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ЕРНСТ Ф ІШ  ЕР,
австрійський письменник Історичними стаїбть подвиги людей, які свосю героїчною

поведінкою змушували людство по-новому дивитися на дов
колишній світ.

Подвиг Георгія Димитрова на Лейпцігському процесі від
крив очі на дійсність мільйонам людей. Голос Димитрова 
і тепер, коли фашизм знову підводить голову, закликає до 
пильності.

С  И  Г Н А Л
РЕЙХСТАГ

ГОРИТЬ

«Німецький рейхстаг го
рить!» Коли в ніч з 27 на 
28 лютого 1933 року ця 
звістка облетіла світ, ні в 
Варшаві, ні в Белграді, ні в 
Роттердамі, ні в Ковентрі 
ще не знали, що скоро ко
ричневий сморід і зловісний 
вогонь поповзуть по всій 
Європі, від узбережжя до 
узбережжя. Людство ще не 
знало цього; але багато-хто 
з передчуттям остраху по
глядав у бік Німеччини, 
звідки здіймалась зловісна 
заграва пожежі.

Ось блиснула зброя, від
биваючи мерехтливе сяйво 
вогню. Всюди люди в уні
формі; охоронці: чоботи,
коричневі та чорні костюми, 
свастики на пов’язках, об
личчя карних злочинців. На 
передньому плані три поста
ті: маленький чоловічок з 
обличчям, що нагадує писок 
хитрого, злого пацюка; ба- 
гатопудова туша м’яса з не
рухомим поглядом навіже- 
ного; а в третього — чорний 
чубчик на скошеному лобі, 
пика, мов безформний хо
лодець, маленькі вусики сми
каються, як надоїдлива му
ха. Цей третій лише місяць 
тому став німецьким рейхс

канцлером. Він вигукує з 
несамовитою радістю: «Це 
перст божий! Нам ніхто те
пер не перешкодить заліз
ним кулаком розтрощити ко
муністів!» Потім він звер
тається до одного а з ій с ьк о 
го журналіста: «Ви — сві
док нової, великої епохи в 
німецькій історії. Ця поже
жа — її податок!»

Новий канцлер німецько
го рейху Адольф Гітлер по
спішає. Інший, обачливі
ший, на його місці почекав 
би робити такі заяви. Адже 
в той час, коли Гітлер гово
рив ці слова, жодна людина 
ще не знала, хто підпалю
вач. Знали це тільки ті, ко
му була відкрита таємниця. 
«Нам ніхто тепер не пере
шкодить залізним кулаком 
розтрощити комуністів!» 
Виходить, раніше хтось пе
решкоджав, а підпал рейхс
тагу розв’язав націстам 
руки?

Цей вигук належав док
тору Йозефу Геббельсу, схо
жому на пацюка, керівнико
ві відділу пропаганди гітле
рівської партії. Наступного 
дня слова «Це сигнал!» під
хоплюють всі газети. А тро
хи пізніше Геббельс публі
кує свій щоденник, в якому 
є й такий запис:

«31 січня 1933 року. У роз
мові з фюрером ми накрес
лили основну лінію поведін

ки в боротьбі проти черво
ного терору. Поки що ми 
утримуємося від прямих 
контрзаходів. Треба, щоб 
спочатку більшовики зроби
ли спробу розпалити рево
люцію. Потім, в сприятливий 
момент, ми завдамо нищів
ного удару».

Отже «перст божий» і 
«епохальний сигнал» були 
ще кілька тижнів тому пе
редбачені й заплановані. 
Тепер розпочався сам спек
такль, і Гітлер, охоплений 
шаленою радістю, кричав: 
«Нинішня ситуація пахне 
кров’ю!». Починалося вели
ке кровопускання, що три
вало більше десяти років. 
Третій у зграї — Герман 
Герінг — віддавав перші на
кази про арешти.

Підпал рейхстагу був по
чатком.

27-го лютого 1933 року, о 
дев’ятій вечора, студент 
Ганс Флетер проходив повз 
будинок рейхстагу. Раптом 
він почув, як задзеленчала 
розбита шибка. Глянувши 
вгору, він помітив в одному 
з вікон палацу постать. 
Майже одночасно там запа
лахкотів вогонь. Флетер ки
нувся шукати поліцейсько
го. За розбитою шибкою в 
пітьмі стояла людина. Ко
ли спалахнуло полум’я, во
на глянула на годинника, 
задоволено кивнула й по

4



прямувала до найближчого 
телефону. Але на другому 
кінці проводу була не полі
ція, а резиденція президен
та рейхстагу.

Тривалий час ця людина 
залишалася нікому не ві
домою; ЗО червня 1934 року 
її розстріляли. Ім’я її — 
Зандер, штурмовик Зандер.

Тимчасом студент зустрів, 
нарешті, обер-вахмістра Бу- 
верта. «Рейхстаг горить!» — 
крикнув він і глянув на го
динника. Було 5 хвилин на 
десяту. Флетер пішов до
дому.

Буверт стрімголов помчав 
уздовж фасаду і раптом на
летів на молодика в чорно
му пальті й високих чобо
тях. Між ними відбулася 
коротка розмова. Потім пі
дійшов складальник Талер. 
Він також чув дзвін розби
тої шибки й навіть помітив 
дві постаті на балконі. Од
на намагалася залізти до 
середини палацу, інша, зі
гнувшись, залишалася на 
балконі. Дві постаті, дві ті
ні. Пізніше Талеру, однак, 
настирливо доводитимуть, 
що він помилився: міг, мов
ляв, бачити тільки одну по
стать і її тінь. Складальник 
кинувся шукати поліцію. 
Годинник показував 21 го
дину 10 хвилин.

Тепер уже всі троє — Бу
верт, Талер і молодик в чор
ному бачили, як на першо
му поверсі палацу вогонь пе
ребігав від одного вікна до 
іншого. Біля передостанньо
го блукаючий вогник зупи
нився. «Стріляйте ж нареш
ті!» — крикнув Талер. Охо
ронець порядку пальнув по 
вікну й вогник зник. Зник і 
молодик у чорному.

Він влетів до поліцейсько
го відділка біля Бранден- 
бурзьких воріт з криком: 
«Рейхстаг горить!»

Лейтенант поліції Лятейт 
подивився на годинника: 
21.15. Повідомлення було 
занесено до протоколу, але 
прізвища у свідка не запи
тали. Невідомий молодик 
зник безслідно. Він мовчав і 
тоді, коли з’явилися десятки

інших свідків. Очевидно,
ЗО червня 1934 року було 
останнім днем також і для 
нього.

Лейтенант Лятейт, вахмі
стри Тренінг і Лозігкейт ви- 
рушилй на пожежу. Офіцер 

диктує: «21.17. Вогонь у рейх
стагу. Необхідне підкріплен
ня». Воротар Вендт та ін
спектор будинку Скрановіц 
відкривають під’їзд. Лятейт, 
Тренінг, Лозігкейт і Скра
новіц кидаються в примі
щення. Незабаром до них 
приєднуються вахмістр Пе
тель. Зайнялися портьєри 
над дверима залу пле
нарних засідань, горять де
рев’яні перегородки. На під
лозі чиєсь пальто. Сцена 
президії охоплена полум’ям, 
яке лейтенант пізніше нази
ватиме «вогняною оргією». 
А Скрановіц згодом описав 
пожежу такими словами: 
«Горів стіл голови рейхста
гу, полум’я охопило сто
ли, відведені для уряду та 
членів імперської ради. 
В урядових ложах я нара
хував 12— 15 вогнищ, а всьо
го в залі їх було близько 20. 
Всі вогнища мали майже 
однакову форму, вони па
лахкотіли метрів за півтора 
одне від одного».

Біля вікна стояло крісло. 
З одного боку шкіра на ньо
му була пробита. В дірці 
стирчав палаючий смоло
скип. «Одна людина не 
змогла б наробити тако
го! — промовив Скрано
віц.— Тут було принаймні 
чоловік шість-вісім».

Потім він звернувся до 
Лозігкейта: «Внизу щось
шарудить, ходімте туди!» 
Внизу — це не в підвалі, а 
в підземному ході, який ве
де до палацу президента 
рейхстагу Германа Герінга.

Так вперше був згаданий 
цей підземний хід. Але ін
спектор будинку Скрановіц 
не розпросторікався на цю 
тему: адже він був членом 
націстської партії... Тільки 
згодом Адерман, нічний во
ротар президентського пала
цу, розповів, що днів-за де
сять до пожежі він чув кро

ки в підземному ході і До
повів про це Скрановіцу. 
Обидва вирішили перевірити 
причину таємничих звуків. 
До дверей підземного ходу 
вони кілька разів прикріп
лювали увечері дощечки та 
смужки паперу. А вранці ба
чили, що смужки порвані, а 
дощечки відсунуті. Отже в 
тунелі бував хтось сторон
ній. Напередодні пожежі Ге- 
рінг наказав оглянути хід. 
Але доручив зробити це не 
поліції, а спеціальній ко
манді СС із свого оточення...

