани. Чоловікам кортіло чим швидше

повернутися в село й заглянути у шинок; торговки, що

продавали самогон, зазнали од них

справжнього штурму; розповіді про витівку Грушевини
розпалювали у чоловіків хтивість, і вони почали

ганятися за дівчатами.
Нараз юрма відринула перед святими

отцями, які вирушили у зворотну путь разом з

півчими, корогвою та групою дівчаток у білих сукнях;
за ними йшло коло сотні жінок; решта прочан
розбрелась, хто куди, і Бурдайль кидав суворі
погляди на поле, що зарябіло від його
неслухняної пастви.

Здається, мірошничка теж повела туди

свого кузена, сказав Флупе Пульєті, показавши в

поле, де, поступово віддаляючись, чорна
шовкова сукня вилискувала на сонці поруч з коричиьо-
вим сюртуком. Вони, мабуть, там не нудьгува¬

тимуть. Що ж, Пульєто, ходімо й ми... он туди!
Минулої пасхи вони вирішили побратися;

познайомились якось у млині, де мукомел Флупе,
вайлуватий, але чесний парубок, вже років
десять молов зерно. Коли вони проходили узліссям
проз мірошника, то почули, як Поре сказав:

Ну що, згода?

Гаразд, відповів Ладрієр, вдаривши з

фермером по руках.
Тепер Матюрен згадав про жінку. Куди ж це

вона поділася з своїм братіком?
Алея вже зовсім спустіла. Мірошник почекак

ще трохи, потім плеснув себе по лобі.

От, дурень! Вони, мабуть, вже повернулись
додому!
Проте минуло цілих дві години, а Беллоти й

Селестена ще не було.
«Може, вони засиділись в гостях? міркував

Ладрієр. У жінки на селі родичі, до них,

мабуть, вона й повела Селестена». І він навіть
зрадів од думки, що Б-еллота покаже їм, який у неї
кузен.
Незабаром мірошникові вже набридло чекати,

і він занудився над пляшкою старого

бургундського, яку приніс з винарні, щоб розпити її,
коли повернуться Селестен з Беллотою.
Раптом на ганку весело скрикнула Пульєта:

вона побачила їх на побороті шляху. Вони йшли

поволі, не поспішаючи; мірошничка була
простоволоса, капелюшок несла за стрічки в руці;
Селестен спокійно обмахувався носовою

хусточкою; обоє були мляві і стомлені.

Матюрен вибіг на ганок і, замахавши їм

руками, мов вітряк крилами, став кричати, щоб
швидше йшли.

Він знову повеселішав; особливо його тішила

ця проща, під час якої Беллота надіялась
вимолити у пречистої дитину. Ну, з цього він ще не

раз добряче посміється! А коли зачинились

двері за Беллотою і Селестеиом, він, посміхаючись,
став перед ними і глузливо промовив:

Ну, як? Було, га?
Але Селестен не розумів, про що запитує

мірошник, і той смикнув його за рукав.
Та ну-бо, який ти нездогадливий! Чудо!

Чудо було, га!!
Через кілька місяців живіт Беллоти

округлився, і незабаром вона народила хлопчика.

Матюрен не заперечував, щоб його назвати Селесте-

ном, і кузен став хрещеним батьком.
В одній із своїх недільних проповідей кюре

Бурдайль напучав парафіян бути такими ж

побожними, як мірошничка Беллота, бо інакше
небесна цариця не дарує нікому свого

милосердного заступництва.

А Ладрієр більш ніколи не глузував з прощ.

З французької переклав Микола МЕЩЕРЯК
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Критика і публіцистика

О. ФЛОРОВСЬКА

ПОЕЗІЯ МИРУ

Із страшних руїн, із відчаю
і мороку, в який фашизм кинув
німецький народ, підвелася до

нового життя вільна,
миролюбна Німецька
Демократична Республіка. У велетенській
праці по відродженню країни
велику роль відіграла і
відіграє передова література, яка

допомагає, як пише

талановитий німецький письменник

Куба, кожній окремій людині
«пережити свою внутрішню
революцію».
В нашій статті ми розповімо

про «найоперативніший» жанр
цієї літератури поезію. Не

тільки до будівників
соціалізму, але й до обуреного
фашистською демагогією обивателя,
до людей, отруєних
людиноненависницькими расистськими

теоріями, до молоді, яка

виросла в атмосфері доносів і

жорстокості, звертає свій голос

поезія НДР. Нові ідеї, нові

теми, нові герої та образи,
породжені і підказані життям,

оточують німецьких поетів,

просяться на папір. Складна
і важка праця поета над нео-

своєним матеріалом, і тому
можлива поява сирих,
незрілих творів.
Проте мав рацію И. Бехер,

який, оцінюючи сучасну
літературу НДР, твердив, що

навіть цей, часом сирий
матеріал, містить золотоносні жили,
які вигідно відрізняють твори
революційної літератури від
гак званих «художньо
опрацьованих» творінь літератури
буржуазної.
Освоюючи нові теми, пропа¬

гуючи нові ідеї, німецькі поети

розробляють золотоносні жили

сучасного життя, перетворюють
самородки в сяючі вироби.
Новаторство в галузі

тематики, розкриття нових ідей і

образів поєднується в

німецькій поезії з наполегливими

пошуками нових форм
художнього відображення дійсності,
яка так дивовижно і швидко

змінюється. Виступаючи на

драматичній секції 4-го
Конгресу німецьких письменників,
Бертольт Брехт говорив з

цього приводу: «Якщо ми хочемо

художньо-практично освоїти
новий світ, ми повинні
створити нові художні засоби і

перебудувати старі».
Велике місце приділяє

питанню новаторства форми
в своїх працях і поет Георг
Маурер. Тісно пов язуючи
новаторство змісту і форми віршів,
Маурер твердить, що «точне

вивчення дійсності поступово

відкриє, в якій формі можливо

її виразити».
Значною мірою впливає на

розвиток поезії НДР німецька
класична література в особі її

кращих представників Лессін-

га, Гете, Шіллера, Гельдерлі-
на, Гейне. Чимало тем, які

хвилювали великих гуманістів
минулого, в нових аспектах, з

поправками, продиктованими
новими суспільнополітичними
умовами, продовжують жити

у творах поетів НДР.
Спадщина німецької класики

допомагає також в пошуках

найдосконаліших форм
відображення дійсності. Не без впливу

творчості Гете і Гейне
звернулись поети молодої республіки
до чистих джерел старої
народної пісні, не без впливу
Гріфіуса і Гельдерліна
відродилась в сучасній німецькій
літературі сувора форма
сонета. У своїх творчих шуканнях
звертаються поети-новатори і

до скарбниці радянської
літератури, яка втілила у
величних образах народження
нового світу, світу соціалізму.
Особливо люблять і розуміють
німецькі поети співця Великого
Жовтня Володимира Маяков-
ського, творчість якого має

великий вплив на поезію нової

демократичної Німеччини.

Пристрасна революційність,
ідейна новизна, багатство і

оригінальність образів поезії
Маяковського відкривають
перед поетами НДР нові
можливості, шляхи, невідомі

німецькій музі.
Вивчаючи поезію

Маяковського, відшукуючи в ній

відповіді на хвилюючі питання,
поставлені життям, поети

молодої республіки прагнуть не

просто наслідувати
Маяковського, . а, творчо засвоюючи

його традиції, йти своїм

оригінальним шляхом.

Розкриваючи майстерність «образної
аргументації» Маяковського,

Георг Маурер закликає поетів

НДР, занурюючись в яскраво
відчутну стихію віршів
радянського поета, вчитися в

нього яскравості і
конкретності образів, переборювати
абстрактність і схематизм. Однак

разом з тим той самий Маурер
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вказує на небезпеку, що

криється в надмірному, швидше

формальному, захопленні
«геніальною манерою» В. Мая-
ковського. Особливо багато

заперечень викликає
наслідування Маяковського в галузі
побудови вірша. Вживаючи
рубаний вірш, такий

характерний для

Маяковського-агітатор а, німецькі поети

відходять від властивої німецькій
поетиці метрики, штучно
розбивають римовані рядки на

частини.

* *
*

Різноманітна тематика

сучасної німецької поезії. Всі її

сторони неможливо охопити в

рамках однієї статті. Тут і

проблема соціалістичного
будівництва в республіці, і

процес становлення нової людини,
хазяїна своєї країни, і

розрахунок з ганебним націстським

минулим, і уславлення
бойових традицій німецького
пролетаріату та багато-багато
іншого.

Ми обмежимося однією,
проте надзвичайно важливою,
темою нової німецької поезії,
«великою темою», як визначив

її в своїй доповіді на 4-му
Конгресі німецьких
письменників Георг Маурер. Це тема

боротьби за мир.

Тема миру актуальна для
всіх країн і всіх континентів,
проте для Німеччини вона

набуває особливого, своєрідного
значення. На заході цієї
країни, ще й досі роздертої на

дві частини, завдяки сваволі

імперіалістичних держав,
відроджується мілітаризм.
Побиті генерали, які проте нічого
не навчилися, носяться з

планами нової війни, п яні
молодчики з колишніх есесівських

дивізій співають на всю

горлянку в шинках «Німеччина
понад усе» чи «Хорста Вес-

селя», «ветерани» фашистської
літератури, на зразок Двінге-
ра, фон-Беймельбурга, Е. Юн-

гера, й їхні молодші колеги

типу Конзаліка, Бертольда,
У. Мора, Гейнріха
наполегливо реабілітують гітлерівську
армію, оспівують криваву і

злочинну бойню як «апофеоз
чоловічої доблесті».

Виступаючи від імені
німецького народу, письменники

НДР борються не лише за

право своєї республіки мирно і
спокійно будувати нове життя,

але і відстоюють інтереси
всієї нації і разом з тим

всього людства, яке прагне
протистояти чорним планам
реакції.

В різних аспектах і

варіантах постає тема миру в

творчості німецьких поетів. Тут і
величні гімни мирові, і гнівні

сатиричні викриття паліїв
нової війни, і сповнені братньої
любові і дружби вірші,
присвячені єдиному фронту
бійців за мир і свободу.
Нездоланну силу миру

оспівує у вірші «Слово «мир» поет

Рудольф Леонгард. Поет-агі-

татор, поет-пропагандист, який

нагострив своє перо в

боротьбі з фашизмом, Леонгард
майстерно розкриває причини
приваблюючої сили слова

«мир». Люди, що прокинулися
до нового життя, не хочуть
знову бути вбивцями, не

хочуть знову безславно і

безцільно вмирати, не хочуть
руйнувати міста і села.

Повторюючи з куплету в куплет слово

«мир», поет тим самим

підкреслює вирішальне значення

бажання, волі нової людини, яка

так невпізнанно змінилася.

Мир та його захисники,
громадяни вільної Німеччини, ось

головні герої вірша Леонгарда,
який закінчується образом
миру, що бореться з війною:

Мир не мовчить, він бореться з

війною
В ім я майбутнього простих людей,

Мир, що так довго хворів німотою
И терпів,

у наступ мир іде!

Позбавляючись

абстрактності, властивої багатьом

творам німецької класичної

поезії, художники НДР при
вирішенні суспільно-політичних
питань викривають на

конкретних прикладах політику
холодної війни, політику агресії.
Бойового наступального

гуманізму сповнені вірші поетів,
які підносили голос протесту

проти злочинів кривавого імпе¬

ріалізму в джунглях Малайї і
дельті Нілу, в Греції і

В єтнамі, Колумбії і Кореї.
Тема всесильного в

капіталістичних країнах долара,
долара, який уособлює владу
фінансової олігархії в Америці,
лейтмотивом проходить крізь
вірші, присвячені викриттю
злочинів імперіалістів. Про
долар, який ганьбить Францію,
говорить поет С. Хермлін у
«Баладі про Анрі і Еріку»; проти
долара, що плодить «над силу
і над смети потужні бомби і
ракети», виступає Карл Шног;
долар, який підтримує
військових злочинців і вбивць,
викриває Й. Бехер у вірші
«Холодна війна». Долар, як вірно
відзначають поети НДР,
головна зброя у руках убивць
і злочинців «демократичного»
типу. Глибоко і послідовно
викриває фальш і брехню
буржуазних демократій, що
намагаються приховати під

серпанком гучних фраз свої
злочини, Стефан Хермлін в

поемі «Молодь». Він створює
яскравий за своєю силою і

виразністю образ війни в

білому шоломі, білих
рукавичках, білих гамашах, війни,
під час якої гангстери з

гарними манерами під завивання

саксофонів убивають людей.
Ніби розвиваючи цей образ

Хермліна, молодий поет НДР
Манфред Штройбль у вірші
«Воля зростає» говорить про
американців, яким білі
лайкові рукавички не заважають

безсоромно грабувати
Німеччину, перетворювати її на
нове вогнище війни. Від імені
німецької молоді вимагає

Манфред Штройбль визволення

Західної Німеччини від
«заокеанських гостей».
Тема боротьби за мир

нерозривно пов язана в сучасній
німецькій поезії з питанням

возз єднання країни.
Пророчо зазираючи в

майбутнє, й. Бехер мріяв про той
щасливий день, коли «однією

країною німецькою стануть
німецькі країни і одна запанує
влада влада миру». І

здійсненню цієї великої мрії поет

присвятив усю свою

післявоєнну творчу діяльність.
Особливо характерна з цього

погляду одна з останніх збі¬
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рок Бехера «Німецькі сонети

1-952 року». Про що не

розповідав би поет у цій. збірці:

про заводи і мости, що

виростають на очах, про села, що

потопають у виноградниках,

про щиру розмову батька з

сином,. про красоти мови, перед

нами неодмінно постає на весь

зріст великий патріот своєї
батьківщини, який прагне
привести її до. миру. Проте
прагнення- до миру у Бехера аж

ніяк не означає відмови від

боротьби. Навпаки,
пристрасним-борцем за справу миру
постає він у своїх сонетах:

І тому, хто хоче миру,, треба завжди

пам ятати:

Мир нам треба здобувати!

Бехер показував у двобої

війну, яка несе країні смерть
і руйнування, і мир, який

відкриває перед вільним народом
необмежені можливості. Він

підпорядковує композицію
циклу розкриттю його головної

теми: боротьби війни і миру;
поет переплітає образ миру з

образом країни, що

прокинулася до нового життя.

Загальне спрямування циклу життє-

стверджуюче, оптимістичне.

Говорячи від імені всієї

країни, всього народу, Бехер
висловлює впевненість, що

«мільйони» рук візьмуть участь у

боротьбі за мир, і єдина
миролюбна Німеччина знову займе

гідне місце серед інших

держав.

Тема об єднання країни,
провідна тема післявоєнної

творчості Й. Бехера, знайшла

висвітлення не лише в циклі
«Німецькі сонети 1952 року»,
але й в інших творах поета.

Глибокими роздумами про
загрозу, що криється в штучному
поділі країни на дві держави,
сповнений лаконічності вірш
«Кінець»:

А що виходить,

Як перестануть
Із людьми люди

Розмову вести:

Вони стріляють
Одне в одного...

Тому давайте
Із німцем німець
Розмову вести!

Не менш важливе місце
займає тема возз єднання Німеч¬
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чини в творчості інших поетів

Німецької Демократичної
Республіки.
Палячи ворогів єдності

Німеччини безжальним вогнем

сатири, Б. Брехт у вірші
«Глузлива пісня» показує
неспроможність реакціонерів, які
мріють повернути назад

колесо історії. Уособлюючи

боннську верхівку в образах Аде-
науера і Шумахера, Брехт
висміює їхні марні спроби
«зварити свій суп на світовій
пожежі». Повторюючи в двох

основних куплетах для

характеристики Аденауера та

Шумахера прикметники
«маленький»., «старий», «злий»,
«хитрий», Брехт створює образи
двох нікчемних людців, що

нагадують злих гномів із казок.

Передаючи головну думку
твору у приспіві, поет викриває

зрадницьку політику
Аденауера, який продає свою вітчизну
за тридцять сребреників.
Манера письма у цьому вірші
цілком відповідає назві

«Глузлива пісня». Тут і гострі
влучні епітети, і зменшувальні
суфікси, що надають мові

зневажливого відтінку, і вдало

обігране прізвище Шумахера
(«Schuhrnacher» швець):

Шумахер, Шумахер, малий твій
башмак,

Німеччина в нього не влізе ніяк!

насміхається поет.

Про нереальність і
приреченість планів паліїв нової
війни говорить також Куба у

вірші «Проти війни»: не

реальними людьми, а привидами,
яким давно час нагадати, що

їхнє місце під дошкою

труни, ось ким є вороги миру,
які протидіють створенню
єдиної миролюбної німецької
держави.

Однак не слід гадати, що
поет зображує паліїв війни

у вигляді містичного,
абстрактного зла. Навпаки, Куба
починає свій твір зауваженням,
що війна з являється не з

темної хмари, вона не

несподіваний град влітку, за нею

стоять певні соціальні сили.

І ось до боротьби з цими

силами і закликає поет у
другій частині твору. У звичайній

для нього чіткій, гасловій
формі Куба твердить, що

перетворити Німеччину на вогнище

нової війни так само

неможливо, як неможливо навчити

сонце сходити не на сході, а

на заході. Куба гнівно
обвинувачує ворога, пристрасно
закликає народ до об єднання
країни:

В єдине ціле рідний край
Від Альп до Балтики єднай!

Якщо Брехт саркастично-
гнівний, а Куба патетичний, то

Пауль Вінс представник
молодого покоління виступає
при вирішенні тієї ж теми

єдності Німеччини як лірик.
Ніби наслідуючи Гейне, що вів

бесіду в своїй поемі
«Німеччина. Зимова казка» з сивим

Рейном, Пауль Вінс
звертається до Зеленої Ельби,
закликаючи її об єднати своїм
потоком розчленовану країну.
Символом неподільності
німецької батьківщини виступає
у вірші Вінса «Пісня Ельбі»
велична річка, що тече повз

Дрезден у Східній Німеччині
і несе свої води до гирла, де

розташоване місто Західної
Німеччини Альтона.
Боротьба за єдність країни, без
якої неможлива її економічна

могутність і політична

незалежність, протягом багатьох
століть була гаслом, навколо

якого групувалися передові
письменники Німеччини.

Проти тиранії карликових
князівств боролися Лессінг і

Шіллер; про щасливі часи,

коли «в межах німецьких
держав не буде й мови про свою

країну і закордон», мріяв
великий Гете; в гострих

сатиричних віршах висміював

роздробленість Німеччини Гейне.

Продовжуючи славні
традиції німецької класичної

літератури, поети НДР в той же

час по-новому вирішують
проблему єдності країни.
Показуючи соціальне коріння
подій, вони тісно пов язують

долю своєї батьківщини з

історичною долею інших країн і

народів, які борються за

свободу.
Характерний з цього погляду

вірш Е. Вайнерта «В цій^кра-
їні почалась світова війна»,



написаний поетом незадовго до

смерті. Вірш починається

спогадами про героїчну боротьбу
іспанського народу з

фашизмом. Маріонеткою
фашистського Рима і Берліна постає

у творі хвалькуватий генерал

Франко, що втопив у крові
Іспанську республіку. Однак,
твердить Е. Вайнерт, ні зграї
найманих солдатів Франко, ні

озброєні до зубів дивізії Рима
та Берліна не змогли б
перемогти героїчну республіку,
якби не холодна і розрахована
зрада дипломатів Лондона та

Парижа.
Викриваючи злочинну

політику невтручання, що привела
до трагічної загибелі

Іспанську республіку, Вайнерт
перекидає місток до сучасності:

Іспанія. Згадайте, що вона
Той край, де зріла світова війна,

Де полум я республіки згасила

Фашизму чорного проклята сила,

Що й досі у країні тій страшна.

Темні сили, які колись

продали Іспанію, намагаються

зараз торгувати Німеччиною.

Проте, пояснює читачам поет,

сподіванням імперіалістичних
хижаків не судилося
справдитись. Навчені на історичному
досвіді народи, об єднані
єдиною волею до миру, зуміють

заступити шлях війні, зуміють
захистити інтереси будь-якої
вільнолюбної демократичної
держави.
Так тема єдності Німеччини

і мирного життя її народу

переростає в тему світової

солідарності передового людства,
що відстоює справу миру в

усіх куточках земної кулі.
Велике слово «мир» непомітно,
але міцно поєднує людей, які

живуть у різних країнах. Про
це розповідає у своєму вірші
«Балада про Анрі і Еріку»
Стефан Хермлін:

Одне одного двоє не знали,

Ні країн, де жили, ні облич,
Але слово, яке називали

І в ефір посилали,
Ніби пісню і клич,
їм єдине й було зрозуміле,
Як насущний наш хліб і життя,
Як під вітром берізонька біла,
Як зоря розпашіла,
Як любові чуття.