Тим часом Скрановіц і 
вахмістр Пешель помітили, 
що зайнялося і приміщення 
їдальні; полум’я охопило 
гардини, килими, меблі в ку
луарах залу пленарних за
сідань. В одній з кімнат во
ни почули раптом чиєсь важ 
ке дихання. Та ось і люди
на — на ній тільки штани й 
черевики, а вище пояса вона 
зовсім гола, обливається 
потом. Мокре, скуйовджене 
волосся прилипло до облич
чя. Пешель скомандував: 
«Руки вгору!» Незнайомий 
віддав себе в руки поліцая 
без будь-якого опору,— ніби 
він тільки й чекав цього мо
менту. Скрановіц накинувся 
на нього: «Що тебе приму
сило вчинити підпал?»

У відповідь — вигук: 
«Протест! Протест!»

Пешель обшукує затрима
ного, відбирає паспорт і, не 
глянувши, кладе його до 
своєї кишені. О 21 годині
25 хвилин невідомого до
ставляють у поліцейський 
відділок біля Бранденбур- 
зьких воріт*

ПЕРШИЙ 

І ДУЖЕ ДИВНИЙ

допит________

Наближалося 5 берез* 
ня — день виборів до: рейх
стагу.. Передвиборна бороть
ба -досягла апогею. Гітлер 
і Геббельс Виступали щове



чора. Лише один вечір, а 
саме — 27 лютого вони за 
лишили вільним. Обидва си
діли в берлінській квартирі 
Геббельса. Герінг також по
винен був підійти: цього ве
чора і він вирішив відпочи
ти. Пізніше, правда, він змі
нив свій намір і залишився 
в прусському міністерстві 
внутрішніх справ, поблизу 
рейхстагу. Цього вечора ке
рівник берлінських штурмо
виків, новий поліцай-прези- 
дент Потсдама граф Гель- 
дорф також був вільний від 
служби. Однак загонам СА 
і СС він дав наказ бути в 
повній бойовій готовності, не 
залишати ні казарм, ні шта
бів. Всі чогось чекали, але 
чого?

В палаці президента рейх
стагу шеф націстської пре
си Ернст Ганфштенгель че
кав телефонного дзвінка, 
його викликали десь між 
21.05 і 21.10. Ледве вислу
хавши абонента, шеф преси 
попросив, щоб його терміно
во з ’єднали з квартирою Геб
бельса. Він сказав тільки: 
«Горить рейхстаг!», але цьо
го було досить. Дзвінок 
Герінгу. Той уточнює: «Яка 
пожежа? Велика?! Негайно 
машину, швидше до рейх
стагу!»

В супроводі охоронців-есе- 
сівців за кілька хвилин по 
тому, як пожежу помітили, 
Герінг уже з’явився біля 
рейхстагу. Чи пожежа до
сить велика? Чи можна буде 
видати її за «сигнал»? Ех, 
тільки б не перестарався 
начальник пожежної служби 
Гемп, не потушив би вогонь 
настільки, щоб замість 
«сигналу» вийшла звичайні
сінька собі коротка пожежа! 
Як би там не було, а за мі
сяць, «в зв’язку з браком 
пильності щодо підступів 
комуністів» Гемпа з роботи 
звільнили. Невдовзі началь
ника пожежної служби і йо
го шефа, муніципального 
радника Аренса, звинувати
ли в незаконній торгівлі ав
томобілями. Обох заарешту
вали. А все через те, що в 
газеті «Саарбрюкнер цей-

тунг» з ’явилася стаття, яка 
свідчила про неабияку по
інформованість редакції. 
В ній писалося: «Після по
жежі в райхстагу Гемп про
вів нараду із своїми інспек
торами та брандмейс'герами, 
де скаржився, що пожежну 
службу повідомили надто 
пізно, а Герінг, мовляв, у 
категоричній формі заборо
нив йому оголошувати три
вогу номер один. Тільки че
рез це пожежа досягла та
ких розмірів». Гемпа викли
кало гестапо і там він спро
стував статтю. Але виступа
ючи на суді як свідок, він 
заявив таке: «Мені показали 
статтю в «Саарбрюкнер цей- 
тунг» і зажадали, щоб я 
заявив, що все це — нісе
нітниця. А потім це назвали 
спростуванням». Фактом за 
лишається те, що тривогу 
номер один — і це особливо 
впадає у вічі — було оголо
шено з великим запізнен
ням, тільки о 21 годині 
42 хвилини. За цей час во
гонь став «епохальним сиг
налом» і «перстом божим».

В той час як Гітлер, Ге
рінг і Геббельс вже галасу
вали про «комуністичних 
підпалювачів», схопленого в 
рейхстазі палія тільки почи
нали допитувати. Це був 
дивний допит. Чинив його 
довірена особа націстських 
верховодів в берлінському 
управлінні комісар Гейзік. 
Затриманого звали Ван дер 
Люббе, він був голланд
ським підданим. Протягом 
перших кількох годин біль
ше, власне, нічого не вдало
ся з’ясувати. Сам Гейзік, ви
ступаючи свідком, заявив на 
суді, що «тільки після кіль
кагодинного допиту з бала
канини Люббе вдалося ви
лущити раціональне зерно». 
Воно й не дивно: Люббе го
ворив ламаною німецькою 
мовою. До того ж, йому не 
давали зосередитися. В кім
наті комісара Гейзіка зібра
лося не менше п’ятдесяти 
чоловік. Тут були націстські 
чиновники різних відомств, 
штурмовики, есесівці — 
справжній фашистський зві

ринець. В цьому гармидері 
і було складено перший про
токол допиту Ван дер 
Люббе.

До есесівського генерала 
Далюге з ’явилися тимчасом 
двоє націстів депутатів рейх
стагу — Карване і Фрай. За 
кілька годин до пожежі, за
явили вони, в рейхстазі кру
тився підозрілий суб’єкт, 
«типовий злочинець», який 
кидав навкруги злі погляди. 
«Напевне підпалювач, якого 
почали допитувати,— посмі
хаючись підхопив Далюге,— 
треба, щоб ви впізнали йо
го». Вони вирушили до 
управління поліції. Першим 
їм показали п’яного сажо
труса, який надто близько 
підбіг до палаючого рейх
стагу. «Не він, звичайно?» 
«Ні, не він». Сажотрус був 
врятований. «А тепер, пано
ве, подивіться на цього гол
ландського комуніста».

Прибулі ледве втовпили
ся в темний куток кабінету, 
де зграя націстів все ще до
питувала знесиленого Ван 
дер Люббе. «Він, ще б 
пак!» — сказав Карване, і 
його слова занесли до про
токолу. Десь опівночі зши
та білими нитками справа 
про «комуністичну змову» 
була готова.

Тимчасом Гітлер, Герінг і 
Геббельс навіть не чекали 
результатів допиту. Вже о 
23 годині вони видали 
наказ про арешт всіх ак
тивістів комуністичної пар
тії, а також ряду соціалістів 
та пацифістів. Все, до най
менших дрібниць, було під
готовлено заздалегідь: і
1500 ордерів на арешт, і фо
то до них, і підписи. Зали
шалося лише проставити да
ту. Зграї есесівців і штур
мовиків протягом всього дня 
чекали сигналу до виступу.

За годину до півночі лю
долови розпочали свою чор
ну справу. На ранок всі по
ліцейські в’язниці були пе
реповнені.

Цієї ночі обірвалася 
остання тоненька волосинка, 
на якій вже давно тримала
ся законність у Німеччині.
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Г, Димитров виголошує заключну промову на суді (16 грудня 1933 р.).

ку в «Байрішер гоф» ВанПеріод буржуазних свобод, 
хоч обмежених і куцих, скін
чився. В країні наступив пе
ріод абсолютного безправ’я, 
тотальної сваволі.

Вранці 28 лютого радіо і 
всі друковані органи гітле
рівської пропаганди шалені
ють до нестями: «Комуністи 
хотіли захопити владу. Вони 
підпалили рейхстаг. У палія 
знайдено партквиток. Гол
ландський комуніст Ван дер 
Люббе повністю зізнався. 
Підпал рейхстагу — резуль
тат змови комуністів і со
ціал-демократів».

Незабаром до управління 
поліції з’являється офіціант 
з ресторану «Байрішер гоф», 
член націстської партії Гель- 
мер. Він заявляє, ніби вліт
ку й глибокої осені 1932 ро

дер Люббе зустрічався з пі
дозрілими іноземцями, пев
не, російськими більшовика
ми. Ну, а що було пізніше, 
напередодні самої пожежі — 
чи не може бравий офіціант 
пригадати цього? Так, за
20 тисяч марок винагороди, 
звичайно, пригадати можна і 
це. «Остання таємна зустріч 
комуністів відбулася увече
рі за день до підпалу». О, це 
дуже важливе свідчення. 
Якщо вони знову зберуться 
в ресторані, негайно пові
домте нас!