Порівняння, які вживає

Хермлін, характеризуючи
слово «мир», прості і разом з тим

поетичні. Вони зображують
мир, як невід ємну частину

нормального життя людей. Як
тепло властиве життю, як

чистота березі, так і людині
властиве прагнення до

мирного, щасливого життя.

Будуючи свій твір
безпосередньо на фактичному
матеріалі, долі французького
морського офіцера Анрі
Мартена, який відмовився брати
участь в брудній колоніальній

війні у В єтнамі, і мужньої
дівчини' Еріки Тюрмер,
заарештованої в Західній Німеччині
за участь у боротьбі за мир,
С. Хермлін прославляє
зростаючу активність молоді, що

бореться за мир.

Широко використовуючи для

розкриття теми миру засіб

контрасту, німецькі поети

протиставляють агресивній
політиці імперіалістичних хижаків

миролюбну політику
*

Радянського Союзу. Ведучи
жахливий рахунок жертв «війни у
білих рукавичках», війни, що

примусила сонце почорніти,
Хермлін у поемі «Молодь» з

надією і любов ю звертає свій
погляд до Радянського Союзу.
У яскравих виразних образах
розкриває поет, які дива

творить радянський народ,
будуючи комунізм. Тут і потоки,
які за бажанням людини
змінюють своє річище, і

велетенські турбіни Куйбишевської
ГЕС, і «армії пшениці», які

впевнено рухаються на північ.

Ніжною, немов російська
береза, твердою, наче базальт

Байкалу, постає в творі
Хермліна Радянська Росія
країна, яка повернула поетові

його батьківщину, навчила

його вірити у людей.

Однак не лише в плані

протиставлення мирного життя

СРСР агресивним планам

імперіалістів розкривається в

німецькій передовій поезії
тема Радянського Союзу.
Введена в німецьку

пролетарську поезію Й. Бехером ще

1917 року (вірш «Привітання
німецького поета Російській

Соціалістичній Федеративній
Республіці»), тема

Радянського Союзу освітлювалась пере¬

довими німецькими поетами

протягом останнього

сорокаріччя. Розкриваючи зміст
появи цієї теми і її значення в

літературі НДР, літературі,
покликаній перевиховувати
людей, отруєних націстською

пропагандою, корисно згадати
таке висловлювання Й. Бехера:
«Хто хоче миру, писав поет у

збірнику статей

«Визволення», повинен спробувати
пізнати справжню суть і

історичну велич Радянського Союзу».

Твори поетів НДР,
присвячені Радянському Союзові,
різноманітні. Вірші, що

розповідають про сучасні успіхи сот

ціалістичного будівництва в

СРСР, змінюються
історичними екскурсами в героїчне
минуле радянського народу,

пристрасними строфами подяки

могутній країні соціалізму, яка

принесла Німеччині свободу і

мир.

Про велич і красу
Радянської країни, життя і

боротьба якої свідчить про
необмежені творчі можливості людини,

розповідає Й. Бехер у сонеті

із знаменним заголовком

«Великій країні миру». Зігрітий
любов ю поета, постає в

суворих рядках сонета чудовий
образ неозорної квітучої
миролюбної країни, керованої
вільною людиною. Береза, скромна
російська береза, уособлює в

цьому вірші, так само як і в

поемі Бехера «Битва коло

берези», чистоту і нездоланну
міць російського народу.

Любить людство тебе,
Молода Москва,
Всім ти приклад ясний,
Як творить дива,

пише поетеса Гедда Цін-
нер у вірші «Москва», в якому
змальовані картини
велетенського будівництва у

Радянському Союзі.

Про величезні успіхи,
досягнуті радянським народом,
озброєним передовою наукою,

розповідає Макс Ціммерінг у
вірші «Велика сила», який

закінчується висновком:

Степи без меж,
Піски пустельні теж
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Скорилися людині
Віднині.

Прославляючи мир, німецькі
поети показують, яке

величезне значення мають успіхи
соціалістичного будівництва в

СРСР для розвитку Німецької

Республіки, для зміцнення

миру в усьому світі.

Хто дав би нам для будівництва
силу,

Коли б Союз Радянський не поміг

нам?

Хто дав би нам для визволення

мужність,
Щоб ми поміщиків з землі прогнали?

Ми Армії Радянської солдатам,

Що билися на смерть з фашизмом
клятим,

Повинні дякувать за мир в країні,
За тихі ранки й ночі солов їні,

з такими словами звертається

Е. Вайнерт до читача у вірші
«За вічну дружбу».
Сповнені подяки могутній

миролюбній країні, що

принесла «світові мир», вірші
Макса Ціммерінга «Подяка
Сталінграда», й. Бехер а

«Велика надія», Куби «І ти

пізнаєш радість, мій Берліне» та

багато інших творів німецьких
поетів.
Тема миру всеохоплююча.

«Поет, який вчить нас

любити життя, казав Й. Бехер,
вчить нас одночасно

захищати життя і захищати мир».
І тому піснею миру звучать

вірші Бехера, Хермліна, Куби,
Вайнерта та інших, які
сміливо вводять своїх читачів у
бурхливий потік життя,

розкривають красу і велич
творчої праці. Успіхи будівників

заводів та фабрик, будівників
житлових будинків та шкіл,
їхнє пристрасне прагнення
в найкоротший строк
залікувати рани, заподіяні країні
потворою фашизму, все це

безпосередньо пов язане із

служінням справі миру.
Мир, який приносить людям

щастя спокійної творчої праці,
мир, який розкриває
необмежені можливості для
соціалістичного розвитку країни, мир,
який стереже сон дітей і
ніжний шепіт закоханих, є одним

з найважливіших мотивів

сучасної німецької поезії.
Саме завдяки цій темі поезія

Німецької Демократичної
Республіки є не лише глибоко

національною, але й

інтернаціонального,
загальнолюдською.

«ВСЕСВІТУ»
МУЗИКА ДЛЯ МАВП. Одна

з нью-йоркських фірм
випустила грамофонні
пластинки для... міського
зоологічного парку. Частина з
них відтворювала досить
дивну «музику»: воркування
голубів, яке призначалося
для заспокоєння нервозних
мавп.

БРАКУЄ ПАРОПЛАВА.
Французька газета «Жот»
вмістила таку об яву: «Маю плани
й .карти, що вказують місце
схову піратських скарбів на
одному з островів Тихого
океану. Шукаю компаньйо¬

на з пароплавом, який міг би

довезти мене до острова».

КОЛОНІЗАТОР ЗА
ВЕГЕТАРІАНСТВО. У Маркет Гар-
бон (Англія) відбулася
лекція якогось містера Спокеса,
що застерігав проти зросту
споживання м яса у країнах
Близького Сходу та
південно-східної Азії. «Нехай
обмежуються рисом!
категорично вимагав лектор. Вже
й так з ними клопоту не

оберешся. А що буде, коли
вони почнуть їсти м ясо?»

НАСЛІДКИ ВИХОВАННЯ.
«Ким ти хочеш бути, коли
станеш дорослим?»
запитав 13-річного хлопця суддя
в м. Рокдейм

(Великобританія). Відповідь була такою:

«Гангстером». На питання,
чи знає хлопець, що таке

гангстер, той відповів: «Так,
це людина, яка робить ли¬

ше погане, але має з цього

гроші». Хлопець розпочав
свою «кар єру»
кишеньковою крадіжкою, за яку й
став перед судом.

НЕЛЕГКА СПРАВА. В

складі бюро, що займається
ліквідацією Всесвітньої
виставки 1958 р. в Брюсселі,
працюють три жінки, які й досі
завершують ліквідацію
Всесвітньої брюссельської
виставки 1935 року.

САМУРАЇ. В джунглях
одного з Філіппінських

островів Лубанг вже

чотирнадцятий рік переховуються
солдат і офіцер японської
імператорської армії, пере-
коцані, що війна ще не
скінчилася. Нещодавно вони
обстріляли підрозділ
філіппінських військ, який вирушив
на розшуки їх у джунглі.
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ПО СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ

СУСПІЛЬНА МІСІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Під таким заголовком в

березневому номері журналу
«Нове дрогі» вміщено статтю

Стефана Жулкєвського, в якій

автор розглядає проблеми, що
стоять перед сучасною

польською літературою, проблеми,
висунуті на порядок денний

дальшим розвитком народної
Польщі по шляху

соціалістичного будівництва.
«Нинішні завдання

розвитку культурної революції в

Польщі, пише Стефан Жул-
кєвський на початку статті,
мають на меті поглиблення

соціалістичної свідомості мас,

переборення традиційних
забобонів, задоволення дедалі

зростаючих, всебічних

духовних потреб людей праці:
потреб пізнання світу,
підвищення власної кваліфікації,

потреб вірної оцінки цінностей,
потреб розвитку свого

внутрішнього світу, культури,
почуттів, вражень, потреб розваги і

відпочинку. Ці потреби ми не

зможемо задовольнити лише з

допомогою класичної

спадщини. Для задоволення їх

потрібна також, а в багатьох

випадках виключно саме вона,

і сучасна творчість, сучасні
знання і сучасне мистецтво.
Естетичне сприйняття
сучасної проблематики має

надзвичайно важливе виховавче

значення.

Найбільші можливості в

цьому відношенні має

література. Має тому, що в її

розпорядженні мова, а мова

спроможна якнайповніше

передати все багатство понять, до¬

ступних людині. Засоби інших

видів мистецтва можуть бути
більш зворушливими, більш

доступними, коли йдеться про
сферу емоціональних почуттів,
і все-таки менш значущими.
Саме тому література

відіграє таку важливу роль у
формуванні' свідомості сучасного
суспільства...»
«Наші успіхи в справі

виховання, пише далі автор
статті, все ще непропорційно
малі порівняно з завданнями.

Спадщина минулого
продовжує тяжіти над нами. Кінець-

кінцем, інакше й бути не

може, коли йдеться про якихось

десять-п ятнадцять років.
Клерикалізм і буржуазні
пережитки в нашій країні
лишаються поки що ідейною силою.

Цьому сприяє і ще не

остаточно переборена вікова
темнота і відсталість мас.

Отже, немає нічого дивного,
що в справі виховання мас

представники передової
громадської думки вимагають

допомоги з боку письменників.

Тимчасом нинішнє

становище в нашій літературі не

може не викликати

занепокоєння. Протягом останніх

п ятнадцяти років вона розвивалась
і розвивається в

соціалістичному напрямку, відіграючи
важливу роль у керованій
партією ідейній боротьбі з

різними перепонами. Можна
назвати чимало значних

письменницьких досягнень, які

формують свідомість суспільства в

прогресивному дусі і
зберегли своє значення протягом усіх

цих років. Література ця

зуміла показати творчу суть

змін, що відбуваються в

Польщі. Разом з тим процес
переборення помилок і викривлень
у соціалістичній практиці, які
мали місце в період культу
особи, виявив і недоліки цієї
літератури. Вона не

відтворювала життя будівників
соціалізму в усій його складності і

багатогранності.
Усвідомлення цих недоліків

нашої літератури становить

основу для шукань нових,
сміливіших та плідніших
художніх рішень. Чимало
письменників вийшло переможцями з

цих шукань, розвиваючи і
удосконалюючи свої попередні
досягнення на шляху

наближення до актуальних проблем
польського життя, на шляху

розуміння неминучості його

історичного розвитку до

соціалізму, на шляху повного

художнього опанування проблем
праці і боротьби мас. Цей
процес відбувався однак в

особливо складних умовах. Ми

знаємо, що, одночасно з

політичним поворотом партії, в

1956 році активізувала свої
сили реакція. Посилились
впливи буржуазної ідеології,
посилився натиск реакційного
духовенства. Цьому сприяли
також догматичні і
ревізіоністські тенденції всередині
партії. Ревізіоністи критикували
минуле з нігілістичних засад,

заперечували керівну роль
партії, особливо в культурній
революції, намагались

поставити під сумнів засади диктату¬
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ри пролетаріату, підіймали на

щит міф про «інтегральну

демократію», який практично
повинен був стати гарантією
свободи діяльності реакційних
сил. В цих умовах частина

письменників, підпавши під
вплив реакції, завагалася...

На практиці це знаходить

свій вираз в появі творів, які

не служать справі
поглиблення соціалістичної свідомості.
Це також проявляється і у
відході від особливо важливої з

цієї точки зору сучасної
тематики.

Ця криза позначилася на

творчості значної частини

молодих письменників. їх герої
здебільшого люди

«суспільного дна», найтиповіші

представники старого світу злодії,
волоцюги, жебраки. Проблеми
життя таких людей «дна» не

мають нічого спільного з

нинішнім життям Польщі.
Ситуації, зображені в творах цих

письменників, не відбивають

справжньої суті подій нашого

суспільного життя. Це
конфлікти, створені самими

письменниками, ситуації
символічні, а подекуди це «осучаснені»
міфи, які начебто мають на

меті розкрити моральний світ

громадян Польщі. Такі твори

виражають трагізм цілковитої

самотності, іманентний
трагізм буття, брак історичних
перспектив у людини, що
загубилася в чужому їй світі,

нарешті, страх перед загрозою
атомної катастрофи.
Найчастіше це копії творів
американських або французьких.
Ця література не має нічого

спільного із духовним життям

реальних людей Польщі, тих,
хто будує соціалізм, хто

переборов помилки і викривлення,
тих, хто досягнув протягом
останніх років справжніх
успіхів у господарстві і сумлінно
ставиться до громадських
завдань».
Вказавши далі на

ненормальну обстановку, яка

склалася в Спілці польських

письменників, Стефан Жулкєв-
ський запитує: «Які ж ідейні
джерела цих явищ?»
«Я вважаю, говорить

автор, що перш за все слід
проаналізувати основне

питання, правильну відповідь на яке

втратили деякі наші
письменники. Чи може свідома
діяльність людини змінити світ?
Або точніше, чи може свідома

літературна діяльність
письменника відлинути на процес
перетворення світу?
Ствердну відповідь на це

питання дає новітня
прогресивна культура. Кожен
письменник знає її аргументацію,
яку було б наївністю
нагадувати. Мабуть ті, з ким ми

хочемо дискутувати, теоретично
погодилися б з нами. І все-
таки ця розмова була б
поверховою. Бо навіть
погоджуючись з основною тезою, можна

поставитись до неї неглибоко,
не пережити її

по-справжньому. Для літературної праці це,

очевидно, має значення.

Письменники, про яких іде мова, на

практиці схиляються до

негативної відповіді на наше

основне питання. Саме цим
пояснюється те, що вони так

легко підпадають під вплив

буржуазної літератури, яка

рішуче заперечує можливість

зміни світу... Ідеологічна тактика

сучасної реакції полягає не в

безпосередньому захисті
існуючого стану речей, а в захисті

цього стану шляхом

посереднім, шляхом дискредитації
самих можливостей зміни світу
в результаті свідомої людської
діяльності. Ця тактика

полягає у визнанні часткових змін,
часткових завдань, які можна

розв язати емпіричним
шляхом і які начебто є єдиними

доступними для науки
завданнями. Таке обмеження
можливостей науки, заперечення
будь-яких історичних теорій,
як ненаукового пророкування,
є першим аргументом
ідеологічної тактики сучасної
реакції. Людський розум начебто
не в змозі передбачати
історичні зміни. Саме це
намагаються довести неопозитивісти.

Охарактеризовані вище

апологети експлуататорського

ладу сьогодні вже не можуть

протиставити революційній
ідеології іншу ідеологію,
ідеологію захисту існуючих
порядків, трону і олтаря. Ідеологи

реакції збанкрутували ще в

минулому сторіччі. Щоправда;
для більш відсталої частини

населення залишається ще ре¬

лігійна ідеологія, але

значення її в інтелектуальному
середовищі дедалі меншає. В

зв язку з цим тактика реакції
полягає у дискредитації всякої

ідеології як фактору, що

обмежує критицизм. Саме це

завдання поставили перед собою

такі філософи реакції, як

Р. Арон, К. Поппер, Й. Борн-
хем або К. Ясперс і деякі інші

екзистенсіалісти.

Нарешті, ця тактика

полягає у фальсифікації історії і

«обгрунтуванні» невір я в

прогрес. Історичні зміни, мовляв,
не зменшують загальної

кількості зла у світі, яке існувало
протягом віків. Тут випливає

на поверхню стара
християнська песимістична теза, що це
тільки здається, нібито світ
змінюється. Справжня його
зміна полягала б у зміні

людини, в її моральному
удосконаленні. Але за реакційними
філософами і це неможливо,
бо людська натура є

незмінною, поганою й злою. Можна

лише одчайдушно боротися зі
злом, знаючи наперед, що в

цій боротьбі неможливо

перемогти. Брати участь у такій

боротьбі гідно людини, але

закінчиться вона

безрезультатно, неминучою для роду
людського смертю того, хто

бореться. Така концепція

філософів типу Камю.

Що можна відповісти на ці

твердження? Перш за все, що

обмеження науки емпіризмом
суперечить всьому її розвитку.
Вирішальну роль в розвитку
науки відіграє теоретичне
мислення. В суспільних науках

теоретичне мислення має

ідеологічний характер. Бо істотні

проблеми гуманізму
вимагають визначення мети,

визначення того, чого ми хочемо

досягти, формулюючи наші

наукові завдання. А це не може

визначитись нашим довільним

рішенням. Таке рішення
мусить спиратися на

передбачення, яке має втілитись у
суспільному житті. Часткові

суспільні завдання, які

полягають в удосконаленні існуючих
інститутів згідно з цілями,
яким вони служать,
розв язуються емпірично. Але істотні
проблеми суспільних наук
полягають власне у якісних змі-
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нах існуючих інститутів, бо

служать вони якісно
відмінним суспільним цілям.
Соціалістична держава не постане

з удосконалення держави

буржуазної, удосконалення, що не

суперечить меті, якій ця
держава служить, меті захисту
класових інтересів буржуазії.
Щоб створити соціалістичну

державу, треба поставити собі

іншу мету захист інтересів
трудящих мас.

Нарешті, соціалізм стоїть на

позиціях історичної
педагогіки. Людина змінюється сама,
перетворюючи світ. Люди
можуть змінюватись. Принцип
моральної рівності дістав
порівняно широке визнання

внаслідок буржуазної революції;
поглиблення його результатів і

застосування принципу
загальної справедливості внаслідок
перемог робітничого руху є

також доказом змін в моралі
людства. Досить навіть
порівняти фактичні моральні
поняття в цьому плані сьогодні і сто

років тому.

Але все це лише розумові
категорії. Тимчасом на

письменників, про яких йдеться,
такі філософські дискусії не

мають безпосереднього впливу,
на них впливають швидше

логічні політичні наслідки
реакційної ідеології: вульгарна
критика перспектив
соціалізму, міфи про «народний
капіталізм», демагогічна
критика втручання партії в

культурне життя. Реакційна
ідеологія апелює до їх слабкої
обізнаності із сучасною
польською дійсністю та законами

економічного і політичного

розвитку світу. Політична

культура наших молодих

письменників низька. Партійні
організації письменників
протягом останніх двох років
небагато зробили, щоб змінити
такий стан справ. В цьому
світлі стає зрозумілим, чому
деякі письменники підпали під
вплив післявоєнної
буржуазної літератури, яка виражає і

розвиває охарактеризовані ви¬

ще тенденції реакційної
ідеології».
Після стислої

характеристики основних тенденцій
розвитку сучасної буржуазної
літератури в головних

капіталістичних країнах автор робить
короткий екскурс в історію
польської літератури,
звертаючи при цьому увагу на те, що

«потреби суспільної боротьби
за прогрес відігравали
вирішальну роль в напрямку і в

результатах творчості як Кра-
сицького, так і Міцкєвича і

Словацького. Вірними цій
традиції залишились Крашев-
ський, Прус, Жеромський,
Домбровська, Тувім, Бронєв-
ський, Кручковський».
Підкресливши далі, що

одним з основних критеріїв
роботи письменника повинен

бути «суспільний обов язок
літератури», Стефан Жулкєвський
на закінчення своєї статті
пише: «На мою думку, для
письменників настав час

приймати принципові рішення. Цей
процес повинна прискорити
ідейна і політична діяльність

партії в літературному
середовищі, діяльність
письменницьких партійних організацій,
принципова марксистська
критика... Політична стабілізація
в країні, консолідація партії,
господарські успіхи останніх

двох років, переборення
викривлень і зміцнення
соціалістичної законності, зміцнення

зв язків, що об єднують країни
нашого табору, мирні зусилля,
що надихають нації, усе це
водночас відкриває
перспективи для нашого дальшого

розвитку. Саме ці перспективи

конкретизує програма III

з їзду Польської об єднаної
робітничої партії, яка є тим

виразнішою, коли розглядати її на

фоні розвитку всіх

соціалістичних країн, на фоні радянської
семирічки і прогресу світового

робітничого руху, особливо в

країнах, що визволяються

з-під колоніального гніту.
Письменник, який стоїть

осторонь цієї основної лінії

розвитку, сам шкодить своєму ми¬

стецтву. Тим самим він порй-
ває свої зв язки з народом, які
є кінцевою умовою справжніх
мистецьких досягнень. Ці
зв язки польська література,
згідно з своїми великими

традиціями, повинна

зміцнювати».