Гельмер подзвонив 9 бе
резня: «Вони знову при
йшли». В ресторані з’являє
ться агент кримінальної по
ліції. За столом — висока 
широкоплеча людина і двоє

інших, молодших. Агентна- 
казує усім трьом йти за 
ним. Високий пред’являє до
кументи. Його ім’я — Г е- 
оргій Димитров.

ЯК ГОТУВАЛАСЯ 

ПОЖЕЖА

«Авторами» підпалу були 
самі Гітлер, Герінг і Геб- 
бельс. Саме Герінг запропо
нував проникнути в зал пле
нарних засідань рейхстагу 
через підземний хід, що 
з’єднує цей палац з його ре
зиденцією. Обергруппенфю- 
рерові штурмових загонів 
Карлу Ернсту, ад’ютанту 
Гейнеса, а пізніше Гельдор- 
фа, доручено було підібра
ти надійних людей для під
палу. «Сигнал» повинен був 
спалахнути 25 лютого. Та 
коли згадали, що 25 лютого 
припадає на суботу, Геб- 
бельс заявив: «Цей день для 
пропаганди несприятливий». 
В неділю, мовляв, виходять 
лише ранкові газети, і че
рез це сенсацію не можна 
буде використати повністю. 
Зійшлися на тому, щоб під
палити рейхстаг 27 лютого.

За кілька днів до пожежі 
Гельдорф повідомив учасни
ків змови, що йому спіймав
ся на гачок молодий гол
ландський комуніст, якого 
можна схилити до участі в 
підпалі. 25 лютого Карл 
Ернст і два штурмовики, з 
яких він узяв клятву збері
гати таємницю, заховали в 
глухому відгалуженні під
земного ходу передані Ге- 
рінгом займисті матеріали. 
В спеціальних невеликих ре
зервуарах зберігався само
займистий фосфор, кілька 
літрів гасу. 27 лютого, бли
зько 20 години вечора, троє 
знову спустилися в підзе
мелля, взувши гумові кало
ші. О 20 годині 20 хвилин 
вони досягли того місця, де 
були складені запалювальні 
матеріали. Тут їм довелося 
зачекати ще хвилин два-
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Дцять, доки не пройде сто
рож, який завжди в цей час 
оглядав підземний хід.
0  20.45 злочинці опинилися 
в залі пленарних засідань. 
Один з помічників повертає
ться ще раз в тунель за за 
лишками пального. Тим ча
сом Ернст і другий помічник 
взялися до справи. Меблі 
обмазували фосфором, порт
ери й килими обливали га
сом. О 21 годині 5 хвилин 
все було готово, і трійка 
зникла в підземному ході. 
Незадовго перед цим Ван 
дер Люббе заліз у вікно 
їдальні рейстагу. Штурмо
вик Зандер, який протягом 
всієї другої половини дня ні 
на крок не відходив від мо
лодого голландця, почекав 
доки з’являться перші язики 
вогню, глянув на годинника
1 доповів по телефону, що 
все в порядку.

В КАЙДАНАХ

З квітня судовий слідчий 
Фогт офіціально повідомив 
ув’язненого в камері-одиноч- 
ці Георгія Димитрова про 
те, що той звинувачується в 
підпалі рейхстагу. 4 квітня 
йому надягли кайдани на 
руки й ноги, прикували ко
ротким ланцюгом до стіни. 
Ця мука тривала вдень і 
вночі протягом трьох тиж
нів. Димитров не міг спати, 
руки й ноги німіли. Тільки 
серце залишалося сильним і 
полум’яним та думки в го
лові ясними і сміливими. 
В камері регулярно з’явля
лися наглядачі: перевіряли, 
чи не ослабли, зажими на
ручників...

Вже в тюрмі при управ
лінні поліції Димитров від
мовився підписувати будь- 
які . протоколи. Він заявив 
чиновникам, що ні на йоту 
не довіряє німецькій поліції 
і що у власноручній заяві 
скаже все, що вважає пот
рібним сказати. І ця. заява, 
яку він передав поліцейсько
му чиновникові .20 березня,

була в усіх відношеннях не
звичайною. Ув’язнений, яко
го звинувачували в підпалі, 
доводив своє повне алібі. 
26 і 27 лютого він був у 
Мюнхені і повернувся до 
Берліна лише вночі. Це мо
жуть підтвердити свідки, 
дуже далекі від політики. 
Втім, Димитров згадував 
про своє алібі тільки побіж
но, бо захищав себе не як 
приватну особу, а як кому
ніста, представника певного 
політичного світогляду. Він 
пише: «Як комуніст... я
принципово проти індивіду
ального терору, проти будь- 
якого безглуздого підпалу, 
тому що ці акти несумісні з 
комуністичними принципами 
і методами масової робо
ти...» І від захисту він не
гайно переходить в контра
таку, в наступ: «Ми — ко
муністи, а не анархісти. За 
моїм глибоким переконай 
ням, підпал рейхстагу може 
бути лише справою рук лю
дей, які втратили розум, 
або найзапекліших ворогів 
комунізму, які за допомогою 
цього акту хотіли створити 
сприятливу атмосферу для 
розгрому робітничого руху і 
Комуністичної партії Німеч
чини. Я, однак, не боже
вільний і не ворог комуніз
му». З самого початку вини
кає запитання: «Хто ж на
справді вчинив підпал?» 
І з самого початку на це за 
питання була відповідь: во
роги комунізму і робітничо
го руху, а, можливо, найня
ті ними божевільні.

Судового слідчого Фогта, 
цього боязкого й підступно
го німецького чинушу, час 
від часу бере, сумнів. Він 
відчуває, що взявся за дуже 
невдячну справу. Спочатку 
здавалося, що Димитров — 
надзвичайно вдала здобич: 
«балканець» і, до того ж, 
більшовик.

А тут іще одна «сенсація»: 
21 березня націстський жур
наліст доктор Дрешер з’я 
вився до слідчого Фогта і 
заявив, що 1925 року Д и
митров... висадив у повітря 
кафедральний собор у Софії.

Він додав також, що одра
зу впізнав Димитрова по 
фотографіях... Звичайно 
можна було б легко встано
вити, що в 1925 році Димит- 
ров перебував за межами 
Болгарії, що ім’я людини, 
яка організувала вибух у 
соборі, було Стефан, а не 
Георгій, і що вони аніскіль
ки не схожі один на одного. 
Та навіщо німецькій юсти
ції обтяжувати себе? Фогт 
полегшено зітхнув і наступ
ного дня опублікував пові
домлення про те, що Ван 
дер Люббе був зв’язаний не 
з соціал-демократами (як 
спочатку твердив Герінг), а
з іноземними комуністами, 
«в тому числі з тими, які бу
ли засуджені до страти або 
тюремного ув’язнення за ор
ганізацію диверсії в Софій
ському кафедральному со
борі в 1925 році». Тепер у 
«всесвітній більшовицькій 
змові» ніхто більше не сум
ніватиметься!

Проте судового слідчого 
дедалі більше непокоїв цей 
Димитров. Чи справді він 
така вже вдала здобич? Чи 
не може трапитися, що об
винувачення загорнуло в 
ганчір’я своєї версії розжа
рений метал? Всі спроби 
охолодити цей метал вияви
лися безсилими. І після три
тижневого ув’язнення за 
арештованому розкували 
ноги, зняли й ланцюг, яким 
він був прикутий до стіни. 
Але наручники так і зали
шились на ньому. їх не зні- 
мали протягом наступних 
п’яти місяців....

СУД ІДЕ

Перед будинком імпер
ського суду в Лейпцігу зу
пиняється колона автомобі
лів. Годинник ось-ось про
б’є дев’яту ранку. Сьогодні,
21 вересня, зал судових за 
сідань переповнений: тут зі
бралися німецькі й іноземні 
журналісти, керівники СС і 
СА, одне слово, «вершки» 
гітлерівського рейху. В пер
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том у  ряді сидить літня жін
ка в чорній хустці. Ясний 
погляд, гордо піднята голо
ва: це мати Георгія.

Іде допит обвинуваченого 
Ван дер Люббе. Це — за
кутий в кайдани живий 
труп. Він ледве тримається 
на ногах, погляд його блу
кає. Захисник доктор Зей- 
ферт час від часу витирає 
йому хусткою обличчя. До 
цього, власне, і зводиться 
вся функція адвоката на 
процесі.

Ван дер Люббе вийшов з 
нижчого, декласованого про
шарку суспільства, звідки 
з’явився і сам Гітлер і його 
поплічники. В довідці гол
ландської поліції про нього 
говориться: «Марінус Ван
дер Люббе завжди мріяв 
стати вожаком. Але йому 
бракувало для цього відпо
відних якостей». Тимчасово 
він примкнув до Комуністич
ної спілки молоді Голландії, 
але дисципліна, дух колек
тивізму — не для нього, і в 
1931 році Люббе остаточно 
пориває з молодіжною ор
ганізацією.