Про творчі досягнення

польських письменників йдеться,
зокрема, в оглядовій статті
Яніни ГІрегер, вміщеній в

газеті «Трибуна літер ацка» під

заголовком «В минулому
році» (тобто 1958. Прим,
перекладача).
Зробивши закид деяким

письменникам, що
захоплюються неактуальною

тематикою, Яніна Прегер пише:

«Сучасна повість репортаж
відроджується і -має всі шанси

на успіх, аби тільки
письменники брали в свої руки
ініціативу і цікавились справами
нинішніх живих поляків, а не

якихось там абстрактних схем.

Не так багато досягнень в цій
галузі, щоб хвалитися, але

дорогу тут вже торують «Алея
Непідлеглості» Ванди Мель-

цер і «Звіт в справі ангелів»
Ловелля...»
З творів, присвячених

сьогоднішньому дню
соціалістичної Польщі, авторка відзначає
також книжку Жукровського
«Крихти весільного торту» та

кілька інших творів.
«Крім того, продовжує

Яніна Прегер, слід
відзначити твори, які свідчать, що

літератори починають

усвідомлювати своє місце в житті, в

Польщі/- серед них «Листи

до пані 3.» К. Брандиса.
Цікавою є також новела Є. Пут-
рамента «Пусті очі», яку
можна з певністю трактувати, як

повернення цього
письменника до серйозної прозової
творчості».
«У нас ще багато проблем,

які чекають розв язання,
пише на закінчення авторка,-
але ті досягнення, які ми

маємо сьогодні, свідчать про
великі перспективи, що

відкриваються перед польською

літературою»,
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М. Н Е В Р Л 1

МІЖСЛОВ ЯНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНЕ ЄДНАННЯ

Дослідження багатих
традицій міжслов янських
взаємин бо ж сучасна дружба
братніх слов янських народів,
які спільно борються за

здійснення найгуманніших ідеалів
людства, сягає своїм

корінням в давнину є

благородною і гуманною справою і

безсумнівно буде великим

внеском в історію боротьби
людства за соціальний і
культурний прогрес.

Великим поштовхом для

дослідників міжслов янських,
зокрема
українсько-слов янських, зв язків були два
знаменні ювілеї: 300-річчя
возз єднання України з Росією
та 100-річчя з дня

народження Івана Франка, що їх

недавно відзначив не лише увесь

слов янський світ, а й усе
прогресивне людство. Обидва
ювілеї пов язуються з

Україною, яка давно привертала
увагу дослідників.
Напередодні святкування 300-річчя
возз єднання України з

Росією у Києві вийшов збірник
«Російсько-українське
літературне єднання» (1953 рік).
Чимало робіт про міжнародні
(в тому числі і

міжслов янські) зв язки української
літератури вийшло також до

100-річного ювілею з дня

народження І. Франка.
З нагоди згаданих ювілеїв

на Україні та в ряді
слов янських країн (Чехословаччина,
Польща, Болгарія) відбулись
наукові конференції, на яких

були прочитані доповіді про
питання

українсько-слов янських культурних, зокрема
літературних, зв язків. Дальшим

стимулом для дослідження

міжслов янського
літературного єднання був IV
Міжнародний з їзд славістів, що
відбувся в Москві 1958 року.
Підготовкою до нього був на

Україні І Республіканський
з їзд славістів, який, на жаль,

не охопив усього багатого

комплексу питань
слов янознавства (слов янська
археологія, історія, етнографія,
фольклор, філософія, історія
слов янських мов), а

обмежився лише питаннями

літературних зв язків України з

слов янськими країнами.
Такий характер мала також

Львівська наукова
конференція, присвячена
українсько-чехословацьким літературним
зв язкам (1958). Живі зв язки

України з слов янськими
країнами викликали, як бачимо,
інтерес передусім до

досліджень літературного взаємо-

спілкування України з

братніми слов янськими народами.

Незабаром після виходу
вищезазначеного збірника
«Російсько-українське
літературне єднання» побачили світ ще
три багаті своїм змістом і

формою книжки, видані
останнім часом в ЧСР. Всі вони

присвячені традиційній
дружбі чеського й словацького

народів з братньою Україною
землею волелюбних
запорозьких козаків, батьківщиною
геніальних революційних
поетів і мислителів Т. Шевченка,
І. Франка, вітчизною славних

героїв-партизанів і, нарешті,
передовою
індустріально-колгоспною республікою СРСР.

Перший з цих збірників
«Вєчна дружба» (вид-во Свєт
Совєту, Прага, 1955) вида¬

ний з нагоди 300-ліття
возз єднання України з Росією,
містить праці суто історичні,
культурно й
літературно-історичні та низку документів
про чехословацько-українську
дружбу. Другий збірник
«З історії чехословацько-

українських зв язків» (вид-во
Словацької АН, Братіслава,
1957) вийшов до 100-річчя
з дня народження І. Франка.
До нього увійшли праці
українських, чеських і словацьких

учених, і вже один цей факт
символізує дружбу братніх
слов янських народів. В ЧСР
недавно опубліковано друге
видання цього збірника
українською мовою, яке є гідним

подарунком Словацької
Академії наук читачам
Радянської України. До другого
видання збірника «З історії
чехословацько-українських
зв язків» увійшли чотири нових

праці, присвячені найдавнішим
і найновішим чехословацько-

українським зв язкам. Третя
чехословацька
збірка «Зв язки Івана Франка з чехами

та словаками», що її

упорядкували М. Мольнар та

М. Мундяк, була видана у

Пряшеві 1957 року.
Незважаючи на деякі недоліки в

роботі упорядників, це цінний
збірник Франкових творів,
присвячених чехам і

словакам, та чеських і словацьких

праць про Франка та його
діяльність.

Видання подібних збірок є

безперечно корисною справою,
бо роботи про міжслов янські
літературні зв язки
допомагають зміцнювати і розвивати
тисячолітню дружбу братніх
слов янських народів.
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ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ

ПРО

НІМЕЧЧИНУ

Майже століття відділяє нас від
того часу, коли розгорнулася
літературно-політична діяльність
геніального мислителя і революціонера
М. Г. Чернишевського, але його чис-^

ленні праці, зокрема публіцистичні
статті, на яких виховувались

покоління революціонерів, і досі не

втратили своєї наукової і политичної
актуальності.
Творча спадщина вождя російської

революційної демократії
перегукується з найпекучішими питаннями

сучасності, допомагає борцям проти
реакції і мракобісся, за соціальну
справедливість і національну
незалежність.
В цьому ще раз переконуєшся,

знайомлячись з книгою М. Козового

«Н. Г. Черньїшевский и вопросьі исто-

рического развития Германии».
Про творчість Чернишевського

написано чимало монографій і

досліджень, але, як правило, вони
присвячені розглядові загальних
теоретичних і політичних проблем, аналізові

світогляду геніального мислителя в

цілому. Безперечною заслугою автора
рецензованої книги є те, що він
поставив собі за мету показати мало-

досліджену сторону творчості
Чернишевського його міркування про
історико-політичні,
соціально-економічні і культурні проблеми
тогочасної Німеччини, країни, що
відігравала неабияку роль в ідейному
житті європейських народів, а з кінця
40-х років XIX століття стала

батьківщиною революційного вчення

пролетаріату марксизму. Природно,
Що німецьке питання не могло не

хвилювати ідейних вождів
російського визвольного руху.

М. Козовой, Н. Г. Черньїшевский и
вопросьі исторического развития
Германии. Госполитиздат УРСР, К., 1959.

всесвіті

Оперуючи значним фактичним
матеріалом, М. Козовий доводить, що
основні засади, з яких виходив Чер-
нишевський щодо питань об єднання

Німеччини, в головному і

вирішальному збігалися з ідейними
настановами і загальнополітичною лінією

Маркса і Енгельса.
Так само як і основоположники

наукового комунізму, Чернишев-
ський був непримиренним ворогом
Німеччини обскурантів і шовіністів,
«тевтономанів», зарозумілих прус-
ських поміщиків і буржуазних
«лібералів», що плазували перед ними.

Всі його симпатії на боці
німецького трудового народу, «великої

німецької нації», її демократичної
культури, здобутки якої Чернишевський
високо цінив. Він був глашатаєм

дружби двох великих народів
російського і німецького.

Глибокі і багато в чому пророчі
думки Чернишевського про будучину
Німеччини з особливою силою
звучать в наші дні, коли в центрі
уваги людства знову стоїть

німецьке питання, за демократичне і

справедливе розв язання якого

ведуть боротьбу Радянський Союз,
країни народної демократії, прогресивні
сили самої Німеччини і всього світу.
Свою книгу М. Козовий будує за

хронологічним принципом. Такий
метод дослідження дозволяє в

історичному плані аналізувати окремі
проблеми, еволюцію поглядів
Чернишевського на ті чи інші питання.

Книга М. Козового показує
Чернишевського як історіографа
Німеччини і великого знавця історії тогочас-^

них міжнародних відносин.
Грунтовно проаналізувавши його численні
виступи з питань німецької історії,
автор робить цілком правильний
висновок, що вони були «великим

внеском в історію політичного і
розумового розвитку великого' німецького
народу».
В цілому можна погодитись і з

інтерпретацією, яку дає М. Козовий

численним оглядам Чернишевського
з німецького питання в «Современ-
нике». Лейтмотивом цих політичних
виступів Чернишевського, на думку

автора, є теза: «Німеччина повинна
стати єдиною національною
демократичною державою це економічно

і політично назріло, і це повинно

здійснитись за допомогою
революційної акції самих народних мас».

На жаль, в книзі недосить повно

розкриваються думки
Чернишевського про міжнародне значення

возз єднання Німеччини, зокрема для росій;
ської революції. Тимчасом саме у
возз єднаній демократичній і
миролюбній Німеччині Чернишевський
вбачав союзника російського і

загальноєвропейського визвольного руху. Він

був рішучим противником різних
династичних і шовіністичних планів

возз єднання Німеччини, що їх

виношували ідеологи панівних класів.

Національний рух на користь єдності

країни, зауважував Чернишевський,
не повинен загрожувати іншим

націям, а, навпаки, сприяти їх
визволенню.

Доречно зазначити, що і в наші

дні реваншистські сили в самій
Німеччині при підтримці світового

імперіалізму намагаються використати
прагнення німецького народу до

возз єднання своєї батьківщини для

розпалювання націоналізму та

великодержавного шовінізму.
Проблема возз єднання Німеччини

може і повинна вирішуватись
самими німцями в інтересах трудящих
мас країни і безпеки народів
Європи. «Неправильно було б нав язувати
німцям зовні умови об єднання їх

країни, говорив М. С. Хрущов на

XXI з їзді КПРС. Хай самі німці
домовляться між собою, і тому ми

підтримуємо лозунг демократичних
кіл Німеччини: «Німці, за спільний
стіл!'». Хіба не співзвучний з цими
словами палкий заклик
Чернишевського до німецького народу його
часів взяти справу возз єднання
країни в свої власні руки?
Даючи загалом позитивну оцінку

дослідженню М. Козового, слід

водночас сказати і про окремі недоліки,
яких не позбавлена книга. На наш

погляд, автор не зумів переконливо-
відповісти .на питання: чому М. Г. Чер-
нийіевського, який уособлював рево-
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люційно-демократичний визвольний
рух Росії, так захоплювали і

хвилювали проблеми історичного розвитку
саме Німеччини? Автор навіть в

загальних рисах не показав соціально-
економічного становища Німеччини,
не визначив її місця в системі

міжнародних відносин. Від цього книга

дещо програє.

Книга про ставлення М. Г. Чер-

КАМ'ЯНИЙ

ЛЕОПАРД

За одностайним визнанням

італійської критики, жодна книга останніх

років не мала такого успіху, як

роман Джузеппе Томазі князя ді Лам-

педуза «Леопард».
Цей успіх, певно, менш за все

пояснюється біографією автора, про
яку критика й досі має дуже скупі
дані. Відомо лише, що автор
належав до однієї з старовинних
аристократичних фамілій півдня Італії,
деякий час служив офіцером в армії,
перебував в опозиції до Муссоліні,
багато подорожував, був великим

знавцем західних мов та літератур і

помер восени 1957 року від якоїсь
невиліковної хвороби на 62 році
життя.

Рукопис ромаиа було видано 1958

року відомим італійським
літератором Джорджо Бассані. З передмови
того ж Бассані видно, що в архіві
померлого князя знайдені рукописи
ще чотирьох оповідань і кількох
статей з історії французької прози XIX
століття (Стендаль, Меріме, Флобер).
Все це поки що не опубліковано.
Таким чином, причину загальної

зацікавленості романом Лампедузи
слід шукати в самому творі, а не в

біографії автора.
Твір Лампедузи нагадує класичний

європейський психологічний роман
XIX століття. Це історія занепаду
однієї сіцілійської аристократичної
родини. Голова родини старий
герцог Фабріціо Саліна людина
далека від політики, найулюбленішим
заняттям якої є астрономія стає

свідком бурхливих суспільних зрушень
заключного періоду руху за

об єднання Італії та буржуазної
революції в країні. Герцог вважає за

краще бути стороннім спостерігачем.
Захищати старий порядок він не хоче,

бо цілковито усвідомлює його
приреченість. Але він також не вірить у
доцільність буржуазної революції.
Саме тому герцог Саліна з сім єю

Guiseppe Tomasi di Lampedusa, II Gat-
topardo. Feltrinlli, Editore Milano, 1958.

нишевського до Німеччини і німе-

цього народу, незважаючи на її

недоліки, буде з інтересом прочитана
широким читачем, який знайде тут
чимало цікавого для вивчення історії
дружнього нам німецького народу, а

також російського визвольного руху
в домарксистський період.

Ю. ГОРСЬКИЙ.

дружиною й трьома дочками

усамітнюється від людей в своєму
старовинному замку (біля в їзду до
нього височить кам яна фігура
леопарда, чиї відбиті лапи й хвіст

символізують занепад герцогського роду і

безславний кінець феодалізму). Там
вони ведуть «рослинне» існування.
Суспільна буря проноситься повз
їхні вікна. Незабаром помирає старий
герцог, духовна смерть ще раніше
спіткала і його дочок,
підстаркуватих незаміжніх дів.

Паралельно до цієї головної
сюжетної лінії розгортається інша,
розповідь про улюбленого небожа
Саліна Танкреді Фальконьєрі, яка

гостро контрастує з першою.
Танкреді людина дії відчайдушно
кидається у боротьбу й відразу стає на

бік перемігшої буржуазії. Він бере
участь у антимонархічному русі,
одружується з красунею-дочкою

управляючого маєтком герцога Саліна,
стає крупним політичним діячем,
сенатором.
Думку італійської критики про цей

твір можна звести до двох положень:

дехто вважає, що «Леопард»
роман переважно історичний, інші
висувають на перше місце ліричні
мотиви й гадають, що «Леопард» твір
суто біографічного порядку. Перші
виходять із зовнішніх обставин часу
й місця романа (Сіцілія, травень
1860 р. травень 1910 р.),
вважаючи, що основним ідейно-художнім
завданням автора було зображення

історичної долі країни й краху
старих феодальних підвалин. Інші
відзначають у романі, насамперед,
його суб єктивне джерело. Для них

«Леопард» сповідь представника
приреченого класу, герцога Фабріціо
Саліна. Історичне ж тло, за думкою

цих критиків, обрано лише для

«вилучення» героя з сучасного

середовища, заради створення певної

штучної, «нейтральної» атмосфери, в

якій звичайні для сучасної західної

літератури абстрактні роздуми про
життя й неминучу смерть набули б

видимості соціального смислу.
Обидва ці крайні міркування є

натяжкою й суперечать змісту романа.
Найоб єктивнішу оцінку твору
Лампедузи дає італійська прогресивна
критика: стаття П єро Далламана в

газеті «Паезе сера» і рецензія Кар-
ло Салінарі в журналі «Віє нуове».
Обидва критики сходяться на тому,
що роман являє собою синтез

історичних і суб єктивно-ліричних основ.

«Леопард», зазначає П єро
Далламана, переносить нас у ті

неспокійні часи, коли гарібальдійська
«Тисяча» визволяє Сіцілію з-під влади
Бурбонів і приєднує її до Італії. Це
був період кризи, яка поставила під

загрозу основи старого ладу,

захитала і без того підірвану владу
феодальної аристократії і сприяла
зародженню нового буржуазного
суспільства... і разом з тим у романі
можна легко помітити тонке

автобіографічне джерело, подібне до того,
яке ми знаходимо в будь-якому
гідному уваги романі».
Далламана, безумовно, має рацію.
Великим досягненням ромаиа

Лампедузи є глибоке проникнення в суть

суспільних умонастроїв епохи кінця

Рісорджіменто, епохи, коли

завершилось давно вже жадане об єднання
Італії і коли італійське суспільство
було охоплене, здавалося б, таким

несподіваним, тяжким

розчаруванням. Звичайно, романісти, які
порушували тему Рісорджіменто,
змальовували бурхливу радість народу з

нагоди визволення від гніту
іноземців та падіння ненависних Бурбонів.
Звідки ж брало свій початок

розчарування кращих італійців кінця
століття? Трудящим (особливо на

півдні Італії) визволення, по суті,
нічого, крім нового ярма, не принесло.

До старих хазяїв-феодалів
приєдналися нові буржуа. Своєю
жорстокістю і вмінням експлуатувати нові

пани перевершили старих. Про це

розповідало багато письменників

кінця минулого сторіччя. Але Лампеду-
за пішов ще далі, він показав

історичну приреченість буржуазії. При

цьому Лампедуза аристократ за

походженням аж ніяк не критикує
буржуазну Італію з позиції
феодалізму: він розуміє неминучість його
загибелі. Саме тому герцогу Саліна
так подобається його небіж Танкреді
Фальконєрі; адже він постає в цьому

романі людиною дії. Сам герцог

занадто старий, щоб діяти, й до того

ж, на думку автора, досить

досвідчений і розумний, щоб усвідомити
марність всіх зусиль. Він скептик, але

скептик розумний і чесний. Йому
ЦІЛКОМ ясно, що буржуазна влада не
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композитор, піаніст і диригент.
Після невдалої війни з

Францією (1859 рік) віденський
уряд, побоюючись революції,
змушений був дещо
послабити національний гніт.
Наступне десятиріччя
характеризується новим розквітом чеської

культури. Період з 1861 по

1874 рр. найбільш

плодотворний і для Бедржиха
Сметани. Голова музичного
розряду прогресивної «Умєлецької
бесіди» творчого об єднання
чеських діячів мистецтв,
організатор і учасник перших
абонементних концертів,
засновник і незмінний керівник
одного з найбільших хорових
товариств «Глагол Празький»
він не залишається осторонь
жодного з громадських
починань. Найважливішими серед
цих подій було відкриття
«Станового театру» в Празі і

боротьба за створення
Національного театру. Маленький
«Становий театр» незабаром
став справжнім центром
чеської культури. Протягом
восьми років диригентом оперних
спектаклів, які ставилися на

його сцені, був Бедржих
Сметана. Саме тут відбулися

прем єри його опер «Бран-
денбуржці в Чехії», «Продана
наречена», «Дві вдови»,

«Поцілунок».
Перша опера Сметани «Бран-

денбуржці в Чехії» (1863 р.)
присвячена героїчній боротьбі
чехів з пригноблювачами-
пруссаками. Сила драматизму,
виразна музика особливо
хорових сцен і народ, якому
відводиться не роль «маси», а

роль основного борця з

іноземними загарбниками, все це

дозволяє назвати «Бранден-
буржців» твором
новаторським, прогресивним, першим
великим досягненням чеського

оперного мистецтва. Про те,
наскільки сильне враження

справляє ця опера, говорить
хоча б той факт, що в дні

гітлерівської окупації «Бранденбур-
жці в Чехії» були заборонені.
В 1866 році пражани

вперше почули «Продану
наречену» перлину творчості
композитора. Напрочуд вдало

сказав про цей твір один з

видатних чеських учених, біограф
Б. Сметани Зденєк Неєдли:

«До чеської людини промовляє
тут сам дух народу, його

найвищий завіт, пронесений крізь
всі випробування історії: «Не

впадайте у відчай, будьте
веселими і тоді ви

непоборні»... «Продана наречена»
зробила, особливо в епоху
боротьби за національне існування,
неоцінимі послуги
національним борцям тим, що вселяла у
них радість і віру, необхідні
для боротьби».
Яскрава народність музики,

її простота і безпосередність,
легкий та граціозний ритм
польки (що проходить через
весь твір), загальний

гумористичний колорит, ось що

зробило «Продану наречену»
одною з найпопулярніших опер
світу. Вперше за кордоном
вона була поставлена в

Петербурзі 1870 року.
Наступними операми

Сметани були «Далібор» (1867
рік), твір, який оповів
дзвінкою мовою музики про такі

сторони характеру чеського

народу як стійкість, героїзм,
протест проти іноземного
гніту; і «Лібуше» (1872 р.)
своєрідний гімн народній силі
і мудрості. Опера «Лібуше»,
названа ім ям легендарної
засновниці Праги, була
написана в період особливого
піднесення національно-визвольного
руху. Сметана призначав її
для відкриття Національного
театру і тому відкладав

прем єру на протязі майже десяти

років. Перша вистава

відбулася 11 червня 1881 року в

день відкриття Національного
театру. Опера була з

захопленням прийнята чеськими

патріотами. І по сьогодні
«Лібуше» виконується в

Чехословаччині в дні національних
свят.