В квітні 1931 року Ван 
дер Люббе залишив Лейден 
і вирушив у подорож по Ні
меччині. На початку травня 
він повернувся додому. Але 
ця коротка мандрівка стала 
фатальною в його житті: в 
Німеччині молодий голлан
дець познайомився з невідо
мим паном, який виявився 
гомосексуалістом і наркома
ном. Той ввів Ван дер Люб
бе в товариство збочених не
долюдків, які не тільки роз
тлівали його, а й виховува
ли в політичному дусі — в 
дусі націстських ідей.--

Знову і востаннє він від
відує. Німеччину в лютому 
1933 року. Перед від’їздом 
цей спустошений молодик 
хвалився перед знайомими, 
що його німецькі дружки 
стали тепер впливовими осо
бами і що вони, мовляв, ви
кликають його до себе. 
18 лютого голландець зу
стрівся в Берліні з графом 
Гельдорфом. В обвинуваль
ному акті констатується, що

25 лютого Люббе купив сір
ники і вугільні запальники. 
Коли стемніло, він прийшов 
до будинку служби громад
ського піклування й кинув 
один тліючий запальник до 
вбиральні, а інший — на 
засніжений дах, але, звичай
но, пожежа не виникла. По
тім він поїхав, говориться 
далі в обвинувальному акті, 
до берлінської ратуші і 
жбурнув в’язку запальників 
крізь люк у підвал; в квар
тирі грубника виник неве
ликий вогонь, який незаба
ром потушили з допомогою 
одного відра води. Воїстину 
дитяча прелюдія грандіозно
го підпалу!

26 лютого Ван дер Люб
бе виїздив до Шпандау і 
Геннінгсдорфа. Під час слід
ства ні поліція, ні прокурор 
не виявили будь-якого ін
тересу до мети цієї прогу
лянки. 27 лютого він повер
нувся до Берліна і знову ку
пив, як повідомляється в 
обвинувальному акті, чоти
ри пачки вугільних запаль
ників. І цими злиденними 
засобами, як твердить акт, 
він і підпалив громаддя 
рейхстагу!

Та найцікавішим видови
щем була поведінка Ван 
дер Люббе на судді. З ж ва
вого, балакучого, експансив
ного юнака, він перетворив
ся на спустошену, жалюгід
ну руїну.

Скополамін — страхітли
ва отрута. Один спеціа-
ліст-медик описує його
дію так: «Якщо давати фі
зично й психічно здоровій 
людині щодня дозу скопо
ламіну від чверті до полови
ни міліграма, то вона впа
дає в стан цілковитої бай
дужості до всього, що її
оточує, втрачає всі людські 
риси. її  мозок немовби па
ралізується. Вона втрачає
здатність розумно міркува
ти, думки блукають, хребет 
згинається дедалі більше, 
людина сміється, як дурник, 
без будь-якої причини, най
простіші рефлекторні рухи 
їй уже не під силу; на запи

тання відповідає тільки сло
вами «так» або «ні».

Медицинський радник 
доктор Шюц, який не від
ходив від нещасного Люб
бе, прекрасно знався на цій 
отруті. Втім це не перешко
дило йому записати в своє
му висновку, що Ван дер 
Люббе просто симулянт.

Залишається таємницею, 
що саме пообіцяли націсти 
Ван дер Люббе, який заман
ливий «життєвий простір» 
йому запропонували. Він 
повинен був дати «сигнал». 
А потім стала діяти отрута. 
Та коли процес скінчився і 
вирок було винесено, одно
го похмурого ранку він опи
нився серед тюремного дво
ру. Тепер отрута не затьма
рювала більше його свідо
мості. Раптом Ван дер Люб
бе широко розплющив очі, 
охоплений смертельним ж а 
хом. Він побачив колоду. 
Він побачив сокиру. Він не
самовито закричав і вже не 
замовкав до кінця. Його по
тягли до ешафоту, він ви
ривався, кричав: «Дайте ж 
мені сказати! Не я один! Не 
я один!» Потім голова Ван 
дер Люббе покотилася на 
землю. А за півроку, ЗО черв
ня 1934 року, вмерли інші 
винуватці, які також були 
тільки знаряддям в руках 
організаторів підпалу: Карл 
Ернст і двоє його помічни
ків. А за десять років пото
му загинули мільйони, бо 
Гітлер, Герінг, Геббельс ще 
перебували серед живих.

ДИМИТРОВ АТАКУЄ

Погляди всього світу бу
ли спрямовані до Лейпціга. 
Початок був гнітючий. Бель
котіння Ван дер Люббе, 
жодного гнівного слова, 
жодних звинувачень на ад
ресу дійсних винуватців... 
І от раптом весь світ почув 
голос, сповнений небувалої 
сили, мужності, впевненості, 
голос Димитрова.

Швейцарський журналіст 
Фердинанд Куглер так опи
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сує своє перше враження: 
«Георгій Димитров — не
стримний, гордий, сповне
ний презирства до небезпеки 
революціонер. Він македо
нець. Сім місяців ув’язнен
ня, з них п’ять у кайданах, 
аніскільки не охолодили йо
го темперамент. Висока лю
дина з хвилястим сивіючим 
волоссям, первісний колір 
якого був, напевно, густо-ру
дий. Чорні, іскрометні очі, 
високий, широкий лоб...»

Допит починається заявою 
голови суду Бюнгера про 
те, що Димитров поводив 
себе під час попереднього 
слідства недисципліновано і, 
мовляв, краще було б, якби 
він тримався на суді інакше.

Димитров відповідає: «Ко
ли б ви були так само не
винуваті, як і я, і коли б 
вас тримали сім місяців у 
в’язниці, з них п’ять місяців 
день і ніч у кайданах, ви б 
тоді, пане голова, зрозуміли, 
що терпець може урватися».

Весь приголомшений зал 
слухає: чути різкий сильний 
голос, в якому бринить смі
лива й чітка думка. Бюн- 
гер намагається шарудінням 
своїх паперів, сухими кан
целярськими запитаннями 
«Ваше ім’я? Коли ви наро
дилися?» тощо відвернути 
увагу від підсудного, пере
хопити ініціативу. Одним 
рухом руки Димитров ніби 
відкидає від себе ці запи
тання і ясними виразними 
словами розповідає суду, 
всьому світові, хто він та
кий, змітаючи всі судові па
пери, вривається в зал гір
ський потік великого життя.

«Так, я більшовик, проле
тарський революціонер. 
Я повинен підкреслити: про
летарський революціонер, бо 
тепер навіть німецький 
кронпринц оголошує себе 
революціонером... Я — від
повідальний і керівний ко
муніст. І саме тому я не 
авантюрист-терорист, не 
змовник і не підпалювач... 
Боротьба за комунізм, ось 
зміст всього мого життя».

Знову й знову намагаєть
ся голова суду стримати цей

бурхливий потік, але його 
репліки залишаються без 
відповіді. Димитров заволо
дів ініціативою і більше не 
випускає її з своїх рук. 
А якщо інколи і відповідає 
на запитання, то тільки для 
того, щоб завдати нового 
сміливого удару. Бюнгер 
питає: «Як, власне, ви собі 
уявляєте, для чого ви 
тут?» — і Димитров відпо
відає: «Я тут для того, щоб 
захищати комунізм і себе 
самого».

«До підпалу рейхстагу я 
не маю абсолютно ніяко
го — ні прямого, ні посе
реднього — відношення,— 
веде далі Димитров.—- Коли 
вранці 28 лютого в поїзді, 
що йшов з Мюнхена в Бер
лін, я прочитав у газетах 
про підпал рейхстагу, я зра
зу вирішив, що організато
рами цієї справи є або підлі 
провокатори, або розумово і 
політично ненормальні лю
ди, в усякому разі, вороги 
німецького пролетаріату і 
комунізму. Тепер я більше 
схильний думати, що підпал 
рейхстагу — цей антикому
ністичний акт — виник на 
основі союзу політичної про
вокації і політичного безум
ства... Я можу спокійно ска
зати, що до підпалу рейх
стагу я мав таке ж саме 
відношення, як, наприклад, 
будь-який іноземний корес- 
подент, що сидить в цьому 
залі, або ви самі, панове 
судді...»

Враження від першої про
мови Димитрова було вели
чезне. Це був не захист, а 
наступ.

Газета «Тайме» писала то
ді: «Цьому болгарину, ма
буть, від народження при
таманне почуття власної 
гідності». Антикомуністична 
«Пті парізьєн»: «Димитров 
не відповідає на запитання. 
Він нападає». Архиреакцій- 
на «Газета Варшавська»: 
«Димитров — це людина 
блискучого розуму і здібно
стей. Він перетворює лаву 
підсудних на трибуну обви
нувача». Газети, що не ма
ли нічого спільного з робіт

ничим рухом і ніколи не ви
являли ані найменшої при
хильності до комунізму, 
сповнені захопленого поди
ву, писали: «Димитров— це 
диво!».

Це захоплення було ви
кликано перш за все муж
ністю, презирством до смер
ті, палким темпераментом 
Димитрова. І ці героїчні 
якості сполучалися в ньому 
з твердою цілеспрямовані
стю й почуттям мудрої дис
ципліни. Жодного необмір- 
кованого вчинку, ніякої без
розсудної відваги, мужність, 
яка зважує всі шанси, від
вага, яка не є самоціллю, а 
постійно підпорядковується 
загальному плану дій — та
кий був метод Димитрова.

Після своєї першої про
мови Димитров почав систе
матично завдавати ударів1 
фашистському державному 
апаратові в особі його окре
мих представників. Глузли
во, з убивчою іронією ви
кривав він методи поліції«

Димитров не залишає не
використаною жодної наго
ди, щоб публічно викрити 
неспроможність обвинуваль
ного акту і затаврувати йо
го авторів, прокурорів Парі- 
зіуса і Вернера.

Націстські керівники ша
леніють, спостерігаючи дії 
суду, проклинають Бюнгера, 
який став загальним посмі
ховиськом.

Відчуваючи, що справа 
обертається на погане, вони 
вирішують, що настала їх 
черга рятувати становище.

ГЕРІНГ___________

ПЕРЕД ІМПЕРСЬКИМ 

СУДОМ___________

4 листопада Герінг став 
перед судом. Він вирішує 
вступити в боротьбу з Ди- 
митровим.

У високих чоботях, широ
ко розставивши ноги, взяв
шись в боки — туша м’яса
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затягнута в уніформу штур
мовика,— так стоїть у залі 
суду прусський прем’єр-мі
ністр і голова рейхстагу 
Герман Герінг. Він само- 
впевнений, бундючний — ще 
б пак, друга людина в гіт
лерівській партії, уособлен
ня державної влади! За ним 
юрмляться охоронники-есе- 
сівці.

Поки Герінг громовим го
лосом викрикує свою промо
ву, Димитров уважно спо
стерігає за цим небезпечним 
звірем, який, нарешті, виліз 
із свого лігва, щоб вступити 
в боротьбу. Його треба 
роздражнити, думає Димит
ров, він загубить самовла
дання, і тоді — удар і знову 
удар.

«Твердять, ніби мій друг 
Геббельс нараяв мені цей 
план — підпалити рейх
стаг,— галасує Герінг,— і ні
би я з радістю здійснив цей 
план. Далі твердять, ніби я 
спостерігав за цією поже- 
жою, мабуть, закутаний у 
шовкову тогу. Не вистачає 
лише, щоб я, як Нерон під 
час пожежі в Римі, грав на 
лютні».

І потім — «хвилююча» 
розповідь про жахи, які зби
ралися вчинити комуністи і 
сигналом до яких, мовляв, 
мала бути пожежа в рейх
стагу: підпали, грабежі,
вбивства. Герінг п’яніє від 
кривавих видінь, породже
них його власною фантазі
єю, його очі помутніли, ви
рячились... «Перш за все 
треба було скерувати проти 
ворога державний апарат. 
Я пояснив моїй поліції: як
що ви стріляєте, це стріляю 
я. Якщо хтось лежить уби
тий, це я його застрелив!» 
Гул задоволення в аудито
рії, яка складається цього 
дня з найобраніших бонз 
націонал-соціалістської пар
тії.

Тепер підводиться Димит
ров. У нього бліде напруже
не обличчя, права рука спи
рається на спинку лави.

Він ставить свої перші за 
питання: по-діловому, зва
жуючи кожне своє слово,

викриваючи протиріччя між 
показаннями Герінга та ін
ших свідків. Це поки що 
тільки випробування зброї, 
обміркована, обережна під
готовка до наступу. На по
чатку слід трохи охолодити 
атмосферу, що створилася 
після промови Герінга, при
мусити зал слухати стрима
ний, твердий голос Димитро
ва, примусити ворога стати 
на твердий грунт фактів. 
Бюнгер, який нервує біль

ше, ніж будь-коли раніш, 
починає дихати вільніше: 
йому здається, що Димитров 
вирішив цього разу не да
вати волі своєму темпера
менту. Герінг, взявшись в 
боки, відповідає самовпев- 
нено.

Раптом Димитров завдає 
йому свого першого удару з 
флангу:

«Двадцять восьмого люто
го прем’єр-міністр Герінг 
дав інтерв’ю про підпал



рейхстагу, де говорилося: у 
«голландського комуніста» 
Ван дер Люббе під час під
палу було відібрано, крім 
паспорта, ще й членський 
квиток комуністичної партії. 
Звідки знав тоді пан пре
м’єр-міністр, що у Ван дер 
Люббе був з собою парт
квиток?»

Герінг відповідає:
«Треба сказати, що я до

сі дуже мало цікавився цим 
процесом...». Тільки після ці
єї безпорадної відповіді він 
починає розуміти, наскільки 
небезпечне це запитання 
Димитрова; він швидко по
вертається вбік того, хто 
питає, і бачить під насміш
кувато піднятими бровами 
погляд, повний прихованої 
іронії. Хижак починає зли
тися й пирхати: «Я чув, що 
ви — великий хитрун. Тому 
я припускаю, що запитання, 
яке ви поставили, давно для 
вас зрозуміле... Я не бігаю 
туди і сюди і не перевіряю 
кишені людей. Якщо вам це 
ще не відомо, я говорю вам: 
поліція обшукує всіх небез
печних злочинців і повідом
ляє мені, що знайдено».

Димитров досяг того, чо
го хотів: Герінг, який досі 
говорив, не звертаючись до 
нього, дивлячись не на ньо
го, а тільки на голову суду, 
змінив позу. Бик опустив 
роги й спрямував їх на сво
го ворога. Людина і звір 
стоять тепер один проти од
ного. Димитров, не спуска
ючи очей з оскаженілого 
прем’єр-міністра, завдає 
чергового удару:

«Троє чиновників кримі
нальної поліції, які заареш
тували і першими допитали 
Ван дер Люббе, одностайно 
заявили, що у Люббе не 
було знайдено партквитка. 
Звідки ж взялося це пові
домлення про партквиток, 
хотів би я знати?!»

Смисл запитання "ясний: 
ти брешеш — і до того ж 
нерозумно й боягузливо! Ге
рінг добре це розуміє; у ньо
го набрякають жили на ло
бі, і він відповідає поспіш
но й необдумано:

«На це я вам можу відпо
вісти абсолютно точно. По
відомлення це мені зробили 
офіціально. Якщо який-не- 
будь чиновник, можливо, на 
підставі свідчення заявив, 
ніби у Люббе був при собі 
партквиток, а перевірити та
ке показання не було мож
ливості, то це було розціне
но, напевне, як факт, і ме
не, зрозуміло, так і повідо
мили. Наступного ж дня, до 
обіду, я передав це повідом
лення в пресу... Власне, це 
не має значення, бо тут, на 
процесі, було ніби-то вста
новлено, що Ван дер Люббе 
не мав партквитка».

«Свідок є прем’єр-мі
ністром, міністром внутріш
ніх справ і головою рейх
стагу. Чи несе міністр від
повідальність за свою полі
цію?»

Що тут повинен був від
повісти Герінг? В своїй про
мові він проголосив «прин
цип фюрера»: «Якщо стрі
ляють, то стріляю я!» А як
що брешуть — хто бреше? 
Він не може ухилитися від 
відповіді на запитання і гар
кає по-солдатськи: «Так
точно!»

Тепер Димитров бере би
ка за роги: «Після того, як 
ви, як прем’єр-міністр і мі
ністр внутрішніх справ, за 
явили, що підпалювачами є 
комуністи, що це зробила 
Комуністична партія Німеч
чини з допомогою Ван дер 
Люббе, комуніста-іноземця, 
чи не спрямувала ця ваша 
заява поліцейське, а згодом 
і судове слідство в певне рі
чище і чи не виключила во
на можливості йти по ін
ших слідах, щоб знайти 
справжніх підпалювачів 
рейхстагу?»

Кров прилила Герінгу до 
голови. Ледве стримуючи 
себе, він пихато відповідає: 
«...Закон вимагає від полі
ції завжди провадити слід
ство по всіх напрямках... 
Я не поліцейський чиновник, 
а відповідальний міністр, і 
тому для мене важливо бу
ло встановити не особу 
окремого дрібного злочинця,

а ту партію, той світогляд, 
які за це відповідають. По
ліція знайде всі сліди — 
будьте певні,— Герінг стис
кує кулаки.— 3 моєї точки 
зору, це був політичний зло
чин, я був також перекона
ний, що злочинців слід шу
кати у вашій партії!» Те
пер він остаточно втрачає 
самовладання, розмахує ку
лаками і, погрожуючи Д и
митрову, який уважно спо
стерігає за ним, кричить у 
нестямі: «Ваша партія — це 
партія злочинців, яку треба 
знищити!»