Композитор був у розквіті
сил і слави. Творчі плани,
натхненна праця поглинали його.

Але восени 1874 року, в ніч

з 19 на 20 жовтня, трапилось

непоправне нещастя

Бедржих Сметана оглух. І це
трапилось з людиною, все життя

якої, здавалось, було в музиці!
Однак, навіть це велике горе
не змогло зломити

композитора. Незадовго перед
хворобою в березні того ж 1874

року з великим успіхом бу¬

ла поставлена його нова

комічна опера «Дві вдови». Ще
в 1872 році Сметана почав

роботу над циклом симфонічних
поем «Моя батьківщина».
І ось тепер, втративши слух,
композитор не припиняє своєї

праці. До цього останнього і

трагічного періоду його
життя відносяться такі чудові
твори, як шість симфонічних поем

з циклу «Моя батьківщина»,

три комічних опери
«Поцілунок», «Таємниця» і «Чортова
стіна», два струнних
квартети в тому числі і
знаменитий квартет «З мого життя»,

фортепіанні цикли «Сни»,
«Чеські танці» та ряд інших

творів. Дуже важливо

відзначити, що в жодному з цих творів
нема тем фатальності,
страждання, скорботи.
Пенсія композитора була

злиденною. Вона не давала

йому можливості залишатися
в Празі. В маленькому селі

Ябкеніце жив і творив глухий,
смертельно хворий, але

повний творчих сил Сметана.

Проте йому судилося
пережити ще кілька світлих, радісних
днів: ювілейний концерт в

Празі на честь 50-річчя з дня

його першого публічного
виступу, прем єра «Лібуше» та

урочисто поставлена і гаряче
прийнята в травні 1882 року
сота вистава «Проданої
нареченої». В ті дні Прага і вся

Чехія вшановувала свого

улюбленого композитора. А
стан здоров я Сметани гіршав.
Насувався морок душевної
хвороби. В 1884 році
композитор був перевезений в Прагу,
де й помер в лікарні.
Велика роль Сметани в

розвитку чеської музичної
культури. Основоположник
національного оперного

репертуару, він був реалістом в

справжньому, високому
розумінні цього слова.

Гаряче люблять і шанують

композитора в народній
Чехословаччині. В музеї Сметани
любовно .зберігаються всі

документи, рукописи, речі, що

мають хоча б віддалене
відношення до великого

композитора. Вільний народ не забуває
одного з найславніших

патріотів Чехії.
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Терада НОБУЄСІ

ПРО ЗВЕДЕНИХ БРАТІВ»

ТА ЯПОНСЬКУ

КІНЕМАТОГРАФІЮ

На міжнародному
кінофестивалі 1958 року в

Чехословаччині фільм «Зведені брати»,
разом з видатним твором
радянської кінематографії
«Тихим Доном», одержав першу
премію. Мені, молодому і
недосвідченому японському
сценаристові, і досі важко в це

повірити. Я був вражений і

задоволений такою високою

оцінкою. А незабаром мене

чекала нова радість.
Здійснилося моє палке бажання я був
запрошений до Радянського

Союзу, країни, яку я понад усе
на світі мріяв відвідати. У
Ташкенті й Москві я мав

можливість побачити багато
цікавого.

«Зведені брати» йшли на

московських екранах за два

місяці до мого приїзду. З
японських газет я дізнався, що

режисер Герасимов, якого я

люблю і поважаю, дуже похвалив

цей фільм. «Зведені брати»
були показані також на

фестивалі в Ташкенті і
демонструвалися 'по московському
телебаченню.

Тому, вважаючи, що
багатьом радянським глядачам

«Зведені брати» знайомі, я

коротко перекажу передісторію
картини, сюжет, а також

спробую дати загальне уявлення

про умови, в яких працюють
японські письменники, що

співробітничають у кіно.

Приблизно п ять років
тому, ще будучи студентом
третього курсу університету, я

прочитав «Зведених братів»
Таномія Торахіко. Книга ця

глибоко вразила мене. Тоді я

ще як слід не знав світу
кінематографії, і все мені
здавалося дуже простим. Тим більше,
що моє оповідання «Вогник»,
у якому я розповів про
дорослих в сучасному суспільстві
крізь сприйняття учнів
сільської школи, про еволюцію
свідомості людей, було
опубліковане в журналі, а згодом на

його основі режисер Ієкі Мій-

одзі зробив фільм. Тому я

наважився переробити для

кіно книгу Торахіко і пішов до
Ієкі. Він по-дружньому
покритикував сценарій, дещо

похвалив, але ставити фільм
відмовився, в зв язку з тим, що в

нього було багато інших
замовлень від компанії «Докурі-
цу Ейга» Через рік я

запропонував сценарій «Зведених
братів» великій кінокомпанії

«Ніккацу», де тоді працював.
Але сценарій було відхилено,
бо в ньому я дуже різко
критикував мілітаризм. Проте
я не залишав думки про

постановку фільму. Ще через два

роки мій сценарій був
надрукований у кінематографічному
університетському журналі в

Токіо. Тоді я вдруге звернувся
до компанії «Докуріцу», і,
нарешті, мій сценарій потрапив
до голови компанії Іто Такео,

був відредагований режисером
Ієкі і прийнятий до роботи.
Разом з йода Гікан, моїм
старшим товаришем по

університету, я завершив остаточний

варіант. Ми хотіли одного: пока-

і «Докуріцу Е й г а» незалежна
кампанія.

зати Японію того часу через
життя сім ї японського

військового. В центрі фільму образ
глави сім ї Кіто Хантаро. Це
символічна постать, втілення
японського мілітаризму.

Кіто деспот, що

поводиться із своєю покірливою,
забитою дружиною, колишньою

служницою Ріко, як з

рабинею. Взаємини в сім ї вій

побудував на силі.

Коли фільм було закінчено
і він з явився на екранах
Японії, глядачі зустріли його по-

різному: одні хвалили, інші

гудили.

Нам дуже хотілося знати, як

зустрінуть «Зведених братів» у

Радянському Союзі. Чи в такій

передовій країні, країні
бурхливого розвитку, як

Радянський Союз, зрозуміють
специфічні риси Японії? І коли я

приїхав до СРСР, то був щиро
здивований, зустрівши так

багато людей, які прекрасно
зрозуміли фільм.

«Зведені брати» знімалися
близько трьох місяців, фільм
коштував компанії «Докуріцу
Ейга» ЗО мільйонів ієн, і
можна сказати, що нам

пощастило, тому що «Докуріцу»
економічно слабіша за більшість
кінокомпаній Японії. Однак,
коли «Зведені брати» вийшли на

екрани, вони не мали великого

збору. Звичайно, фільм не

позбавлений недоліків. Але все ж,

на мій погляд, головна

причина неуспіху полягає в тому,

що продукція прогресивної,
але економічно слабкої

«Докуріцу» витіснюється шістьма

найбільшими японськими

кінокомпаніями. Дуже небагато
кінотеатрів береться
демонструвати фільми «Докуріцу», як

правило, це другорозрядні і

третьорозрядні кінотеатри. До
того ж, «Докуріцу» доводиться

відстоювати свої прогресивні
тенденції в умовах постійного

тиску і протидії з боку
великих кінокомпаній. Зокрема, ні
компанії переслідують акторів,
які знімаються в прогресивних
кінофільмах. Як приклад,
можна навести випадок з актором
Намбара Сіндзі (в «Зведених

братах» він грає третього
сина моряка). За те, що

Намбара без згоди компанії «То-

ей» знімався в нашому фільмі,
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«Зведені брати» (фільм мав

демонструватися в кінотеатрі
кінокомпанії «Сьотіку») були
раптово зняті з екрану, бо в

компанію «Сьотіку» прийшла
відповідна заява від «Тоей».
Все це примусило «Докурі-

цу» протестувати проти
несправедливих утисків з боку
провідних кінокомпаній,
вимагати компенсації за збитки і,
нарешті, (дуже рідкий
випадок) подати позов в

арбітражний суд в зв язку з

порушенням закону про заборону
монополій. Минуло півтора року,
а суд ще не виніс рішення.
Гадаю, досить і того, що я

розповів, щоб уявити собі
становище в японській кінопроми-
словості. До цього слід тільки
додати, що прогресивні кіно-
діячі продюсери, режисери,
сценаристи, оператори неза-

доволені продукцією крупних
кінокомпаній, підтримуючи
економічно слабку «Докуріцу»,
загальними зусиллями

випускають немало прогресивних
кінофільмів. Вони радяться і
допомагають один одному,
вірять у справедливість своєї мі¬

сії і намагаються створювати
дійсно художні фільми, які
закликають людей до миру.

Ось чому шість найбільших

компаній посилюють натиск,

ось чому вони придушують

дрібні прогресивні компанії
своєю політикою в галузі
прокату.
За цих умов прогресивні

кінематографісти продовжують
свою роботу. Нещодавно
випущено фільм режисера Сіндо
Кането «Фукурю мару № 5»

(«Рибальський човен

«Щасливий дракон № 5»), який

розповідає правду про смерть
рибалки Кубояма Сюнкіті в

результаті випробування
водневої бомби в районі Бікіні, і

ряд інших прогресивних

кінокартин.
Навіть серед співробітників

провідних компаній знайшлися

передові люди. Ці компанії
інколи теж випускають такі

твори, як фільм «Рис» режисера
Імаї Т., що змальовує життя

сільської бідноти, його ж

«Повість про чисту любов», у якій

розповідається про кохання

юнака і дівчини, які потерпіли
від атомного бомбардування,
«Земля і вибухи» режисера Се-
кігава Хідео про боротьбу
селян проти побудування
американської авіаційної бази Таті-
кава та інші фільми.
Прогресивні діячі

японського кіно користуються
підтримкою широких мас: робітників,
членів жіночих та студентських
спілок.
Заклик «Не дамо погаснути

вогнику «Докуріцу»!» завжди

знаходить відгук серед
широких кіл.

Дякуючи могутній підтримці
глядачів, прогресивні
кінематографісти Японії і далі
випускають антивоєнні фільми та

фільми, які пропагують ідеї

миру.
Мені хочеться закінчити цю

статтю висловленням подяки

за високу оцінку, яку дістали

у вашій країні «Зведені
брати», і сказати, що запрошення,
в Москву, де я мав можливість

зустрітися з багатьма
цікавими радянськими людьми, дало
мені натхнення і додало мені

сил.

«ВСЕСВІТІ»

ПРИНЦИП НАД УСЕ. «Клуб
мовчання», членам якого

категорично заборонено
розмовляти, один з найпопу-
лярніших у Лондоні. Якось
до клубу вдерлися злодії й
обібрали присутніх до
останнього пенні. «Операція»
кінчається, а члени клубу ні
пари з вуст. Втім, коли

злодії забралися геть, один з

потерпілих підбіг до вікна і
заволав пробі. Поліція затри¬

мала злодіїв. А той, що
кликав на допомогу, був
виключений з клубу за порушення
статуту...

ВИПАДОК НА ФУТБОЛІ. На
футбольному матчі в

голландському місті Арнемі
стався нечуваний в історії
футбола випадок: на першій
хвилині матчу суддя
призначив штрафний удар у
ворота команди, що грала в

червоних майках, і зробити цей
удар наказав... цій же

команді. Та це був лише початок.

Суддя віддавав дедалі неймо-
вірніші накази. Нарешті матч

припинили: виявилося, що

суддя дальтонік, тобто не

розрізняє червоного і
зеленого кольорів. Після того, як
гравці змінили червоні
майки на білі, гру було
відновлено.
ЕЛЕКТРИКА ПРОТИ

БУР ЯНІВ. В Чехословаччині
знайдено новий спосіб боротьби
із шкідливими рослинами
з допомогою досить просто¬

го електричного приладу,

який пропускає струм через

систему електродів,
розміщених над і під землею.

РАДІОАКТИВНА ПШЕНИЦЯ
В США, Американські вчені
встановили, що, внаслідок
випробувань атомної зброї,
пшениця останнього1 врожаю
має небезпечний процент
радіоактивності. За
повідомленням агентства ЮПІ, в

пшениці, зібраній у штаті
Міннесота, наявність строн-
цію-90 «здебільшого дуже
наближалася, а іноді й
перевищувала межу безпеки».
Вчені побоюються, що
кількість випадків захворювання
на рак крові і кісток
значно зросте. В одному з

випадків, зареєстрованих

комісією, цаявність стронцію
становила 600 процентів від
«межі безпеки»,

встановленої американською комісією
в справах атомної енергії.
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Життя мистецтва

АНГЛІЯ

«КИСНЕВИЙ ВІК»

Великою популярністю в

Англії користується новий

сатиричний роман молодого
письменника Х'ю Томаса
«Кисневий вік», в якому

автор дотепно висміює
сучасний англійський державний
апарат. Ось його зміст.

Британський уряд
оповістив весь світ про те, що
в Англії винайдено нову,
величезної руйнівної сили,

кисневу бомбу. За одну мить

неймовірно зростає престиж
Англії та її роль у
міжнародній політиці. Незабаром
один молодий член

парламенту випадково дізнається,
що ніякої кисневої бомби

взагалі в природі не існує.
Перелякані керівні діячі
військового міністерства
пропонують йому хабарі за

мовчанку, але герой вирішує
будь-якою ціною розповісти
світові правду. Проте жод¬

ний англійський часопис не

згоджується надрукувати це

сенсаційне повідомлення.

Ситуація досягає апогею,
коли прем'єр-міністр, який

не є довіреною особою у

військовому відомстві і не

зн^є справжнього стану
речей, заявляє, що невдовзі
киснева бомба буде
використана для зруйнування
місяця. Військове
міністерство охоплює паніка, але

справу врятовує звістка про
те, що запускати кисневу

бомбу на місяць не можна:

«ним уже заволоділи
росіяни».

Дещо нагадуючи своєю

манерою відомий роман
Г. Гріна «Наша людина в

Гавані», книга Х'ю Томаса

цікава тим, що в ній яскраво
зображується закулісна
сторона діяльності англійського

державного апарату.

БОЛГАРІЯ

ВИСТАВКА КІНОПЛАКАТУ

Останнім часом в Болгарії
з розвитком кінематографії
великих успіхів досягнуто й
в галузі кіноплакату.
Нещодавно в Софії

відбулася перша виставка

болгарського кіноплакату, на

якій експонувалося багато

цікавих талановитих творів.
Загальне схвалення

дістали плакати до болгарських
кінофільмів: Найдена Петко-
ва - «Ребро Адамове», «Ге-

ракови», «Земля», Стефана
Борисова «Урок історії».
Цікавою композицією від-

Здравко Георгієв. Плакат до болгарського фільму «Голе-
манов».

значалися твори молодого

художника Дімо Заїмова,

серед яких плакат до

радянського кінофільму «Троє
вийшли з лісу», плакати худож¬

ників Ніколи Мірчева до

«Тихого Дону», Стефана
Борисова до кінофільму
«Летять журавлі» та ін.

ІРАК

китайський фільм про молоду республіку

Найден Петков. Плакат до болгарського фільму
Адамове».

«Ребро

Протягом кількох місяців
в Іраку працювала група кі-

номитців з Китаю. Вони

провадили тут зйомки
документального фільму про
молоду арабську республіку.
Фільм розповідатиме про
людей і природу, про
господарське і культурне під¬

несення країни після
визволення з-під
імперіалістичного гніту.
Глядачі побачать у цьому

фільмі також пам'ятки

старовини, руїни Вавілона та

Ура, зразки стародавньої

культури іракського народу.
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ТВОРИ МОЛОДОГО МИСТЕЦТВА КНР

Уряд молодо? Іракської
республіки широко
підтримує розвиток національної
культури, нового

національного мистецтва. За перший
рік, що минув після

перемоги іракської революції, в

країні досягнуті помітні
успіхи в розвитку літератури,
різних галузей мистецтва.

Досі Ірак не мав своєї

національної художньої
кінематографії. Зараз іракські
митці розпочали роботу над
першим художнім фільмом.
Це буде історичний кіно-

твір про одну з сторінок
героїчної боротьби

іракського народу за свою незалеж¬

ність. Зйомки фільму, ролі
в якому виконуватимуть

кращі іракські актори, вже

ведуться. ФІЛЬМ вийде На

екрани ще цього року.

Ірак не мав також і свого

національного балету.
Відомий іракський композитор
Самір Багдаді написав

музику до першої іракської
балетної вистави «Кінець
одного тирана». Сюжет

балету відображення подій
минулого року, коли

іракський народ піднявся на

визвольну боротьбу і скинув
ненависний режим короля
Фейсала та його
прихильників.

НОВИЙ РОМАН ЧЖОУ ЛІ ВО

Нещодавно вийшов з друку
новий роман письменника

Чжоу Лі-бо «Великі зміни в

гірській волості».

Лан Тьєн-ю. На базар.
Гравюра на дереві.

В своєму відомому творі
«Ураган» Чжоу Лі-бо
змалював яскраву картину

класової боротьби в китайсько-

ІТАЛІЯ І

«ЛЮДИ СМІЮТЬСЯ ЧИ ФЕЛЬДФЕБЕЛІ!» І

Таку назву має новий тра- фільмі зображені тяжкі часи і

гікомедійний італійський фашистського панування в І
фільм, створений режисе- =

ЛІ Хуа.
Сільськогосподарські роботи в горах
Гравюра на дереві.

Кадр з фільму «Люди сміються чи фельдфебелі?»

ром Каміло Мастрочіне. В

ньому розповідається про
життя одного італійця під
час другої світової війни. У

країні, страхіття війни. Роль

головного героя виконує
італійський комік Тото.

МІЛАНСЬКІЙ ОПЕРІ «ЛА СКАЛА» ЗАГРОЖУЄ

ЗАКРИТТЯ

Важка криза охопила

театри Італії. В Римі,

Флоренції, Неаполі та інших

містах країни через
фінансові труднощі закриваються
старі, колись дуже відомі
оперні та драматичні театри.

І ось тепер черга дійшла

до славнозвісного оперного

театру «Ла Скала» в Мілані.

Ще рік тому керівники
театру звернулися до уряду з

проханням допомогти

театрові. Вони заявили, що

врятувати театр може лише

державна субсидія. Але

уряд залишив без відповіді

прохання міланців.

Переобтяжений воєнними

видатками державний
бюджет Італії навіть не

передбачає фінансової
підтримки театрів.
Отже керівники міланської
опери не можуть

розраховувати на допомогу з боку
державної казни.

Як повідомляє преса,
керівники театру заявили, що

найближчим часом вони,

можливо, будуть змушені
припинити його діяльність.
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му селі під час проведення
земельної реформи.

В новому романі автор

розповідає про іншу велику
подію на селі вступ
китайських селян на шлях

соціалістичного кооперування.
Дія твору відбувається на

батьківщині письменника в

провінції Хунань.
Кадрова робітниця Ден

Сю-мей за дорученням

волосного комітету партії
приїздить на село для

організації сільськогосподарських
виробничих кооперативів.
Ініціативна молода комуніст¬

ка енергійно береться за

виконання важливого

доручення. Вона згуртовує всіх

комуністів і передових селян,
очолює їх у боротьбі з

відсталими елементами на селі.

Спираючись на активістів,
Ден Сю-мей викриває
ворожі заміри, об'єднує
середняків, добивається підйому
руху за кооперування у

волості Цінсі.
Чжоу Лі-бо глибоко й

правдиво розкриває
психологію своїх
героїв трудівників нового китайського

села.

шизму, про високі

моральні якості радянських людей,
які були організаторами
опору гітлерівцям,
керівниками підпільної боротьби
проти гітлерівських катів.
А ось розділ книги, в

якому йдеться про події, що

відбулися в Німеччині після
травня 1945 року. Ці твори
розповідають про високий
гуманізм радянських
солдатів і офіцерів, які принесли
Німеччині визволення від
фашизму і безкорисливо
допомагали німецьким
трудящим у важкі післявоєнні дні.
Автори деяких творів

збірки в післявоєнні роки в

складі різних делегацій
побували у Радянському
Союзі. Темою їх розповідей є

дружні зустрічі з

радянськими людьми, інтерес
нашого народу до подій у
Німеччині, щире бажання
допомогти німецькому
народові в будівництві нової,
демократичної Німеччини.
«Автори цієї книги,

пише про збірку газета «Нейєс

Дейчланд», кажуть,
звертаючись до свого народу:

будемо розвивати дружбу з

Радянським Союзом. Вона є

запорукою миру і щастя».

КНДР

ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА

Нещодавно Державний
Національний художній
театр Корейської Народно-
Демократичної Республіки
здійснив постановку першої
національної опери
«Сказання про дівчат Тян Хва і
Хон Рен», музику до якої
написав Народний артист
КНДР композитор Кім Дін
Ен.

На фото: сцена з опери

«Сказання про дівчат Тян Хва

і Хон Рен».

НІМЕЧЧИНА

НДР

* «Мовчазна зірка» спільна робота польських і =

*

німецьких кінематографістів фільм, знятий за ?
? відомим фантастичним романом польського пись- ;
= менника Станіслава Лема «Астронавти». На фото: ;
= кадр з фільму «Мовчазна зірка». Японська лікар- ;
= ка (Іоко Тані), німець пілот космічного кораб- і
=

ля (Гюнтер Сімок) і американський фізик (Олдр- ;
= жіх Люкес). ;

*
( І1<ІФІ1<І(<І1Ф)1ФІ1>,ІФІ,ФІ)<ІІ<),ФІІФІ1Ф)ІФІ^(ІФ1І?

КНИГА ДРУЖБИ

Національна Рада
Національного фронту НДР
провела літературний конкурс
на кращі твори про

німецько-радянську дружбу. В

організації конкурсу взяли

активну участь Спілка

німецьких письменників і

Товариство німецько-радянської
дружби.
На конкурс надійшло

понад дві тисячі рукописів,
їхніми авторами були
письменники і робітники,
вчені і селяни, люди різних

професій і віку.
І ось вийшла з друку

книга, в якій вміщені найкращі

твори, відібрані жюрі

конкурсу. Назва збірки «Двічі

народжена. Книга дружби».
Книгу поділено за

хронологічним принципом на

кілька розділів, які дають

уявлення про стосунки між

німецьким і радянським

народами на різних етапах со¬

рокарічного існування
Радянської держави.
Колишній робітник-мета-

ліст, тепер редактор однієї
з провінціальних газет в

НДР, Фріц Маршнер
розповідає про солідарність
німецьких робітників з

радянськими товаришами в перші
роки Радянської влади. В

творі Маршнера та інших

матеріалах першого розділу
збірки показано, як вірно
оцінили передові німецькі
робітники значення

Великого Жовтня для

міжнародного руху, для німецького
робітничого класу.

Кілька творів збірки
написано німецькими
антифашистами, які разом з

радянськими людьми

полоненими воїнами Радянської
Армії пережили страхіття

фашистських концтаборів.
Вони розповідають про

бойову дружбу в'язнів фа-

ФРН

П'ЄСА БРЕХТА В ГАМБУРЗЬКОМУ ТЕАТРІ

Постановка п'єс Бертольта

Брехта рідке явище в

Західній Німеччині,
правлячі кола якої намагаються

витравити з людської пам яті
ім я видатного письменника-

антифашиста.
Саме тому громадськість

Західної Німеччини з таким

великим інтересом зустріла
нову виставу Гамбурзького
театру, який підготував
відому п'єсу Брехта «Свята
Іоанна скотобоєнь»,
написану тридцять років тому. Цей
твір, сповнений гострого
протесту проти
капіталістичної системи, показує
нелюдський визиск робітників на

чікагських скотобойнях.
П'єса Брехта, яка свого часу

користувалась великим

успіхом, не втратила своєї

актуальності й сьогодні,
особливо в умовах сучасної
Західної Німеччини.

Постановку п'єси Брехта
здійснив відомий німецький
режисер і актор Густав
Грюндгенс. В 1931 році Бер-
тольт Брехт надав йому
право першої постановки цієї
п'єси в Берліні.
Вистава Гамбурзького

театру зібрала глядачів з усіх
районів Західної
Німеччини. Як повідомляють газети,
на ній були присутні майже

всі депутати гамбурзького
сенату, відомі діячі

культури, численні іноземні

дипломати та журналісти. По
закінченні вистави овації
були такі бурхливі, що завісу
довелося підіймати понад
ЗО разів. Майже півгодини

глядачі не залишали театру,

викликаючи виконавців і

режисера вистави. Навіть

реакційні західнонімецькі
газети змушені були визнати

великий успіх п'єси Брехта.
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НОРВЕГІЯ СІПА

ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ ПРИСТРАСНИЙ, БОНОВИЙ ТВІР

В столиці Норвегії Осло, де

проживає півмільйона

чоловік, налічується 7 театрів.
Два з них так звані теат-

ри-рев'ю (естрада дуже

популярний в Норвегії жанр

мистецтва). Нещодавно в

Осло відкрито оперний

театр.

Провідна роль у

театральному житті країни належить

державному Національному

театру, який існує з другої
половини XIX століття. На

його сцені з успіхом йдуть
п єси Б. Брехта «Добра
людина з Сезуана», Г. Ібсена
«Боротьба за трон», комедія
норвезького письменника

Хейлга Крога «На
сонячному боці». Зараз
Національний театр готує до

постановки п єсу А. Чехова
«Вишневий сад» та трагедію
В. Шекспіра «Гамлет».

В театрі немає постійної

трупи. Актори наймаються

раз на рік. Національні
театральні кадри готує єдина
в Норвегії театральна
школа, студенти якої після

трирічного теоретичного курсу
проходять дворічну
практику в театрі і лише після

цього мають право

самостійно виступати на професійній
сцені.

Негритянський
письменник Френк Лондон Браун
видав роман «Трамбулл
Парк», в якому
розповідається про боротьбу негрів за

свої права в Чікаго цьому
«найбільш сегрегованому
місті Америки».

В основу твору покладені

факти й події, свідком яких

був сам письменник (в
романі він виступає під іменем

Луї Мартіна), а також

переживання інших негритян-

милково дозволило одній

негритянській родині
оселитися в цьому районі:
чиновники вважали, що
йдеться про білих людей. Після

цього під тиском

прогресивної громадської думки

управління змушене було
дозволити й іншим

негритянським родинам оселитися

в Трамбулл Парку. Сім'я

Брауна була десятою.

Свого головного героя

Мартіна Браун зображує ла-

ПОЛЬЩА

РОМАН Ю. ДОЛЬД-МИХАЙЛИКА ПОЛЬСЬКОЮ

МОВОЮ

Видавництво «Чительник»
підготувало до друку в

перекладі на польську мову

роман українського
письменника Юрія Лольд-Ми-

хайлика «І один у полі воїн».

В Польщі цей твір вийде під
назвою «Барон фон Голь-
дрінг».

О. Харрінгтон. Ілюстрація до поеми американської
поетеси Д. Теіітельбойм «Літтл Рок».

В Польщі провадився конкурс на кращу
постановку п єс видатного польського драматурга Впсплн-
ського. Переможцем конкурсу вийшов
Познанський театр драми, колектив якого під
керівництвом режисера Тадеуша Бирського здійснив
постановку п єси Впспянського «Весілля». На фото:
сцена з спектаклю. В ролі Молодого Станіслав

Новінський, Молодої Анна Чепєлєвська.

ських родин, що
переселилися в новий район на

південному сході Чікаго

Трамбулл Парк.
Цей район був

забудований понад двадцять років

тому, і впродовж
п ятнадцяти років тут жили виключно

білі. Проте в 1953 р. чікаг-

ське житлове управління по¬

гідною, м'якою людиною,
яка понад усе прагне нікому
не завдавати прикростей. На

початку романа він, в ім'я

особистого спокою й

добробуту, ладен іти на будь-які
компроміси. Проте
знущання поліцаїв, расистський
терор, вибухи ручних гранат
змушують його змінити своє
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ставлення до життя. Мартін
переконується, що за свої

права людина повинна

боротись. І він починає боротьбу.
Так само, як і інші

негритянські родини, Мартін з

дружиною й дітьми

переїздить до Трамбулл Парку з

трущобного південного
району Чікаго
негритянського гетто, де панують голод,

хвороби й смерть. Але

Мартін потрапляє з вогню та в

полум я.
Коли негр виходить на

вулицю Трамбулл Парку,
расисти закидають його

камінням, а поліцаї називають

«агітатором»: «Ти що ж,
хочеш зчинити бунт?»
питають його у відділку. Поліцаї
примушують негрів
розписуватись у книжці, вказуючи
час виходу з дому й

повернення назад. З Трамбулл
Парку негрів відвозять на

роботу у поліційній машині,

призначеній перевозити
злочинців. Поки чоловік

працює, у нього вдома поліція

знущається з його жінки й

дітей. А вночі каміння, яке

кидають хулігани, розбиває
вікна негритянських жител,
і в підвалах їхніх будинків
вибухають гранати.

І ось негри жителі

Трамбулл Парку перед лицем

смертельної небезпеки

організовують самозахист від

расистського терору.
Вони обирають свою раду

і вирішують не

розписуватися більше в книжці
поліцая. Вони вимагають

автобусів замість тюремних

автомобілів. Своїм керівником
вони обирають Луї Мартіна,
і наприкінці книжки він

тепер уже мужній і рішучий
ватажок закликає інших

йти просто крізь натовп

расистів. І люди погоджуються

ризикувати своїм життям,

щоб зламати бар'єри гетто.

Вони йдуть. І «так само

підуть інші чоловіки, їхні

дружини, діти... Вони підуть...
Вони розширять шлях і

проторують його своїми
ногами. Вони покажуть цим

людцям, цим великим і

маленьким хуліганам, що смерть

уже неспроможна спинити

негрів, перешкодити їм йти

вперед і не лише йти, але

й бігти, летіти, співати,

кричати, навіть вмирати в ім'я

тогй, що по праву належить

їм», цими словами

закінчує Френк Браун свій

пристрасний, бойовий твір.

роду. Зі своїми вірними
друзями сліпим
музикантом та осликом мандрує
він по містах і селах своєї

країни, потрапляє у різні
кумедні історії, насміхається з

книжкової премудрості
далеких від життя мудреців,
кепкує з пихатих
університетських професорів. Часом він

вдає із себе дурника, щоб

викрити помилки людей, або

навпаки, як мудрець
розмовляє з людьми про суть
життя. Гоха сполучає в собі

життєрадісність, дотепний
гумор, щирість простого
народу. Оригінальність, сміли-

УГОРЩИНА

«ОСТАННІЙ АКТ»

Угорські кінематографісти
працюють над великим

документальним фільмом, в

якому розповідається про

вість думки, гострота та

актуальність сюжету, ці
якості властиві новому твору
молодого кінорежисера. Над
фільмом «Гоха» першим
своїм повнометражним
фільмом Жак Бартьє
працював протягом трьох
років, майже не маючи

коштів, без студії. Критика
схвально відгукується на

новий твір Бартьє.
За висловом критика

«Юманіте», «Гоха» це

невеличка хвіртка, що веде у

квітучий, сповнений пахощів
і співу пташок сад
арабської поезії».

ренні фільму подають
угорським митцям кінопрацівни-
ки Радянського Союзу та

Німецької Демократичної

ТЕМНІ СИЛИ

Дія нового романа

американської письменниці
Сільвії Пресе «Темні сили»

відбувається в

сьогоднішньому Вашінгтоні, в нетрях
ФБР. Еллен Сімон, головна

героїня романа, працює в

бюро, яке вишукує

«підривні елементи» серед

американського населення. Та

раптом одного дня Еллен

звинувачують в антиамери-

канській діяльності.
Впродовж двох місяців її
щоденно допитують про

знайомства та ідейні переконання
і вимагають сповістити дані
про людей, яких вона

ніколи не знала. Еллен

протестує. Але ніхто не звертає

уваги на її вимоги

припинити «розслідування» допити

тривають, і невдовзі вона

опиняється на вулиці. Еллен

надто добре обізнана з

жорстокими порядками, які

панують у ФБР, щоб спйдіва-
тися поновлення її на

роботі. Але не гірше знає

вона й керівників бюро, яким

сама допомагала

відправляти на електричний стілець
невинних людей. Роман
закінчується тим, що Еллен
береться за перо, сповнена

рішучості розповісти своїм
співвітчизникам правду про
катів у білих рукавичках, від

примхи яких залежить життя

кожної простої людини в

США.
Як зазначає англійський

журнал «Букс енд букман»,
особливу цінність романа
«становить детальний опис

безжальної машини, яку ми

звикли називати

маккартизмом». Радянська республіка (1919 р.). Робота
угорського скульптора Іштвана Кішша.

ТУНІС

ПЕРВІСТОК ТУНІСЬКОГО КІНО

Французький
кінорежисер Жак Бартьє відомий
своїми короткометражними

фільмами «Безладдя»,

«Паризькі ночі» та ін. Але

заслужену славу талановитого

митця приніс йому фільм
«Гоха».

З покоління в покоління,
з уст в уста передається в

Тунісі легенда про Гоха

веселого народного

мудреця. З часом легенда дещо

змінювалася,
доповнювалася, але головне в ній

лишилося незмінним це сам

Гоха брат Санчо Панси,
Швейка, Тіля Уленшпігеля
розумних, дотепних, щирих
і кмітливих улюбленців на-

повалення фашистського
режиму Хорті в 1944 1945
роках. «Останній акт» так

називатиметься цей фільм.
Велику допомогу в ство-

ФРАНЦІЯ

УСПІХ БЕРЛІНСЬКОЇ

В паризькому «Театрі
Народів» щороку
відбуваються вистави театрів різних

Республіки. Вони передали
авторам фільму багато
цінних архівних кінодокумен-
тів.

«КОМІЧНОЇ ОПЕРИ»

країн світу. Цього сезону в

театрі демонстрували своє

мистецтво представники

143



17-ти країн і серед них

колектив відомого театру
«Комічна опера» з

демократичного Берліна.
Німецькі митці показали

дві нових вистави комічну
оперу Оффенбаха «Казки
Гофмана» та оперу

сучасного англійського композитора
Бенджамена Бріттена

«Альберт Герінг».
Спектаклі берлінського

театру були зустрінуті в

Парижі з великим

захопленням. Французька преса
високо оцінила майстерність
художнього керівника
«Комічної опери» Вальтера
Фельзенштейна та усіх
учасників гастролей.
Перша вистава «Казок

Гофмана» в Парижі, місті,

УРУГВАЙ

П'ЄСИ ЧЕХОВА У МОНТЕВІДЕО

«Комедіа
Насіональ» найбільший і єдиний постійно-
діючий державний театр
поставив п єсу А. П. Чехова
«Вишневий сад».

В зв'язку з прем'єрою
уругвайська газета «Ель По-

пулар» вмістила рецензію, в

якій підкреслюється, що
талановитий колектив
цього театру під керівництвом
режисера Атанальо дель

де жив і творив Жак Оф-
фенбах, принесла «Комічній
опері» нечуваний успіх.
Французька преса писала,

що Фельзенштейн та його

артисти показали

парижанам, як треба розуміти і

виконувати твори Оффенбаха.
Не менший успіх випав і

на долю другої вистави

опери «Альберт Герінг».
Подивитися її приїхали відомі
театральні критики,
музикознавці, режисери та

актори з Англії, де дуже високо

цінують творчість
Бенджамена Бріттена.
Спектаклі «Комічної

опери» в Парижі новий

великий успіх мистецтва НДР,

яке здобуває дедалі ширше
всесвітнє визнання.

Міонно успішно здійснив
свій задум.
«Не завжди, пише

рецензент, вдається

відтворити атмосферу незнайомої

країни, та ще й старих часів,
не завжди зовнішні риси

акторів гармонують з

внутрішнім світом образу, який він

відтворює. Але виставі п'єси
Чехова цього не можна

закинути. Вона досконала!»

ківщини. Автори фільму

зосереджують увагу на тих

родинних умовах, в яких

живуть їх герої. Головна Ідея
фільму полягає в тому, що

батьки, які не звертають

уваги на виховання своїх

дітей, кидають їх напризволя-

ШВЕЙЦАРІЯ

У ЧАРЛІ

Нещодавно газета «Зон-

нтаг» вмістила розповідь
німецького кінодіяча

професора Ганса Ейслера про
відвідання ним Чарлі Чап-
ліна.
Коли дивишся на Чапліна,

то навіть не віриться, що

йому минуло 70 років, пише

Ейслер. Чаплін справляє
враження п'ятдесятирічної
людини, має чудовий вигляд,

сповнений духовних і

фізичних сил.

Чарлі Чаплін поділився з

Гансом Ейслером своїми

ще, стають співучасниками
всіх їхніх злочинів.
Режисер фільму лауреат

державної премії Вацлав
Кршка. У головних ролях

знімалися актори Едуард
Цупак, Йозеф Вінкларж, Ол-
држіх Славік.

ЧАПЛІНА

...Шукають собаку, щоб
запустити на Місяць. Чаплін

пропонує замість собаки
себе, бо його життя не краще

за собаче. Ракета на старті,
але щось трапляється, і

вона залишається на Землі. В

цей саме час Чаплін дістає
міцний удар по голові,
втрачає свідомість і поринає у
царство мрій. Він бачить,
що на Місяці такі ж самі

злидні, як і на Землі...
Як розповідає далі

Ейслер, Чаплін не має наміру
повернутися до США.

ЧБХОСЛОВАЧЧИНА

ФІЛЬМ ПРО «ШУКАЧІВ РОЗВАГ»

Чехословацька
кінематографія все частіше почала

звертатися до тем,

пов'язаних з життям молоді. Вже
з'явилося багато фільмів,
в яких розповідається про
прагнення й сподівання

чехословацьких юнаків і

дівчат, про їхні серйозні
пошуки шляхів у громадському і

особистому житті. Проте
дехто з молоді головну ме-

ту в житті вбачає в пустих

розвагах і веселощах.
Саме про них йдеться у

новому чехословацькому

фільмі «Шлях назад»,

поставленому за сценарієм
Павла Когоута «Граючись у

гангстерів». В пошуках
розваг його герої випадково
вбивають людину. Тікаючи

від поліції, вони вирішують
перейти кордон своєї бать-

Чарлі Чаплін у кінофільмі «Нові часи» (1936)

Кадр з фільму «Шлях назад».

творчими планами. Зараз
він пише автобіографічний
твір. Актор прочитав

німецькому професорові
уривки з написаного, а саме

спогади про своє

знайомство в Парижі 1910 року з

Клодом Дебюссі.
Чаплін не залишає й

роботи в кіно. Він вирішив
найближчим часом створити
кілька короткометражних
комедій, в яких знову

виступатиме в своєму

традиційному костюмі, з котелком і

паличкою, у стоптаних

черевиках. В цих комедіях
Чаплін відображатиме теми

сучасності переважно засобом
пантоміми. Одна з комедій
називатиметься «Чаплін у
супутнику».

Чарлі Чаплін виступає на

прес-конференції,
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Рудольф
БАМЛЕР

(Колишній генерал-
лейтенант військової
розвідки вермахту).

ОПЕРАЦІЯ
//Ізабелла -Фелікс7
Фортеця над

Гібралтарською
протокою

В перекладі з латинсько?

мови «Ізабелла-Фелікс»
означає «щаслива Ізабелла».

Йдеться про славнозвісну
королеву Ізабеллу І Кастіль-

ську, чий шлюб з королем

Фердінандом II Арагон-
ським у 1469 році об'єднав
дві найважливіші частини

Піренейського півострова
під єдиною короною. Під

час її правління здійснив
свою велику подорож і

відкриття Америки Христо-
фор Колумб, а також була

запроваджена інквізиція.
Ізабелла є втіленням
іспанських національних

традицій, а щасливою вона

повинна була стати тому, що

Гібралтар, загарбаний у не?