І Димитров, піднявшись 
на весь зріст, відповідає: 
«Чи відомо панові прем’єр- 
міністру, що ця партія, яку 
«треба знищити», є правля
чою партією на шостій ча
стині земної кулі, а саме в 
Радянському Союзі, і що 
Радянський Союз підтримує 
з Німеччиною дипломатичні, 
політичні і економічні відно
сини, а його замовлення да
ють роботу сотням тисяч ні
мецьких робітників?»

Герінг важко дихає. Бюн- 
гер, намагаючись врятувати 
становище, кричить Димит
рову: «Я забороняю Вам 
провадити тут комуністичну 
пропаганду!»

Димитров: «Пан Герінг
проводить тут націонал-со- 
ціалістську пропаганду!» 
І потім, не зводячи очей з 
хижака, додає:

«Цей комуністичний сві
тогляд панує в Радянсько
му Союзі, у найбільшій і 
найкращій країні світу, і 
має тут, в Німеччині, міль
йони прихильників в особі 
кращих синів німецького 
народу».,

В лютій нестямі Герінг 
гарчить: «Ви в моїх очах 
шахрай, якого треба просто 
повісити!». Бюнгеру слід бу
ло б закликати до порядку 
свідка Герінга, але він за 
кликає Димитрова: «Я вам 
уже сказав, що ви не по
винні вести тут комуністич
ної пропаганди. Тому нехай 
вас не дивує, що пан свідок 
так обурюється! Я катего
рично забороняю вам вести
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таку пропаганду. Ви повин
ні ставити тільки ті запи
тання, які стосуються 
справи».

Кожен з присутніх розу
міє, що це побічна критика 
на адресу злощасного пре
м’єр-міністра. А Димитров 
невблаганно і впевнено ки
дає ту точну репліку, яка 
смертельно ранить ворога і 
до краю загострює всю си
туацію: «Я надзвичайно за
доволений відповіддю пана 
прем’єр-міністра».

Герінг не знає, що сказа
ти, його обличчя стає буря
ковим. Бюнгер намагається 
запобігти вибухові: «Мені
байдуже, задоволені ви чи 
ні. Я позбавляю вас слова!»

Димитров: «У мене є ще 
запитання по суті».

Бюнгер повторює катего
ричним тоном: «Я позбав
ляю вас слова!»

Але він уже не може від
вернути вибуху. До Ґерінга 
повернувся голос. В залі 
розлягається несамовитий 
крик прем’єр-міністра: «Геть 
звідси, негідник!»

Бюнгер тремтячою рукою 
подає знак поліцейським: 
«Виведіть його!»

Герінг хоче кинутися на 
Димитрова, та поліцейські 
спритніші за нього; вони ха
пають підсудного, тягнуть 
його із залу. Димитров ще 
раз повертає своє горде об
личчя до Герінга: «Ви, на
певне, боїтеся моїх запи
тань, пане прем’єр-міністр!»

Це була перша нищівна 
поразка німецько-фашист- 
ських верховодів. Спітнілий, 
червоний, доведений до не
стями, Герінг, трохи заспо
коївшись, силкується ви
правдати свою хамську по
ведінку словами: «В решті 
решт ми ж не підсудні, а 
обвинувачі». Та це тільки 
погіршує справу. Так, судо
вий спектакль провалився.

«Весь процес зразу ж втра
тив смисл!» — пише наступ
ного дня «Цюрхер цейтунг», 
а за нею і вся світова пре
са. «Німеччина не є держа
вою, що грунтується на пра
ві, в ній панують насиль
ство і свавілля». «Герінг 
уже зумовив судовий вирок. 
Він вимагав шибениці для 
явно невинного підсудного 
ще до закінчення судового 
розгляду».

Тепер весь світ побачив, 
що Димитров уособлює со
бою людську цивілізацію, 
активний гуманізм, а Ге
рінг — варварство, жорсто
кість.

Порятунку не приніс і 
хитрий Геббельс. Він висту
пав свідком перед імпер
ським судом 8 листопада і 
намагався потоком своїх 
промов спростувати незапе
речні докази перемоги Д и
митрова. Але Димитров не 
дозволив йому зробити це. 
Він наполегливо і неухиль
но ставив запитання про те
рористичні акти націстів на
передодні захоплення вла
ди. Чи не націонал-соціалі
сти восени 1932 року кидали 
бомби в житла й різні уста
нови і вбивали мирних лю
дей? Хіба не надсилав Гіт- 
лер вбивцям урочистих і де
монстративних привітань? 
Чи відомо це свідку? А мо
же свідок знає, хто застре
лив німецьких державних ді
ячів Ерцбергера і Ратенау? 
Своїми запитаннями Димит
ров ясно доводив злочинну 
природу гітлерівського руху. 
Вбивство німецького вчено
го Лессінга, вбивство ав
стрійського , федерального 
канцлера Дольфуса, вбив
ство французького міністра 
закордонних справ Барту, 
югославського короля Олек
сандра і так далі, і так д а 
лі. Масові вбивства, розстрі
ли заложників, дітей...

Дивіться на цей кривавий 
шлях, закликав Димитров, 
захищайтесь проти цієї вак
ханалії вбивств, організова
ної з Берліна!

Отже, Геббельс, як і Ге
рінг, зазнав цілковитого 
фіаско.

ПЕРЕМОГА

Димитрова визнали не
винним, але не звільнили. 
Фашистські звірі твердо ви
рішили умертвити перемож
ця, який затаврував їх пе
ред лицем всього світу.

Герінг наказав доставити 
Димитрова в Берлін, в го
резвісні катакомби гестапо. 
Там, у темному й сирому 
підземеллі, цей борець за 
свободу, здоров’я якого вже 
було підірвано, мав загину
ти. Смерть занесла над Ди- 
митровим свою руку.

Радянський Союз вирвав 
його з пазурів смерті. 15 лю
того 1934 року Радянський 
уряд надав великому бор
цю за свободу радянське 
громадянство й зажадав 
його звільнення. Німецькі 
верховоди не насмілилися 
відхилити цю вимогу.

Проте і в останні години 
Герінг не відмовлявся від 
надії помститися. Він дору
чив передати ув’язненому 
своє запрошення взяти 
участь у... полюванні. Д и 
митров посміявся з цієї 
останньої незграбної спро
би ворога...

27 лютого Димитров при
летів у Радянський Союз, 
його першим словом була 
подяка всім тим, хто підтри
мував його в боротьбі за 
свободу, проти фашизму.

П ереклад з німецької
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І Н Д О Н Е З І Я

«Індонезія Райя» («Велика Індонезія») — так 
зветься пісня, складена багато років тому скром
ним сурабайським вчителем Ваге Рудольфом 
Супратманом. В цьому творі, написаному ще за 
колоніального режиму, автор з винятковою пое
тичною силою передав вікову мрію індонезій
ського народу про звільнення від гнобителів, про 
єдність батьківщини, про щасливе життя трьох ти
сяч її островів.

Сьогодні пісня Супратмана стала улюбленим 
гімном вільної і незалежної Індонезії. Вплив бла
городних ідей, з граничною виразністю викладе
них в цьому гімні, відчувається у багатьох творах 
сучасних індонезійських поетів.

Літератори Індонезії, не обмежуючись вузько- 
національними інтересами, енергійно розширю
ють коло своєї тематики, прагнуть оспівати і на
пружену боротьбу інших народів за мир, свободу 
і незалежність, утверджують зокрема ідею солі
дарності країн Азії та Африки.

На початку 1963 року минає річниця від того 
дня, коли діячі прогресивної літератури Сходу 
зібралися в Каїрі на свою Другу конференцію, 
девізом якої було проголошено єдність афро- 
азіатських народів. Готуючись до Каїрського фо
руму, індонезійські поети опублікували збірку 
«Індонезія співає». Збірка відкривається епігра
фом з вірша незабутнього борця за свободу 
Африки, державного діяча і поета Патріса Лу- 
мумби. Йому, загиблому героєві конголезького 
народу, присвячує свій вірш генеральний секре
тар Комуністичної партії Індонезії Діла Нусанта- 
ра Айдіт. Ці твори, як і всі інші матеріали збір
ки, наче символізують собою нерозривний зв'я
зок, поезії й боротьби за народне щастя.