англійцями з допомогою

німецьких князів та їхніх

найманців у 1704 році, згідно
з таємним планом

«Ізабелла-Фелікс» мав стати
«вільним».

Гібралтар невеличка

гірська фортеця,
розташована на південному
узбережжі Піренейського
півострова. Ті форти, вкопані
на висоті 425 метрів у
пануючу над навколишньою

місцевістю гору Джебель

ат-Тарік, охороняють
протоку торговельний шлях

світового значення, що має

близько п'ятнадцяти кіло¬

метрів завширшки і з'єднує
Атлантичний океан із

Середземним морем.

Фортеця постійно загрожує

протилежному північноафри-
канському узбережжю, а

також відіграє роль
британського опорного пункту

серед кра?н Європи і Азі?,
що мають вихід до
Середземного моря, тобто таку
саму роль, як Сінгапур на

Далекому Сході.

Традиційний
полк

«Гібралтар»
Ще за часів кайзера і

Веймарсько? республіки
солдати й офіцери одного з

Скелі Гібралтара.

підрозділів піхотного
полку, що був дислокований у

Ганновері, носили

блакитні нарукавні пов язки з

написом «Гібралтар». Ця
традиція зберігалася на честь

перемоги, що ?? одержали

англійці за допомогою

німецьких найманців у 1704
році. А тепер кам'яне
гніздо Гібралтар

постійно перешкоджало планам

великих німецьких
концернів, чи? жадібні пазурі
тягнися до багатств Північної

Африки.
Після енергійної

підтримки іспанської

контрреволюції і особливо після
захоплення Німеччиною рядуч

західних країн, дружба між

клерикально - фашистською
клікою Франко і
німецькими мілітаристами ще більш

зміцніла. Тому при
обговоренні нападу на Англію,
план якого був
замаскований під назвою «Морський
лев», велика увага
приділялась стратегічному і

політичному значенню

Гібралтара. Коли ж виявилася

очевидна слабкість

німецького військового флоту
в порівнянні з британським,
і в зв'язку з цим нездій-

ВСЕСВІТ®
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сненність плану «Морський
лев», питання про

захоплення Гібралтара стало

першочерговим: адже
захопивши позиції на

Середземному морі, Німеччина

перерізала б життєву
артерію Британської імперії»
Так виник план «Ізабелла-

Фелікс», згідно якого

фортеця Гібралтар мала бути
захоплена німецькими
військами зненацька восени

1940 року при підтримці
Франко.

шованим на протилежному

боці Гібралтарської
протоки в нейтральному Танжері.
Для рекогносцировки в

Іспанії німецьким
командуванням влітку 1940 року
були створені два штаби:
тактичний під
командуванням генерала гірських військ
Ланца, і транспортних
частин під командуванням
полковника Памберга.
Обидва штаби налічували понад
50 офіцерів. Командний
пункт операції
передбачалось розташувати в районі
Севільї. В Парижі було
споряджено 25 автобусів і
стільки ж легкових

автомашин для транспортування
і розміщення цих штабів
в Іспанії.

Рекогносцировку, що
почалася в грудні 1940 року,
німецькі офіцери
провадили в цивільному одязі на

французьких автомашинах,
маючи при собі фальшиві
паспорти і перепустки. Всі
атрибути цього
незвичайного маскараду були
виготовлені у Франції.
Перед відправкою до

Іспанії всі учасники
рекогносцировки були
проінструктовані адміралом Ка-

нарісом відносно деталей

операції «Ізабелла-Фелікс».
На цій нараді, що відбула-

ся в Бордо, було також

вказано на необхідність
ретельного маскування на

території Іспанії.

І знову

Альхесірас
В той час Іспанія

формально ще не стала

союзницею Німеччини, але

Франко був особистим

другом адмірала Канаріса, і

саме ці особисті відносини

були використані німецькою
військовою розвідкою для

розміщення ще в 1936

році опорних пунктів на

території Іспанії. Один з них

містився в сусідньому з

Гібралтаром портовому
місті Альхесірасі місці

відпочинку гарнізону
Гібралтара. Цей головний пункт
доповнювався другим, розта-

Ранкова перевірка в Гібралтарській фортеці.

П ідготовка

плацдарму

Рекогносцировка була
проведена згідно з планом
без будь-яких інцидентів.
Вона передбачала
розміщення баз постачання на

шляху частин, що мали за
три дні досягти Гібралтара,
в містах Вальядолід, Касе-
рес і Севілья. В цих трьох
містах і в місцях, прилеглих
до району нападу, за

допомогою іспанських властей
були створені всі необхідні
служби постачання:
автопарки, пакгаузи,
авторемонтні майстерні, заправні
пункти, пункти зв'язку,
лазарети і т. п. Під пильним

наглядом німецьких
офіцерів всі вони були
приведені до стану бойової
готовності. Результати
рекогносцировки були викладені в

доповідній записці, поданій
головному командуванню.
Одночасно на території

Франції в районі Андаю і
Бордо було заготовлене в
спеціальних таборах
постачання щось із 60 000 тонн

спорядження та пального.

Ці табори були влаштовані
так, що все з них можна

було швидко перекинути в
Іспанію залізницею або
автомобільним транспортом.
Через прикордонну річку
в Андай був споруджений
залізничний міст.

В цей час ударні
частини, які мали здійснити план
«Ізабелла-Фелікс» (Перша
гірська дивізія генерала
Ланца, полк «Велика

Німеччина», П'ятдесят
перший штурмовий саперний
батальйон, кілька

артилерійських полків та ін.),
провадили тренування на

гірському масиві в районі Бе-

зансон Понтарльє,
схожому на місцевість
майбутнього театру воєнних

Дій.
Керівництво операцією

«Ізабелла-Фелікс» було
покладено на

генерал-полковника Бласковіца і на

генерала гірських військ Кюб-
лера. Генерал Бласковіц, в

той час командуючий
німецькими військами, що
стояли на демаркаційній лінії

всередині Франції, був у
Фонтенбло. Йому були
підпорядковані також ударні
частини, які провадили

тренування в Безансоні.

Напад мав відбутися зне-:

нацька вночі в кінці січня

на початку лютого 1941
року. Передбачалося, що
планери з саперами і

парашутисти приземляться на

вершини скель, а водночас

кілька суден під
англійськими прапорами, ніби
тікаючи від ворога, увійдуть
до гібралтарської гавані,
відкриють вогонь,
придушать опір гарнізону і
захоплять входи до тунелів.

Екіпажі цих суден
складалися з солдатів і
офіцерів полку «Бранденбург»,'
вони володіли англійською
мовою і вже

використовувалися у подібних
операціях раніше. Одночасно
ударні частини мали

повести наступ на аеродром

Гібралтар, а після цього
мало розпочатися

захоплення споруд самої

фортеці, підготовлене
артилерійським та мінометним
вогнем.

На випадок англо-амери-

канського вторгнення на

Піренейський півострів
Вісімдесят третій армійський
корпус, що був
дислокований у південній Франції
і охороняв Атлантичне

узбережжя між Бордо і Ан-

даєм, мав на аз перейти
на територію Іспанії, а отже

і на територію Португалії.
Операція

«Ізабелла-Фелікс» не була здійснена,
певно, тому, що
гітлерівська Німеччина в той час

почала інтенсивну
підготовку до нападу на Радянський

Союз.

* *
*

Підступний план

«Ізабелла-Фелікс», так само

як план «Полярна лисиця»

(напад на нейтральну
Швецію) ще одне свідчення

злочинницької діяльності
німецького імперіалізму.
Традиції гітлерівського
вермахту зараз продовжують
і розвивають далі реванш
шисти у Федеративній
Республіці Німеччини цій
основній опорній країні
НАТО. Так само, як план

«Ізабелла-Фелікс», там

підготовлено горезвісний план

ДЕКО II, який передбачає
напад у напрямі: НДР
Польща Радянський Союз.
Підписала цей документ
людина, яка вже брала
участь у підготовці минулої
війни, Адольф Хойзінгер.
І вже чітко вимальовуються
інші цілі: Алжір, Сахара,
багаті на нафту райони
Ближнього Сходу. В них

неабияка роль знову відво-
диться горезвісному
другові НАТО і ФРН франкі-
стській Іспанії..і

(З тижневика «Вохенпост»,

НДР)
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стровано» не менше й не більше, як 12 тисяч привидів обох

статер, різного віку, соціального стану, професії |
покликання. Важко сказати, що розповсюджувалося в Англії
швидше й безвідмовніше минулого року епідемія грипу чи

епідемія привидів, яких рекламували по радіо, телебаченню,
в пресі. У всякому разі, психіатри, автори п'єс з привидами
й страхітливих романів, які з номера в номер друкувались
у жовтих газетках, заробляли на останній епідемії не

менше, ніж усі англійські терапевти, разом узяті.
От, наприклад, церква в Мідлтоиі (фото вгорі), в якій

«оселився дух» її колишнього, нині померлого, настоятеля.

Небіжчик занадто сором язливий, щоб показувати себе
людям, але він залюбки подає голос, мов той слухняний
собачка, коли його про це попросять. Єдина вимога, яку ставить

померлий настоятель щоб на момент його появи всі
місця в церкві були зайняті. Тоді він залюбки відповідатиме
присутнім, на будь-які животрепетні запитання. Багаті
американські туристи вже не раз підносили питання про те,
щоб їм продали цю церкву для вивозу її до Америки,
звичайно, разом Із привидом. Однак місцеві парафіяни рішуче
проти того заперечили: настоятель, певна річ, не схоче
залишити улюблену церкву й виїде разом з нею за океан. На

цьому закінчиться «слава» церкви в МІдлтонІ й зв язані
з цією славою церковні прибутки.
Привиди попів, ясна річ, приписані лише до церков, і ця

обставина примусила замислитися над проблемою духів
багатьох власників трактирів та заїжджих дворів.
Напружена робота думки дала свої плідні наслідки. Наприклад»
власник заїжджого двору в Лонг Мелфорді оголосив, що в нього
об явився таємничий глечик, який, пущений невидимою
рукою, часто зривається зі свого місця й пролітає зовсім

неподалеку його власного вуха (фото внизу). «Літаючий
глечик» негайно ж підняв прибутки трактирника в Лонг

Мелфорді.
Дванадцять тисяч духів це добра дивізія повного

комплекту, яка вимагає, звісна річ, і чимало технічної обслуги.
От, наприклад, якийсь містер Уільямсон, колишній
кінорежисер, обрав собі в останній час за фах одгаияти від
людей злих духів. Якщо хтось із його клієнтів скаржиться

містеру Уїльямсону на якогось надто нахабного й

набридливого духа, містер Уільямсон влаштовує спеціальну «чорну
Ііесу» за участю оцього макета відьми, а також казана, в

якому горить попіл трьох чорних жаб І п яти павуків. Якщо
привид все ж таки після цього не подається під три чорти,
містер Уільямсон повторює «чорну месу», звичайно, за до»
датнову платню (фото ліворуч).
Дванадцять тисяч «привидів» це убивче свідоцтво

атмосфери забобонів, масового психозу, темряви, яка панує в

головах багатьох І багатьох англійців.

ПРИВИДІВ
Англія вважається класичною «країною привидів». Жодна

інша країна не «населена» в такій мірі духами, фата морга-
нами, тінями предків, рицарями без голів, скелетами,
закутими в кайдани, і тому подібним страховинним. Привиди
воліють залишатися в старовинних замках, склепах, але не

гребують І більш-менш комфортабельними будинками і
навіть дозволяють собі селитися в церквах, по сусідству з

господом богом І апостолами християнської церкви, яка,
загалом кажучи, привидів не визнає. Однак ні протидія
церкви, ні розвиток цивілізації в старій веселій Англії ніяк
не відбивається на кількості гостей, які з являються туди
з потойбічного світу. Минулого року в Англії було «зареє¬



^кожним роком усе важчим тягарем лягає режим НАТО

й американської вояччини на плечі грецького народу.
Щодня поліція конвоює сотні нових і нових політв'язнів у

страхітливі табори смерті в віддалених гірських
місцевостях. За грати кидають людей без суду й слідства,

Грецька економіка дедалі більше підпадає під владу
іноземних промислових магнатів. Із 11 мільйонів реєстрових
брутто-тонн комерційного флоту Греції лише 1,5 мільйона

тонн перебувають у руках грецьких судовласників. Решта

плавають під іноземними прапорами. Кількість безробітних
в останній час зросла до 400 тисяч чоловік. На базарах
майже не видно покупців настільки знизилася купівельна
спроможність населення Греції.

Коло 500 тисяч трудящих країни живуть в отаких руїнах

148



Грецький уряд і сам король Павло, звичайно, зовсім не

зважають на вимоги й прохання населення. Коли

нещодавно одна прохачка спробувала передати листа особисто в

руки королю під час його проїзду по вулиці, охоронці
брутально відштовхнули її геть.

Правителі сучасної Греції продали незалежність країни за

2 міліарди доларів так званої «господарчої допомоги», і

цілком підпорядкували Грецію політиці НАТО й

американського імперіалізму. В портах країни ви можете побачити

військові кораблі тих, хто вважає себе за справжніх хазяїв
сьогоднішньої Греції американської вояччини.

ЧОМУ ПРОДАЄ СЕБЕ КАТІ?
Поблизу Курфюрстендамм, однієї з найфешене-

бельніших вулиць Західного Берліна, є дошка об яв.
Біля дошки стоять кілька чоловіків І при тьмяному
світлі вуличного ліхтаря записують щось у свої
блокноти. Побіжний погляд перехожих не знайде
в цих об явах нічого незвичайного. Як і на

багатьох інших вулицях Західного Берліна висять тут
під шклом десятки аркушів з різними пропозиція-!
ми. Але той, хто підійде ближче і почне

вчитуватися, одразу ж помітить, що перед ним не

звичайна дошка об яв. Більшість з них обіцяють
чоловікам «пікантні пригоди».

Це біржа продажного кохання.
Багато об яв підписані шифром. В поблизькому

газетному кіоску за одну марку такий шифр
обмінюється на адресу.
Не всі жінки, що торгують собою професійні

повії. В деяких об явах звучить відчай молодих
дівчат, які не бачать іншого виходу з матеріальної
нужди. Це перший крок по слизькому шляху. Тут
можна прочитати, що студентка медичного

факультету «шукає покровителя для фінансування свого

навчання». Довідковий номер 2769.
Долею дівчини, що ховається під цим номером,

зацікавився кореспондент журналу «Мюнхенер
Іллюстрірте», який вивчає «дно» Західного Берліна.
Він підійшов до газетного кіоска, сплатив марку І

одержав адресу студентки. Незабаром після цього
він уже сидів у невеликій кімнаті на мансарді
одного з багатоповерхових будинків перед
студенткою Каті ЗІгерт. Коли знайомство їх відбулося,
кореспондент спитав студентку:

Що означає слово «покровитель» у вашій

об яві?

Це не важко пояснити, відповіла Каті, я

зовсім не маю грошей і не можу продовжувати
своє навчання. Я шукаю чоловіків, які мені

допомагають.

Але при всякій угоді кожен партнер повинен
чимсь розплачуватися.

Авжеж. Я також змушена робити це. Вам
потрібні більш докладні пояснення? Я не єдина
студентка, навчання якої оплачують чоловіки.

Каті Зігерт розповіла кореспондентові, як
справа дійшла до того, що вона не могла без допомоги
чоловіків протриматися до державних екзаменів.
Вступивши до медицинського факультету, вона

почала одержувати стипендію, але дуже невелику.
Батьки не мали можливості допомогти дівчині.
Каті не знала, як дістати гроші, щоб їсти більш-
менш досита, якось одягатися, оплачувати витрати
по навчанню 1 за кімнату. Вона читала старим
дамам романи вголос, водила їхніх цуценят на
прогулянку, доглядала дітей, прислужувала при нагоді
в ресторанах. Нарешті вона стала «дівчиною з
бара». Багатий торговець текстильними товарами
найняв для неї цю кімнату на мансарді. Та потім
цей торговець захопився відомою кінозіркою. І
Каті лишилася без «покровителя».

І тоді на дошці об яв «біржи кохання» з'явилась
1 її об ява за номером 2769...

МІСТЕР АДАМСЬКИЙ ХЛЕСТАНОВ
З ВЕНЕРИ

Якийсь містер Адамський Із Сполучених
Штатів роз їжджає зараз по країнах Європи і охоче

дає інтерв ю кореспондентам газет. Він твердить,
що має «філософський камінь», який перетворює
прості метали на благородні, а дідуганів робить
парубками. Він твердить також, що намінь
подарували йому його друзі, що живуть... на Марсі й Ве-

нері. Цей Хлестаков XX століття удостоївся
нещодавно аудієнції у голландської королеви. На
прийомі були присутні головнокомандуючий військово-

повітряними силами генерал-лейтенант, Шапер,
професори Утрехтського університету і
спеціалісти з космічних справ. Містер Адамський
розповідав (а присутні слухали, порозвісивши вуха), що
він нібито вже кілька разів літав у космічних

снарядах, які прибували на Землю з Венери. Переліт
Земля Венера тривав звичайно дванадцять
годин. Жителі Венери мають намір встановити

дипломатичні зв язки з найбільш впливовими

урядами на Землі, І в даний момент тут перебуває
2500 посланців з Венери (згадаймо про 35 000
кур єрів Хлестакова), які зовні нічим не

відрізняються від мешканців Землі. Дружба з ними буде
дуже корисна, робить висновок містер
Адамський, бо на Венері, за його власними

спостереженнями, зовсім немає комуністів.
Крім того, містер Адамський повідомив, що

розробляє зараз конструкцію першого космічного
корабля літаючого блюдця. Ідея побудувати такий

корабель з явилася в нього під час польоту
навколо Місяця. Цей політ він зробив на космічному

кораблі, взятому напрокат з іншої зірни.
Після аудієнції у королеви акції Хлестакова-

Адамського піднялися. Тепер його запрошують
читати лекції в Голландії.

149



ЛІКАР

ІЗ

СРІБНИМИ

ГОЛКАМИ

Коли Журналіст Гу-люн відвідав
військового лікаря Цун Жунь-цзи,
той, власне, був зайнятий лікуванням

дванадцятирічної учениці з школи

для глухонімих. Ще до недавна дів*

чинка була цілком здоровою,
пустотливою дитиною, але тяжка

хвороба несподівано і, здавалось, нгь

завжди закрила для неї світ звуків
і слів. Кілька днів тому вона

випадково довідалася, що до Пекіна, на

з'їзд лікарів-активістів, приїхав з Фу-
шунського фронту молодий
військовий лікар Цун Жунь-цзи. Тієї ж

ночі маленька глухоніма, старанно ви-

водячи ієрогліфи, майже до ранку
писала листа; вона розповідала
незнайомому лікареві про своє велике

горе і просила його, щоб з

допомогою своїх срібних голок він

повернув їй можливість чути людські
ГОЛОСИ і пташиний спів,

* *

*

Цун Жунь-цзи це лікар, якого

вже кілька років славлять китайські
газети і радіо. Селяни з провінції
Шенсі, робітники Сичуані і багато
людей з інших місць неосяжного

Китаю, долаючи часто сотні кілометрів,
прибувають на острів Сямисі за

порадою і "Допомогою.
Цун Жунь-цзи син бідного

селянина ніколи не вчився у

медичному інституті. Із всіма тонкощами

лікарської справи він знайомився
на фронті: у військових амбулаторіях
і прифронтових госпіталях. Один з

лікарів представник китайської

народної медицини допоміг Цун
Жунь-цзи оволодіти мистецтвом
голкотерапії. Цун Жунь-цзи прочитав
сотні книг та брошур, обговорив із
своїми колегами фронтовими
лікарями тисячі проблем. І так, крок
за кроком, проникав він у таємниці

лікарської професії.
Якось у бібліотеці Цун Жунь-цзи

натрапив йа невеличку книжку в

старій обтріпаній палітурці з недбало
зшитими сторінками; на одній з цих

сторінок він побачив малюнок
людини з позначками місць, де треба
робити обколювання срібними
голками, щоб вилікувати людину, розбиту
паралічем, повернути глухонімому
мову і сЛух.
Чи насправді існує можливість лі«-

кування -Таких от тяжких каліцтв?

Золоті руки лікаря повернули цим дітям мову 1 слух.

Цун Жунь-цзи вирішив перевірити
це, лікуючи Чен Ші-тона, селянина,

в хаті якого він жив.

* *
*

Чен Ші-тон, з дев яти років
уражений паралічем, не міг нагнутися,

як не міг і повернути голови на

своїй, здавалося, здерев'янілій шиї.
Єдине, що він міг це так сяк

добиратися до берега під час

відпливу і збирати там принесених морем

креветок.