Гостюючи в Києві, індонезійські літератори Ри- 
вай Апін, Рустанді Картакусума, Багін, Вірга Вілан 
і Сейтіаван подарували своїм українським коле
гам збірку «Індонезія співає». Перекладаючи цю 
збірку українською мовою, я мимоволі згадував 
міста і села Індонезії, в яких мені нещодавно по
щастило побувати, перебирав у пам'яті дружні 
зустрічі з славними синами цієї казкової країни 
трьох тисяч островів:

Хто раз відвідав Індонезію,
Той пам'ятатиме повік

- її лісів дзвінку поезію 
І спів її прозорих рік.
Хіба ти, подруго, не мріяла 
Колись в житті відчути це,
Під пальм зеленошумні віяла 
Своє підставивши лице?!
Тут гори з полум'ям у череві,
Немов сторожовий пікет,
Вартують хліб, що зріс на дереві,
І цукром повний очерет.
Від сонця трави стали русими 
І сяють росами вночі,
І рис ледь-ледь ворушить вусами,
В воді по шию стоячи.
А горизонт,

коли розпалиться,
Стає й повітря золоте,
Встроми отут у землю палицю,—
Вона назавтра розцвіте!
Бринить краса у кожнім звукові,
У кожній барві цих долин,
Блакитні сльози каучукові 
Подібні до важких перлин,
Та смутку у небесній просині 
Не знайдеш, хоч би і хотів:
Тут не бува ніколи осені,
Ну, а зими і поготів!
У лад з мусонами й пасатами 
Земля зворушено співа...
Хай все життя перо писатиме,
Та не опише ці дива!
Не був я пишних слів аматором,
Одначе казкою назву 
Край,

підперезаний екватором,
Де бачив Яву наяву.
Хоч ради трепетного дотику 
До цих красот шукав я путь,
Та закохався не в екзотику,
А в душу тих,

що тут живуть!
Благородну душу індонезійського народу, спов

нену любові до інших народів, мені здається, 
можна відчути у циклі віршів «Індонезія співає», 
який друкується нижче.

Григорій П Л О Т К І Н
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С П І в я  є
Усі землі щедроти 
Віднині вам належать.
Сліпуче сонце на безбарвнім небі 
Розтопить смуток ваш своїм теплом, 
й ого  палючі промені осушать 
Потоки сліз, колись пролиті нами...

Патріс Л У М У М Б А

СУДІСМАН

Боротьба Єревана
Єреван — серце Вірменії,
З вартовим — скелястими горами.
Біла піна з вершин Арарату 
Тихо тане й тече

до радянсько-турецьких кордонів.
Здавна сивий Севан на форель був багатий, 
Здавна сльози потоком у води Севана лились.
І Вірменія бідна, від холоду заціпеніла,
Із пошерхлою шкірою, натягнутою на кістки, 
Підіймала до бою відважних синів Айастану.
І настав світлий день в листопаді

двадцятого року, 
Боротьба Єревана до найвищої точки дійшла, 
Спалахнувши жаданим червоно-шовковим

привітом.
На засмучених лицях пробуджена радість

розквітла,
На дорогах зросли електричні стовпи,

а високі

Неродючі горби стали людям руду дарувати,
Й виноградними гронами замиготів Арарат. 
Котить води свої невгамовний Севан без упинуї 
Замінивши' вугілля,
Снагу електричну дає,
Золотавим промінням широкі шляхи осяває,
І всім видно плоди боротьби Єревана за щастя! 
Знову став молодим Єреван стародавній,
І в садах його знову щебечуть щодня ластівки, 
їхній гомін зливається з радісним співом людини. 
Всі приходьте сюди і танцюйте, співайте, радійте. 
Боротьба Єревана квітує червоно-гарячим вогнем. 
В ньому —  гімн перемозі, що нинішній день

освітила,
Коли вільна людина скоряє могутню природу. 
Так, вогонь цей назавжди спалив всі нестатки і

злидні,
Боротьба Єревана увінчана щастям народним!

АЙДІТ, Д. Н.

Він і мертвий житиме вічно
Не плакав я багато літ 
Не через те, що очі висхли 
Чи серце лід мені скував,
Та несподівано сьогодні 
Не зміг я втриматися

й сльози
Зненацька на газету полились: 
Людину чорну з світлим серцем 
Убив той білий, чиє серце чорне...

Хіба ж не переможець той, хто вбитий?
О ні! Лумумба не загине!
Лумумба вмер, щоб жити вічно!
Земля існує не для чорних чи для білих, 
Вона для всіх —
Для білих, жовтих, і коричневих, і чорних! 
В повітрі, що ним дихають народи,
Живе Лумумба— вартовий свободи!
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АШАР, М. С.

Дядечко Хо Ші Мін
Ласкаво просимо, дядечку Хо,
Завше бачити раді вас.
Ви для нас, дядечку Хо,
Як легенда дрімучих джунглів 

і квітів духмяних.
Де кожна брунька вливає снагу невимовну 
У весь цей розквіт.
І сонце колись не світило 
Над вашим засмученим краєм,
І присмерк не танув ніколи,
А зараз дорога нова 
Сія для нової людини.
В нас теж є легенда сонця і джунглів,

Що наснажує наші серця 
І нитки вікової історії зв'язує 
Почуттями людськими, любов'ю і працею.
Ми, що зараз на повний свій зріст піднялись, 
Теж здолали полон темноти.
Зліва — сила і справа — надія
Нам освітлюють славну дорогу вперед.
Ми у гості чекаємо друга свого,
Чиє серце клекоче, як наші серця,
Чия кров, як і наша, запально бринить 
І чиї сподівання зливаються з нашими завше. 
Вас у гості чекаємо, дядечку Хо,
Хоч ми з вами ніколи й не розлучались!

БАНДАХАРО, Хр.

Після Паньминьчжону

Після бур Паньминьчжону 
Скалічено все,
Тільки душі і напрямок дум не змінились.
Хоч зганяли імперіалісти
Свою лють на ні в чому не виннім народі,
Хоч усюди лишились руїни
Й уламки каміння

і Паньминьчжон — містечко в Кореї, де 1952 р. 
після запеклих боїв був підписаний мир між 
КНДР і Південною Кореєю.

І полеглих скривавлені гори,
Хоч дороги укрив сивий попіл 
Після бур Паньминьчжону,
Я знаю, ще більш загартованим, дужчим 
Став народ.
Не скалічене світле вчення 
І народ, повен гарту й снаги, 
Невмируший творець всіх скарбів, 
Відбудовує рідну Корею 
На міцному червоному грунті.

БЕННІ ТХУНГ

Товариство
Я сьогодні з тобою, Анголо,
В серці кожен куточок належить тобі. 
Коли ти у вогні, я не можу 
Склавши руки, сидіти байдужо.
Коли люди страждають в неволі,
Ми не можемо бути спокійні.

Я не смію дивитись у  В ІЧ І 
Цій ще юній, прекрасній 
Анголі.
Не самотні ряди її славні!
Хай живе товариство незламне, 
Мир і єдність між нас!

БЕДЖО, КР.

Вітання від друга

Привіт вам, привіт вам, друзі,—
Кращі сини, що розбили свої кайдани,
Геть прогнавши людців, що глумились з народу. 
Але знову по вулиці вашій 
Іноземні бредуть донжуани,
Залицяючись знов до красуні,
Що допіру звільнилась від пут
І сьогодні упевнено йде
Вами обраним шляхом, крізь бурі.
Привіт вам, привіт вам, друзі,—

Патріотам Конго
Кращі сини, що розбили свої кайдани!
Крокуйте вперед! І коли у ряди героїв 
Підлий зрадник, як вуж, проповзе,
Викривайте бандита нещадно!
В вашу силу я вірю і знаю,
Що настане для вас щирим сонцем осяяний день! 
То ж вітаючи вас, любі друзі,
Простягаю я руки угору:
Хай летить мій привіт, як вогонь маяка,
Над морями і островами!
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РИЗАКОТТА, Ф. Л.

Вчора й сьогодні

Лише учора — мирний селянин, 
Сьогодні —  мужній рядовий солдат 
Лежить в Бейруті розпростертий,
{ розповідь про це бентежить землю. 
Цю землю топчуть колоніалісти,
Усе тут сохне, спрагле і пожовкле. 
Коханою своєю милуватись 
Не час, коли до нас доходить смуток 
Братів, з яких знущаються пани.
Лише учора мирний селянин,
Сьогодні —  мужній рядовий солдат

Арабському народові
Лежить в Бейруті розпростертий, 
Грудьми назустріч перемозі.
А на закуренім шляху 
Упевнені лунають кроки.
Вступають в місто славні партизани, 
їх голоси відлунюють в серцях у нас. 
Сини народу, сміливо рушайте,
Вже недалеко перемога ваша!
Лише учора — мирний селянин,
Тепер Лівану відданий солдат,
Убитий ворогами у Бейруті,
Живе і вічно житиме між нас!

АНАНТАГУАНА, С.

Джаміла
Колись ЇТ поранив спалах,
Та це свідомість пробудило.
Один лиш дотик світла до грудей —
І вже вона знесилено поникла.
Вона сама —  є світло,
Вона сама — Вітчизна і любові плід. 
Відчувши інший дотик на світанку, 
Вона встає, щоб захищати мрію.
Її поранив смертоносний спалах,

Але від цього пробудилась мудрість. 
Солдати роблять вдих, торкаючись курка, 
І т у т  вона стає для всіх ясною —  
Тендітна, але мужньо-мовчазна,
Саме, як час, як спалах у Сахарі,
Як промінь волі у людській уяві.
Ще вдих один, й вона, зустрівши ніч,
Над світом кривди постає, як виклик.
її вогонь поранив, та вона
Сама — вогонь, сам а— життя незгасне!