Із заздрістю і смутком дивився
Чен Ші-тон услід селянам, що
поспішали на поля із сапами на плечах,
на рибалок, коли ті кидали в море

сіті. Та раптом надія зажевріла в

серці Чена: лікар, який мешкав у

нього, взявся лікувати хазяїна.
Срібними голками Цун Жунь-цзи

робив обколювання: під вухом, на

зап'ясті, на шиї. Чен відчував, як по

всьому тілі немов розбігалася дивна

хвиля тепла. Після першої
процедури настала черга другої, третьої,
четвертої... А після десяти днів,
супроводжуваний здивованими поглядами

сусідів, Чен сам приніс собі води з

колодязя, що стояв за 800 метрів від
його хати.

* *

*

У Чен Ші-тона був сусід Чен Нань-

шен, який ще в дитинстві внаслідок
якоїсь невідомої хвороби втратив
мову і слух. Понад тридцять років
розмовляв він з допомогою міміки

і жестів. Саме він і став другим

пацієнтом «військового лікарям.
На прохання Чен Нань-шена, Цун

Жунь-цзи приступив до лікування,

Щодня вранці і ввечері одна голка

за другою входили в тіло глухонімо^
го, а той терпляче й довірливо
підкорявся цим процедурам»

Та ось, на четвертий день, пацієнт

не прийшов до лікаря. Тепер вже за-'

непокоєний Цун Жунь-цзи поспішив
до хати Чен Наньмиена. Чен лежав

на кані. Розпачливими жестами він

пояснив лікареві, як йому боляче:

шумить у вухах, в голові, гострий
біль пронизує тіло. Перед Цун Жунь-

цзи постала нелегка ділема:

лікувати Чена далі чи ні? А що як після

нових обколювань стан здоров'я
пацієнта різко погіршиться, або,
страшно й подумати, він... помре? Цун
Жунь-цзи розумів, що в цій справі
ніхто не зможе йому нічого
порадити, що цю проблему він мусить «об-

говоритим сам з собою.

І Цун Жунь-цзи вирішив: лікувати
далі, довіритися досвіду,
нагромадженому лікарями його країни
протягом кількох тисячоліть. А від
результату цього лікування залежало

багато: чи повернуться до

нормального життя люди, «огорнені вічною
тишою»? Того ж дня Чен дав згоду

на дальше лікування. А ще через
два дні, коли Чен прийшов на

чергову процедуру, він, вперше за

тридцять останніх років, повертався
обличчям у той бік, звідки чув
людський голос. *

...Після десяти дців Чен, як мала

дитина, вчився вимовляти перші СЛО4-

ва.

* *

*

Ім я Цун Жунь-цзи стало широко

відомим. З усього Китаю приїздили
до нього люди. Цун організовує
спеціальну лікарню, одержує потрібне
для неї обладнання, навіть розвішує
сам сітки, що захищатимуть хворих

від настирливих москітів. Пацієнти у

нього різні: дитина, в якої спух язик

і яка через це не може приймати
їжу, молода мати, що внаслідок

хвороби втратила молоко, літній

чоловік, змучений малярією...

Голкотерапія діє швидко і ефективно.
* *

*

Пригадую, розповідає Цун
Жунь-цзи, як колись,^ коли я був

ще дитиною, до моєї хвороі

матері треба було викликати лікаря.
Оплата двох візитів поглинула

цілком клаптик землі, якою володіла

наша сім'я. Тоді я й вирішив, що

коли виросту стану лікарем і

лікуватиму бідняків. Таких, як моя мати,

мій батько, як я і мої сусіди.
Переклад з польської

(З журналу «Піииязнь»)
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«ВСЕСВІТУ»

ДВОПОВЕРХОВИ И ПОЇЗД.
Оригінальний поїзд
сконструйований в Німецькій
Демократичній Республіці. Він
складається з п яти двопо-

верхових вагонів. В

кожному вагоні 124 місця для
сидіння 56 на першому і
68 на другому поверсі.
Нагору ведуть зручні східці
посередині вагона. Перший
такий поїзд НДР передала в

дар Радянському Союзу.

Американська розвідка не

перестає засилати до країн
соціалістичного табору нових агентів,
переважно з числа зрадників
своїх народів або декласованих

^покидьків із таборів так

званих «переміщених
осіб». Однак органи
державної безпеки
Німецької Демократичної
Республіки виловлюють

цих шпигунів і
диверсантів. От два з таких

випадків.

Щепанський пройшов
школу шпигунства в

Західній Німеччині під
наглядом якогось

таємничого «містера Брустова». Особливо
пильно працював шпигунський
інструктор над технікою переходу
через Одер. Потрібні навики

набував Щепанський на річці Майн
в Західній Німеччині.
Перейшовши Одер, Щепанський мав

здобувати шпигунські відомості про
військові об'єкти на півночі

Польщі. Шпигунові пощастило
дістатися до Одера, але на березі він

був затриманий органами
державної безпеки НДР разом з

надувним човном, фальшивими
документами, грішми та іншим
шпигунським приладдям.

Так само провалом кінчилася й
спроба іншого американського
агента, випускника шпигунської
школи американської розвідки в

Оберурзелі (Західна Німеччина)
Бенедикта Шумінського. Він мав

заснувати в Торуні групу
диверсантів, а також підмовити когось

Із польських льотчиків перелетіти
до .Західної Німеччини на

новітньому реактивному літаку.
Американські розвідники видали
Шумінському фальшиві документи,
гроші, зброю, отруту і
водонепроникний костюм для переходу

через Одер. Однак І Шумінському

не довелося скористатися з такої

багатої «техніки». Як і

Щепанський, він був затриманий
пильними працівниками Державної
безпеки НДР.

КАНАЛ ОДЕР - ДУНАЙ.
В Чехословаччині, Німецькій
Демократичній Республіці та

Польщі провадяться
підготовчі роботи до будівництва
каналу Одер- ДУнаЙ.
Ширина каналу становитиме 40

метрів, глибина 3,5 метра.

ЗАПАМ'ЯТАЛИ! Один
службовець віденського
магістрату взявся вивчати питання,

якими іменами найбільш

охоче називають своїх дітей
мешканці австрійської
столиці. З його підрахунків
виявилося, що протягом
останніх десяти років у Відні не

зареєстровано жодного

новонародженого . хлопчика,
якого б батьки охрестили
Адольфом'. Таку б пам ять,
йк у віденців, та й

декому із західнонімецьких
реваншистів]

КІНЕЦЬ ТРАДИЦІЇ. Протя-
гом століть в місті Галюри-
мен (Данія) щороку
відбувався традиційний кінський ярт
марок. Наприкінці травня
цього року його анульовано:
немає жодного коня для

продажу.

СУЄТА СУЄТ ПЕРЕМАГАЄ!
В журналі «АВЦ», що
видається в Мадріді (Іспанія),
з явилась така об'ява: «Міняю

вигідний склеп На кладовищі

Сан-Мартіно на держаний,
але справний телевізор з

антеною».

БРИТАНСЬКИЙ «КУ-КЛУКС-
КЛАН». В Англії створена
нова расистська організація під
назвою «Ліга захисту білих»,
головною метою якої буде
вигнання з країни всіх
людей з кольоровою шкірою.

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА.
Якийсь містер Гордон Хамф-
рі з міста Валтімора (США)
розлучився вчетверте. В
цьому фактові не було б,
власне, нічого надзвичайного,
коли б містер Хамфрі не був
автором популярної в

Америці книжки «Порадник в

шлюбі І сімейному житті».

151



НОВІ МОНЕТИ В КУТНІЙ ГОРІ

Сімсот років тому в цьому будинку в старовин
йому чехословацькому містечку Кутна Гора <±по
рентійські майстри почали карбувати перші празь
кі гроші. На фабриці «Лідка», що міститься тепеп
у цьому будинку, 1 сьогодні виготовляють моне
ти тільки тепер уже не срібні, а шоколадні

Звідси шоколадні <грошов1 знаки». медалі суве
ніри не тільки розсилаються по країні, а йдуть та*
кож 1 на експорт, у різні кутки земної кулі.

В магазинах Польської

Народної Республіки
з'явилися перші мініатюрні
напівпровідникові
радіоприймачі виробництва
бидгощської фабрики
«Ельтра». Це результат
наполегливо/ праці групи
польських Інженерів.
Радіоприймач «Ельтра»,

який вміщується в

кишені, чи ненайменший

серед своїх

напівпровідникових братів.
Але «Ельтра» це

лише початок,
зазначається в польському журналі
«Доокола Свята». В I960

році передбачається
налагодити серійне
виробництво польського

радіоприймача завбільшки з

сірникову коробку.
Такий «малюк»

вміщуватиметься в боковій

кишеньці сорочки І
з'єднуватиметься тоненьким

дротиком з маленьким

навушничком.
«Малюки», деталі яких

мають розміри «мушиної
голови чи комариної
лапки», передаватимуть
концерти Бетховена і Чай-
ковського...

Застосування
напівпровідників дає змору
зменшувати до мінімуму
розміри не лише

радіоприймачів» а також І
телевізійного устаткування.

На одному з наших
фото напівпровідникова
телевізійна камера,
виготовлена в Польщі. її,
звичайно, важко назвати

«кишеньковою», але в

порівнянні з існуючою
телекамерою вона

набагато менша.

Напівпровідники
дедалі ширше застосовуються
в різноманітних галузях
господарства народної
Польщі.

Концерт Бетховена
з сірникової коробки

На наших фото рад1опрнймач-«малюк* Із

навушничками, модель майбутнього
радіоприймача, виготовлена в лабораторії

Рад1оприЙмач-«л1лІпут» «Ельтра» в

порівнянні Із звичайним радіоприймачем.

Телевізійна камера, до конструкції якої

входять напівпровідники

Цілий скарб висипає на стіл робітниця «ЛІдки».

Кажуть, що деякі любителі колекціонування ро
били спроби «збирати» різноманітні вироби фаб

рики на зразок тих, що зображені на цьому фото
Та навіть найстійкіші колекціонери довго не ви

тримували: надто вже смачний був предмет
їхнього спортивного захопленняі



ТАКИЙ ВИГЛЯД МАТИМЕ СТАЛІНАЛЛЕЄ

В Східному Берліні, за прикладом Радянського
Союзу, дедалі ширше застосовується новий спосіб
будівництва крупнопанельний. Стіни будинків
споруджують із легких бетонних панелей в один поверх

заввишки, кожна панель має отвір з дверною чи віконною

рамою. Виготовляються панелі на спеціальних
заводах, з мінімальним застосуванням робочої сили. На

одній з красивіших вулиць Берліна Сталіналлеє
виростуть 10-поверховІ житлові будинки з сучасними
магазинами. На 1965 рік 80 процентів всіх будинків
у Східному Берліні споруджуватимуться методом
крупнопанельного будівництва.
На наших фото: макет однієї з нових ділянок Сталін,

аллеє.
А з цього вікна новосельці незабаром

милуватимуться широкою панорамою Сталіналлеє.

В столиці Німецької Демократичної Республіки відкрито

виставку «Вороги усього світу», яка викриває кровожерливе обличчя

німецького Імперіалізму. На фото ліворуч: карти, в яких нанесені

розроблені НАТО плани нападу на країни соціалістичного табору.
«Ті, хто уникнув зашморгу, хочуть знову стати катами»

такий напис можна прочитати на портретах воєнних злочинців,
колишніх націстських генералів, які сьогодні служать у
західнонімецькій армії або входять до складу мілітаристських,
реваншистських організацій. Ось вони, на фото праворуч: генерал-полковник
Келлер засновник Спілки нагороджених рицарським хрестом,

генерал-майори Немак та Шимпф, генерал Абрагам.

Широкі маси японського народу протестують проти укладення

так званого пакту про взаємну безпеку між урядами Японії і США,
який передбачає дальше втягнення Японії в систему очолюваних

американцями агресивних блоків.

На фото: поліцаї розганяють демонстрацію протесту.

На цих фото рідкісні книжки, які
зберігаються в Софійській народній бібліотеці. Внизу
рукописний коран, книжка-велетень, що побачила світ у
XV столітті, коли столицею Османської Імперії був
Адріанополь.
Розміри рукопису 20 см завтовшки, 80 см

завдовжки, вага 80 кг.

Праворуч/ літографський коран книжка-ліліпут.
її формат Зу4 см, вага 100 грамів. До книжки

додається спеціальна лупа для читання.

Ряд громадських організацій Англії спільно провели 28 червня

цього року «Похід за життя» демонстрацію під гаслом: «Світ без

війниі»

Підготовка до походу супроводжувалася демонстраціями й
пікетуваннями, в яких брали участь представники окремих
профспілок, студентських організацій, установ І т. п. На фото: студенти
лондонського Університетського коледжу під час підготовки до

«Походу за життя» провадять демонстрацію в центрі міста. ЗВІДУСІЛЬ
ПОТРОХ
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ПОТРОХ ЦІ два фото символічні

для західної І
демократичної частин Берліна. На

першому фото західноберлінські реваншисти
члени однієї з численних диверсійних
організацій, що позвивали собі гнізда в західному
секторі, готують до запуску на схід чергову
повітряну кулю з листівками наклепницького

змісту. На другому фото діти в столиці
Німецької Демократичної Республіки бавляться
з Іграшковими повітряними кулями. На

одному боці ненависть, війна, на другому

щастя, мир.

В південноафриканському місті

Йоганнесбургу стався ще один жахливий акт расизму.

Семирічного хлопчика збила вантажна

автомашина. Однак лікар, що приїхав каретою

швидкої допомоги, відмовився взяти тяжко

пораненого малюка до лікарні адже хлопчик

негрі Поліцаї холоднонровно вимірювали й

фотографували місце злочину, а поранений лежав
біля їх ніг. Майже годину хлопчик стікав

кров'ю, аж доки один з фоторепортерів не
відніс його на руках до лікарні для негрів.

Розмір того чи іншого
шедевру образотворчого
мистецтва, може, Іноді й впливає
на його ціну. Але щаслива
думка продавати свої
картини на метри спала вперше
Піно ГаллІнІо, який виставив
на нещодавній мюнхенській
художній виставці двохсот-
метрове полотно.
«Художник» продавав свій «твір»
по сорок марок за метр,
хочете вішайте картину на

стінку, хочете кладіть біля
порога І витирайте об неТ
ноги. Дешевина!

КЛУБИ БЛОХОЛЮБІВ

ТА ВУСАЧІВ

Нащадки блохи, якій, за

відомою піснею, один дурний
король пошив оксамитовий
каптан, тепер користуються
глибокою пошаною членів
лондонського «Клубу
Імператриці» («Ємпресс-клаб»)
певне, благородні члени

старовинного клубу вважають

своїм обов язком
підтримувати традиційні тісні зв'язки
між кусаючими стрибунами
та королівським двором.
Про бліх тут піклуються,

їх розважають, їм дають
можливість займатися
спортом, ну, І, звичайно, їх
годують.

На фото ви бачите гострий
момент змагань Із стрибків
між блошиними командами
«Клубу імператриці» та Кем-

бріджського університету,
Головний суддя змагань

генерал сер Х ю Стоквелл.
Власникам бліх учасниць

змагань за правилами

клубу забороняється важко

дихали й кашляти, бо «це
може вплинути на нервову

систему спортсменок».
Рік тому в Лондоні був ор»

ганізований ще один міжна-
родний клуб клуб... вуса-'
тих. Зараз він налічує 170
членів з 18 країн світу: Ан-
глії, Сполучених Штатів Аме-

«МІС КОСМОСУ»

Вибори «міс вроди», «міс
розуму» та багатьох Інших «міс», наче

інфекційна хвороба, поширюються
в країнах Заходу.
Нещодавно в Америці проведено

вибори нової «міс» «Міс

Космосу».
Оце кандидатка Но 1 На «Міс

стюардесу» в майбутніх космічних

ракетах. Після численних
конкурсів та оглядів це звання виборола
собі Памела Джейсон з Лос-Анже-
лоса. Американська пасажирка в
космос вже є, бракує лише...
ракети!

&ини, Австралії, Канади,
Івеції та Ін.

Президентом цього
незвичайного клубу обраний
містер Джон Рой, який в

результаті багатолітніх зусиль
виростив собі півметрові
вуса.

На фото: члени клубу
міряють «приріст» вусів
свого президента. Певно, пишні
вуса єдине, чим можуть
пишатися ці люди.



Два види практичності ЗАДАЧУ РОЗВ'ЯЗАНО

Кому не припаде до

вподоби практичність датських
батьків, які носять своТх

дітлахів з допомогою таких-от

пристроїв!

АВТОМАШИНИ І СВЯТА ВОДИЦЯ

В підручниках для початкової школи
можна знайти таку задачу: «Один маляр
пофарбував комору за 200 годин. За скільки

годин пофарбують цю комору 100 малярів»?
У місті Челсі (штат Мічіган, США) вирішили
розв язати цю задачу на практиці. Г ось
100 малярів зібралися, щоб пофарбувати
будову в 10 метрів завдовжки І 7 метрів зав.

ширшки. Проливаючи літри фарби й поту,
вони пофарбували комору за три хвилини і
20 секунд. Задачу було розв язано.

Але ось Інший вид
«практичності»: англійський
солдат тренується Із стрільби,
прикриваючись тілом дівчи*
ни. Як пояснює фотограф,
ця «практика» розрахована
на ті випадки, коли
доведеться придушувати бунти й
повстання.

Щороку в багатьох країнах світу
автомашини повинні одержувати новий номер.
В Римі, крім номера, ще й папське

благословення. І от на площі Святого Петра
вишиковуються численні авто, в тому числі І

пожежні з розсувними драбинами, і папа

власноручно кропить їх святою водичкою.
Та потужність моторів від цього не

збільшується ні на одну кінську силу...

Нещасні випадки, як правило, дають

поживу ласій на сенсації буржуазній пресі. А

якщо фотографу ще й пощастить як

наприклад колезі цього збитого під час автогонок

репортера сфотографувати сенсаційну
подію, то на першій же фотовиставці жюрі
неодмінно нагородить його премією «за

спостережливість». Як бачите, одні роблять
бізнес на нещасті Інших. Мабуть, не всі жителі Тіроля мають змогу

щодня пити молоко. Але багатим власникам

молочних ферм до цього байдуже. Вони
виливають молоко у водостік, аби лише зберегти
високі ціни.

Вуличні бої в Дюссельдорфі
Такі «бої» не новина на Заході. В місті

Дюссельдорф (ФРН) точиться боротьба між міською

управою І землевласником за відрізок вулиці
метрів у 40 завдовжки І п ять завширшки.
Кожна з сторін твердить, що шмат землі належить
їй. Кінець кінцем власник її перейшов від слів

до діла І забарикадував частину вулиці
залізними бочками.

Поліція холоднокровно спостерігає події:
адже йдеться про конфлікт між крупним
капіталістом і міськими властями. От коли б якийсь

бідняк забарикадувався в будинку, що
належить муніципалітету, I заявив, що
відмовляється платити за прожиття в ньому, поліцаї
одразу б втрутилися у справу.

ЗВІДУСІЛЬ
ПОТРОХ
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Коли ця пара виходила
на ринг, суддя, мабуть,

оголошував: «Праворуч
від мене чемпіон Європи
у середньоваговій
категорії Густав Шольц (ФРН),
ліворуч людиноподібна
мавпа Міці (Зоопарк)».
Результат зустрічі нам

невідомий, проте ми з за*

доволенням констатуємо,

що під час першого

раунду Міці кілька разів
намагався зробити стойку
на голові судді.
Зате результат

другого «двобою» був дуже
сумнии: не витримавши

нервового напруження,

ця родичка Міці (ми
маємо на увазі мавпу), під
час виконання «мамби»

сконала. >

->

Власників одного
шведського танцювального клубу
дуже дратувало те, що
відвідувачі зловживали

придбаними квитками, передаючи
(х один одному. Кінець
кінцем засіб боротьби з

«зайцями» був знайдений: замість
квитка адміністратор ставив
кожному відвідувачеві на

кисть руки своєрідне тавро.
Це тавро стає видимим лише

під ультрафіолетовим
промінням І повністю зникає

через двадцять чотири години.

Немає важкої дороги.
«Йдуть, йдуть діти дорогою,

сестричка й братік...» так
починається народна англійська казка про
сиріток, яких доля розкидала по

світу.
На нашому фото 23-рІчний Клаус

Номанн з Лондона та 22-річна
американка АрдІс Бейте. Ці юнак і
дівчина не родичі, але й вони вийшли з
своїх міст, домовившись зустрітися
в Іпо (Малайська Федерація). Клаус
промандрував пішки 25 тисяч миль,

дівчина пройшла 35 тисяч,
включаючи морський шлях, який вони
подолали пароплавом.

З Рейну до мису Катаколон в Греції
проплив у своєму човні студент з
Кельна Зоненштейн.
Човен сучасного Одіссея

омили води майже всіх європейських
морів.

На пологому, всіяному галькою березі Південного острова Нової
Зеландії один чоловік, якого звали Воллі Кер, завів зовсім незвичайну
дружбу з рибами.

Одного разу, стоячи на березі І кидаючи маленькі шматочки м яса
в море, він привернув увагу риб, які випадково пропливали мимо. Ця
зграя була Із родини лящових. Риби підпливли до їжі, схопили кожна
по маленькому шматочку м'яса І відпливли геть. Кожен день
з'являвся Воллі Кер на березі, кидав принаду в море, і поступово риби
почали звикати до того, що вони одержують тжу в один І той же час
І в одному й тому Ж МІСЦІ.

Наважившись, риби почали підпливати до берега так близько, що
над поверхнею води було видно їхні виблискуючі сріблом спини.
Через деякий час одна з риб, яку Воллі Кер прозвав Беллою, почала
брати їжу прямо з його рук, а згодом стала настільки ручною, що її
уже можна було брати в руки І навіть витягати з води.

На фото: «зустріч» Воллі Кера з «Беллою».



Містер Еддінс сенатор
від штату Алабама

цінував свій час. Кожна хвилина

приносила містеру Еддінсу
чистий долар прибутку, І він
ніколи цього не забував.
Справді, цей факт так

невідчепно в Твся в його мозок,

що з деяких пір він уже не

говорив своїй секретарші:
«Я прийму цього відвідувача
за півгодини». Він казав: «Я

прийму його за тридцять

доларів».
Ці фрази пана сенатора

зовсім не видавалися

чудними його підлеглим,
колегам чи відвідувачам. Останні
лише тяжко зітхали й

думали: «Доведеться збільшити
хабар»...
Та якось містер Еддінс

підніс до вуха годинника і
замість звичного «цок-цок»

виразно почув дзвякання одно**

центових монеток. «Що за

чортівня!» подумав сенатор
І набрав по телефону
«говорячий годинник». Та
металевий голос невмолимо

промовив: «Сімсот двадцять

доларів тридцять п ять центів».
Містер Еддінс подався до

лікаря. Діагноз був досить
тривожний гостра
нервова перевтома. Потрібен
відпочинок, ніякої роботи,
легке читання.

«Легке читання це
можна. Цього у мого синка
Вілла скільки завгодно,-* думав
сенатор по дорозі додому.
Дякувати богові, у Вілла цих
самих коміксів ціла купаі»
Але перший комікс замість

того, щоб заспокоїти

сенатора, надзвичайно збудоражив
його. Сцена лінчування
негрів нагадала йому його4

бурхливу молодість. Про
шкідливість подібного читання

Еддінсу нагадала зозуля із

старовинного годинника.
Замість того, щоб тричі про-
кукувати, вона чітко
вимовила: «Дев ятсот доларів!»

Містер Еддінс жбурнув
книжку в Дальній куток і
взявся за іншу. «Гарт Уіль-
ямс. «Кроляче весілля*. Для
дітей дошкільного віку»,
стояло на обкладинці. «Ну,
ця повинна заспокоїти»,
благодушно подумав
сенатор. Але вже перша

сторінка змусила його

насторожитися. Що це? Білий кролик
упадає біля чорної кролиці71
Вони цілуються?!! Вони
влаштовують весілля?!!! Рука
містера Еддінса потяглася

до задньої кишені, де
замолоду він носив

шестизарядний кольт. Опам ятавшись.

він схопився за телефонну =

трубку. ==

Управління публічних =

бібліотек штату Алабама? IE
Це сенатор Еддінс. Ви що =

там з глузду позсувалися? г
Пропагуєте шлюб між біли- =

ми й чорними) Наказую не- ==

гайно вилучити з бібліотек s
книжку Уільямса «Кроляче Ц
весілля»! Винуватців вигна- =

ти з роботи! S
Буде виконано, сер! ==

долинуло у відповідь. ==

Дев ятсот тридцять до- =

ларів! крикнула зозуля. ==

S

Прочитавши наступного S
дня в газеті про подвиг се- ==

натора Еддінса («Сенатор від S

Алабами викриває чорних =

агітаторів!»), Довід Готорн =

ватажок расистів у штаті =2

Флоріда кинувся до талла- £
хассійської міської бібліоте- =

ки. Лавровий вінок Еддінса £

підстьобував його. I Готорну =

пощастило: він натрапив на ==

відому дитячу книжку «Троє ==

поросят». Тут крамоли було з
не менше ніж у «Кролячому З
весіллі» ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, З З

трьох дружних поросят ОДИН З

був чорний, другий в чор- =

них плямах і лише третій з

був білим! Всі трос назива- З

лися подумати тільки! З

братами, і при цьому чорний З

брат був куди розумніший і з

сильніший за білого! з

Я протестую від Імені З
білих людей та білих сви- з
ней! верещав увечері пе- З

ред мікрофоном містер Го- =5
торн. =

його виступ транслювався З
по радіо І телебаченню, і з

лавровий вінок незримо, але ==

міцно сидів у нього на ма- з

ківці. s

* * ==

На цьому наша сумна, але, з

на жаль, правдива Історія з =

невигаданими містерами Ед- з
дінсом та Готорном не закін- =

чується. Після заборони в з

США книжок «Кроляче ве- =

сілля» та «Троє поросят» З
один сенатор із штату Тенес- з

сі, за неперевіреними дани- з
ми, збирається внести до з

Сенату законопроект про ви- з

лучення з бібліотек, книга- з

рень І взагалі звідусіль усіх з

книжок, газет та Інших дру- з

кованих видань, бо, як ві- ==

домо, всі вони надруковані з

ЧОРНИМ ПО БІЛОМУ! Чор- З

ним по білому а не навпа- =

ки... З

М. ПІНМЕВСЬКИЙ з

В дзеркалі
іноземної
п РЄСИ

«тільки для БІЛИХ...»

В Чікаго відкрився новий
клуб під назвою «Життя
чудове». головне завдання
клубу, як пише американський
журнал «Форчуи», полягає в

тому, щоб «вести широку
кампанію проти
малодушності, зокрема, проти
малодушності в галузі
підприємництва».
Члени клубу носять значок

з написом «Життя чудове
торгівля теж». За статутом
вони повинні «не занепадати
духом» І робити в своїх
щоденниках принаймні по два

В Західну Німеччину, до
Гамбурга, прибув на

гастролі Із своїм оркестром відомий
американський музикант Луї
Армстронг. I ось

адміністратор концертного бюро, яке

влаштовує тут ці концерти,
безуспішно бігає від одного
готелю до іншого, шукаючи
для Армстронга та деяких
Інших музикантів його
оркестру номери в готелях.

Гадаєте, готелі
переповнені, немає жодної вільної кім¬

КЛУБ ОПТИМІСТІВ

Іноземний

гумор

Чудова бібліотека!
Але я б вам радив

придбати для неї кілька
книжкових полиць.

Ви маєте рацію, але
я вже й так підірвав своє

здоров я, позичаючи у
знайомих ці книжки. Що
ж буде, коли я почну
позичати ще й полиці?

Якось, йдучи понад
берегом річки, перехожий
побачив рибалку, який

досить дивно себе

поводив. Смикнувши вудку,
яка згиналася від ваги
чималої щуки, рибалка
зняв рибу з гачка і

жбурнув її назад у річку.

Згодом туди ж полетіла і

щойно виловлена

величезна форель. І лише
витягнувши малесеньку

плотицю, рибалка
щасливо посміхнувся і

обережно поклав рибку в

цеберко.

Нащо ви ховаєте цю
дрібноту, коли щойно
викидали в річку таких
рибин? спитав перехожий.

Рибалка знизав

плечима і відповів:

Сковорідка
маленька.

нати? Ні, вільних кімнат
скільки завгодно, але для
Луї Армстронга і його
товаришів кімнат немає, бо
вони негри, чорні...
Про цей ганебний випадок

розповідає на своїх
сторінках західнонімецька газета

А®Р Арбайт». В
Західній Німеччині, пише вона,
розквітає неприхований
расизм. Його посилено
Імпортують сюди заокеанські
окупанти як складову частину
горезвісного американсько.
го «способу життя».
Випадок з Армстронгом і

його товаришами не
єдиний в Західній Німеччині. Як
повідомляють газети,
власники готелів в Мюнхені
відмовлялися дати кімнати

спортсменам-неграм, які

прибули сюди на міжнародні
змагання. В тому ж Мюнхені

зграя фашистських хуліганів
напала на студента-негра,
який вчиться в університеті,
і тяжко поранила його. В

Гамбургу та деяких інших
містах Західної Німеччини
на входах до ресторанів та

кафе з являються написи

«Тільки для білих»...

Расизм одна з ознак

відродження фашизму в

Західній Німеччині.

оптимістичних записи

щодня.
За відомостями журналу

«Форчун», число членів
клубу безперервно зростає І
досягло вже 750 тисяч
чоловік. «Неможливо навести

розумні міркування для
пояснення такої великої

популярності «клубу», пише

журнал І занепокоєно

запитує: «Чи не викликана ця

популярність тим, що в США

занадто багато людей мають

всі підстави занепадати ду¬
хом?»

Послухай, Денешу,
дивно, що в тебе немає

ні вусів, ані бороди, У
твого діда були розкішні
вуса і борода аж до

колін.

Так, ти маєш рацію.
Але я, мабуть» пішов у.
бабусю.

Один з авторів
популярних зараз на Заході
детективних коміксів
якось проходив повз

будинок, де жив і помер

один з відомих
письменників минулого століття.

Дивлячись на

меморіальну дошку, цей, з

дозволу сказати, «літератор»
задумливо запитав:

Цікаво, що
напишуть на моєму будинку,
коли я помру?

«Продається^.
лаконічно відповів його
супутник.

4

До цирку прийшбв
найматись на роботу один
чоловік. '

У мене два тигри і

одна овечка. Чудовий
номер.

І давно ви
виступаєте з цим номером?

Уже п ять років.
Тигри ті ж самі, тільки
овечок треба щоразу
міняти.
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ХРОНІКА

КУЛЬТУРНИХ

ЗВ'ЯЗКІВ

поїзди дружби і МИРУ
Від початку цього року й до 1 серпня у столицю Радянської УкраТни прибуло 16 «Поїздів дружби і миру» з братніх соціалістичних

країн Чехословаччини, Румунії, Угорщини і Німецької
Демократичної Республіки. Із кожним з цих поїздів до Києва приїздило по

кілька сот туристів робітників, селян, представників трудової
інтелігенції. Під час свого перебування в Києві гості знайомилися з

життям міста і його визначними пам'ятками, відвідували учбові,
наукові та культурні заклади, промислові підприємства, музеї тощо.

ПРО ДРУЖНІ

ВЗАЄМИНИ

В Ужгороді та Львові
відбулися гастролі Будапештського
театру їм. АтІлли иожефа. В

репертуарі цього талановитого

колективу чільне місце посідає
сучасна тема. Угорські актори
познайомили українських
глядачів з драмою Іштвана Фейсра
«Із зав'язаними очима» у
постановці режисера Арпада Бене*
дек.

«Гасло про непорушну
дружбу радянського та угорського
народів для нашого колективу
стало плоттю, дійсністю, писав
Арпад Бенедек в газеті «Совет-
ское Закарпатье», Наші серця
сповнює безліч перших
незабутніх вражень від перебування в

Закарпатті. Ми поділимося ними
з численними друзями нашого

театру в Будапешті. Адже ми

розуміємо, що нас приймають
так тепло не лише як діячів
мистецтва, а як представників
братнього народу, з яким нам
пліч-о-пліч крокувати у
комунізм. Ми постараємося
передати будапештським друзям
братерське тепло ваших рук І
сердець».

Прибув поїзд дружби з Румунської Народної Республіки

* *
*

Львівська газета «Вільна
Україна» розповідає про
міжнародні зв язки журналістів
Львова. Лише за останній час в
редакціях львівських газет
побували працівники преси з
Варшави, Вроцлава, Жешува,
Любліна, а також з Пряшівщини
(Чехословаччина). Львівські
журналісти відвідали Варшаву,
Люблінське І Жешувське
воєводства, побували в
Чехословаччині, Болгарії.

Налагоджено систематичний
зв язок між колективами
львівських газет І редакцій газет

народної Польщі.

* *
* -

Мітинг на київському вокзалі з нагоди прибуття
угорського поїзда дружби. З вітальною промовою виступав
голова Української Республіканської Ради профспілок
тов. Москалець К. Ф

Чеські друзі в Музеї українського мистецтва

'
Киянам демонстрували свою

майстерність артисти Варшав-
ського цирку, серед них

популярні майстри' циркового
мистецтва Баста, Островський, Пет-
ручек, Шупляк, Зембжицький,
Савенськии та інші артисти

велофігуристи, акробати-екс-
центрики, дресирувальники,
жокеї, клоуни.

Під час перебування в

столиці України гості знайомились
з містом та його мальовничими

околицями.
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ПРО ДРУЖНІ

ВЗАЄМИНИ

Угорці на Виставці передового досвіду в народному

господарстві Української РСР.

Традиційна дружба зв'язує
харків'ян з трудящими
Познанського воєводства Польської
Народної Республіки. Вони
неодноразово обмінювалися
делегаціями, регулярно листуються,
розповідаючи одне одному про свої
успіхїг та досягнення.
Нещодавно на Харківщині

побувала делегація Із Познані в

складі першого секретаря
Познанського воєводського

комітету ПОРП ВІнценти Красько,
секретаря Шрода-Познанського
повітового комітету ПОРП
Станіслава Милостана, голови парт-
комісії Познанського
воєводського комітету ПОРП франті-
шка Новака, проректора
Познанського університету Юзефа
Княтека, майстра ливарного
цеху Познанського вагонного

заводу Максиміліана Бартза.
Гості побували на підприємствах
Харкова, в театрах та палацах

культури, в колгоспі «Маяк»,
господарстві науково-дослідного
Інституту тваринництва

«Українка».
«Ми захоплені величезним

будівництвом, яке бачили всюди,
особливо на рколицях міста,
заявив керівник делегації
тов. Красько. Всюди чистота й

порядок, не видно СЛІДІВ війни,
хоч, як ми знаємо, Харків дуже
постраждав під час німецько-
фашистської окупації. Радує
нас, що всюдц відчувається ве*
лике піклування про підйом
добробуту радянських людей».

* *

*

Член ЦК СЄПН, член секретаріату центрального
правління Товариства німецько-радянської дружби Еріх Вірт,
що очолював поїзд дружби з НДР, розмовляє з
київськими піонерами.

Гості з Чехословаччини біля пам ятника Богдану
Хмельницькому.

Делегація вчених Київського
політехнічного Інституту
перебувала майже два тижні в

Польщі в гостях у колективе Вроц-
лавського політехнічного

Інституту, з яким киян об'єднує
міцна творча дружба. Київські
вчені побували також у Варшаві,
де брали участь у ювілейних
зборах, присвячених бб-річчю
Київського політехнічного
Інституту.

* *

*

Громадськість зарубіжних
країн широко відзначила 145-
річчя з дня народження
Тараса Григоровича Шевченка.

Так, зокрема, у Братіславі в
«Домі освіти» відбувся великий
шевченківський вечір,
організований за Ініціативою членів
ансамблю українських студентів
Із Східної Словаччини.

В столиці Корейської
Народно-Демократичної
Республіки Пхеньяні відбувся урочистий
вечір, на якому доповідь про
життя І творчість Кобзаря
зробив заступник голови
центрального правління Спілки
корейських письменників Пакч Пхар
Ян.

В Улан-Баторі столиці
Монгольської Народної
Республіки з доповіддю «Т. Г. Шевчен-
ко великий український
народний поет» виступив на
урочистому вочорі письменник
Ц. Гайтав.



ПРО ДРУЖНІ
ВЗАЄМИНИ

Український драматичний
гурток Імені Івана Франка в

місті Вінніпегу під
керівництвом режисера Якова Семенова

здійснив постановку драми
Мирослава Ірчана «Дванадцять».
Вистава розповідає про
боротьбу трудящих Західної України
за соціальне І національне
визволення, за возз сднання з

Радянською Україною. Газета
прогресивних канадських
українців «Українське слово» дала

високу оцінку виставі
аматорів. Вона також надрукувала
статті про твір М. Ірчана, про
керівників легендарного
партизанського загону Степана Мель-

ничука, Петра Шеремета та

Івана Цепна й вмістила їхні
портрети.

* *

*

Кілька днів гостював на

Україні відомий французький пи-

сьменник-комуніст, член

редколегії газети «Юманіте» Андре
Вюрмсер. Письменник, який
пише зараз роман про Онореде
Бальзака, побував у Києві, а

також на Житомирщині, в селі

ВерхівнІ, де близько чотирьох
років провів Бальзак. Разом з

українським письменником

Н Рибаком, автором романа
«Помилка Оноре де Бальзака»,
Вюрмсер взяв участь у
читацькій конференції за цим твором
у Верховинському СІЛЬСЬКОГОС"

подарському технікумі на

Житомирщині. Звертаючись до
учасників обговорення, Вюрмсер
сказав:

Я щасливий, що побував
серед найкультурніших,
найкращих читачів у світі. Я щиро
заздрю радянським
письменникам, чиї книги знають І
люблять такі люди, як ви.
Французький письменник

побував в гостях у ланкової

колгоспу «Радянська Україна»
с. Лосятин Гребінківського
району двічі Героя Соціалістичної
Праці Степаниди Демидівни
Виштак.

* *

*

В КИЇВСЬКІЙ бібліотеці
їм. КПРС відбулася конферень
ція читачів журналу «Народйая
Румьіния», в роботі якої взяли

участь редактор журналу НІко-
лае Морару та його заступник

Віктор Ніколау, які гостювали в

Радянському Союзі.

НАШІ ГОСТІ

Прикарпаття відвідав самодіяльний
колектив Жешувського воєводства
Польщі. Гості з успіхом виступали в

Дрогобичі. Бориславі. Стриї, СамборІ 1
Трускавці,
На фото: солістка ансамблю Стеня

Динева виконує російську пісню «Під-
московні вечори* на концерті в Дро*
гобичіі ,

В Запоріжжі перебувала індійська
економічна делегація на чолі з
міністром сталі, надр і палива Індії Сва-

раном Сінгхом.
На фото: Сваран Сінгх на заводі «За-

поріжсталь» знайомиться з роботами
по реконструкції доменної печі.

Головний редактор О. І. Полторацький

ПРО ДРУЖНІ

ВЗАЄМИНИ

Про творчу дружбу між
болгарськими та українськими
письменниками розповів на

сторінках «Літературної газети»
болгарський письменник Іван
Добрєв. У видавництві Спілки
письменників «Болгарски писа-
тел» підготовлена до друку
2-томна антологій української
поезії

_ болгарською мовою. В

першому том/ представлена
класична поезія; другий том широ"
ко знайомить з творчістю

українських радянських поетів.
Український поет Д. Білоус,

який кілька місяців перебував
в Болгарії, виступив на
засіданні секції дитячої літератури
Спілки болгарських письменни.-
Нів.
На початку цього року

Державне видавництво Болгарії
«Народна культура» випустило
в світ болгарською мовою
роман Юрія Смолича «Світанок
над морем». В книзі вміщено
портрет автора, статтю Андрія
Недзвідського та передмову, в
якій розповідається про
життєвий І творчий шлях
письменника.

* *

*

До столиці України приїздив
на гастролі лауреат
міжнародного конкурсу вокалістів у Па-

ВижІ соліст Софійської опери
Ікола Гяуров. Відомий

болгарський співак виступав у
виставах театру опери та балету
їм. Шевченка«Фауст» І
«Севільський цирульник».

В Ужгороді виступали з
концертами представники
болгарського музичного мистецтва
лауреат конкурсу VI Всесвітньо-,
го Фестивалю молоді І студентів
у Москві співачка РосІца Цвст-
кова та лауреат IV I V
Всесвітніх фестивалів молоді І
студентів у Бухаресті І Варшаві НІко-
ла Евров.

W W

W

П ять концертів дав у Києві
національний симфонічний
оркестр французького радіо і
телебачення. Колектив
музикантів, який складається Із 104
виконавців, очолював відомий
диригент Андре Клюїтенс.
В концертах оркестр виконав

«Фантастичну симфонію» Гек-
тора Берліоза, «Море»
симфонічну картину Клода Дебюссі,
другу сюїту з балету «Дафніс
і хлоя» Моріса Равеля та Ін.
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