З  англійської переклав  
Григорій П Л  О Т К І Н
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НОВА ЗЕЛАНДІЯ— ДАРУНОК МОРЯ
В Новій Зеландії можна 

побачити багато цікавого. Чу
дес тут вистачило б на цілий 
континент. Ніде в світі ви 
не зустрінете такої різнома
нітності. Жителі Нової Зе
ландії люблять казати, що 
їхня країна своєю природою 
нагадує різні частини світу. 
Тут і справді є дещо від

Швейцарії, Норвегії, Англії 
і Америки, але найбільше, 
звичайно, від Полінезії.

Над холодними травнисти
ми пустелями височать вул
кани, сліпучо-білі піщані уз
бережжя контрастують із 
синіми океанськими хвилями, 
над соковитою зеленню па
совиськ здіймаються граці

озні гірські вершини. В Но
вій Зеландії є льодовики, що 
спускаються з гір просто в 
густу зелену траву, а в швид
ких крижаних струмках, що 
збігають з верховин, грає 
форель. Тут є багаті на ди
чину непрохідні лісові хащі, 
є рівнини, такі неозорі, що 
навіть не віриться, що ви на
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острові, а не на континенті.
І все це осяяно сонцем, та
ким же гарячим і яскравим, 
як над узбережжям Серед
земного моря.

Судно, пасажирами якого 
були і ми з дружиною, на
близилось до берегів Нової 
Зеландії в перший день 
1960 року. Острови Три- 
Кінг та мис Північний пово
лі вимальовувались на небо
схилі. Гаряче надвечірнє 
сонце пофарбувало золотом 
гірські верхівки мису, І я по
думав про інший новорічний 
день, 318 років тому, коли 
голландський мандрівник 
Абель Тасман на своєму 
флагмані «Хеемскерк» угле
дів попереду піщаний берег.

Тасман і члени експедиції 
були першими європейцями, 
які побачили Нову Зелан
дію. Проте ні самому Тас- 
ману, ні його супутникам не 
довелося ступити на берег 
відкритої ними землі. Влас
не, вони спробували було це 
зробити, але в сутичці з ту- 
земцями чотирьох голланд
ців було вбито, а решта по
вернулася на кораблі, які 
негайно ж відпливли у від
крите море.

Минуло понад сто років, 
перш ніж око європейця 
знову глянуло на цей пу
стельний берег. Тасман так 
ніколи і не дізнався про те, 
що Нова Зеландія — це два 
великих острови. Він помер, 
переконаний в тому, що від
крив новий континент. Між 
іншим, очевидно, так колись 
і було, але, щоб його поба
чити, Тасману слід було б 
приплисти сюди на кілька 
мільйонів років раніше, ад
же на думку геологів, остро
ви Нової Зеландії — це за
лишки величезного конти
ненту, який зник під водою 
в прадавні часи.

Туземне населення — ма- 
орі — має, однак, більш пое
тичну версію. Вони розпові
дають, що один з островів 
Нової Зеландії виник вна
слідок того, що їхньому 
предку, легендарному народ
ному героєві Мауї, якось за
манулося поїхати ловити

рибу. Як розповідає легенда, 
Мауї разом із своїми стар
шими братами виловив ве
личезну рибину, яка назав
жди залишилася на поверх
ні моря. Ця риба і є одним 
з двох новозеландських ост
ровів — Північним остро
вом, який маорі називають 
«Рибою Мауї».

Всю ж цю дивовижну віч
нозелену країну, оточену з 
усіх боків водами океану, 
тубільці-маорі з давніх 
давен називали «Дарунком 
моря». Тасман втік від цьо
го дарунка і лише через ба
гато років, в 1769 році, анг
лійський капітан Джеме Кук 
висадився тут.

Що ж являє собою Нова 
Зеландія сьогодні? Дати від
повідь саме на це питання 
я та мій давній приятель 
Брайан Брейк і поставили 
собі на меті. В результаті 
нашої подорожі по Новій 
Зеландії ми дійшли виснов
ку, що вона не схожа на 
жодну відому нам країну. 
Вона надто самобутня Но
возеландці і самі мало-по
малу починають це розуміти 
і, думаючи про майбутнє 
своєї країни, вже менше по
глядають у бік Англії.

Площа обох островів Но
вої Зеландії дорівнює 268 
тисячам кв. км., але ост
рів Північний і острів Пів
денний, по суті,— дві різні 
країни. На Південному від
чувається холодне дихаиня 
льодовиків Антарктики, на 
Північному — гарячі вітри 
тропіків.

Нова Зеландія — диво
вижна країна. Це сільсько
господарський край, насе
лення якого живе переважно 
в містах. Однієї неділі ми 
вирішили відвідати сільсько
господарську виставку в міс
ті Кумеу, розташованому на 
північ від Окленда. Ми про
їхали околицями Окленда, 
клімат якого нагадує клімат 
Адріатичпого моря. Це міс
то — центр виноградарства 
і садівництва. Вихідці з 
Югославії та Лівану завез
ли сюди виноградну лозу і

заснували в Окленді вино
робство.

— Тут найкращий клімат 
для виробництва легких су
хих вин,— запевняв нас один 
юнак.

Залишивши позаду окленд- 
ські виноградники, ми ви
їхали на зелену рівнину, по 
якій де-не-де були розкидані 
ферми з садками.

Побувавши в 1885 році в 
Новій Зеландії, англійський 
історик Джеме Фрауд писав: 
«Новозеландці не стануть 
окремою нацією, доки не 
навчаться самі обробляти 
землю, збирати врожаї, роз
водити овець і велику рога
ту худобу».

Саме тих, хто розводить 
овець та велику рогату ху
добу, ми й побачили на ви
ставці в Кумеу. Зовнішній 
вигляд цих людей неповтор
ний, їх ні з ким не сплутаєш. 
Новозеландський фермер з 
його вольовим, немов дубле
ним обличчям — це гідний 
нащадок своїх предків, які 
сокирою й вогнем очищали 
землю від непрохідних ха- 
щів.

Щоб подивитись на сіль
ськогосподарське диво іншо
го гатунку, ми рушили далі 
на північ до бухти Каїпа- 
ра-Харбор. Був чудовий 
день, по залитій сонцем мор
ській гладіні сновигали чов
ни, рибалки ловили молодих 
акул, які водяться в цій бух
ті (печійка яких тут дуже 
цінується). Втім, ми приїха
ли сюди зовсім не заради 
акул, а заради людей, що 
стрижуть вовну.

За межами Нової Зелан
дії є кілька популярних і 
добре відомих новозеланд
ців. Це Едмуид Хілларі, за
войовник вершин Евересту, 
та новозеландці — олімпій
ські чемпіони. В самій же 
Новій Зеландії не менш по
пулярне ім’я Годфрі Бауе- 
на — чемпіона із стрижки 
овець. Ось уже протягом де
сяти років він дивує співвіт
чизників своїми рекордами.

Неподалік од прозорих 
хвиль Каїпара-Харбор
Бауен навчав своєї майстер
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ності сімох молодих вівча
рів. Немов зачаровані, ди
вились юнаки, як блискавич
но працює їхній вчитель. 
Орудуючи електричними но
жицями, Бауен стриже вів
цю менш ніж за хвилину. 
Колись Бауен працював кон
торським службовцем. Він 
прославився на всю Нову Зе 
ландію, взявши участь у 
змаганнях із стрижки овець, 
переміг усіх своїх конкурен
тів і встановив світовий ре
корд, обробивши 456 овець 
протягом дев’яти годин. Не

щодавно Бауен поліпшив 
свій результат — обстриг 
протягом робочого дня 463 
вівці.

— Навіщо такий поспіх у 
цій справі?— запитав я.

— Річ у тім,— пояснив 
Бауен,— що в Новій Зелан
дії налічується до 49 міль
йонів голів овець, а стригти 
їх треба щороку. От і підра
хуйте самі, що було б, якби 
ми робили це повільно...

Далі ми поїхали на пів
день. Знову проминувши Ок- 
ленд, опинились у долині

річки Уаїкато. Місцеві жи
телі хваляться з того, що 
їхня земля найродючіша в 
світі.

В місті Нгаруавахіа, яке 
стоїть саме там, де в річку 
Уаїкато вливається її при
тока Уаїпа, сто років тому 
племена маорі оголосили се
бе нацією і обрали короля. 
Ця подія призвела до вій
ни між європейцями і пле
менами долини Уаїкато, в 
якій перемогу здобули євро
пейці. Втім, маорі і досі ма
ють короля. Король Корокі 
живе в Нгаруавахії, в па
лаці, прикрашеному різьб
ленням на дереві. На тому ж 
місці, де з’єднуються дві рі
ки і де колись сновигали 
швидкі військові каное, за 
раз щороку влаштовуються 
змагання —Нгаруавахійська 
регата, на яку ми саме і по
трапили. Це був справжні
сінький рай для фотокорес
пондента, і тому я одразу ж 
загубив свого супутника. 
Брайан Брейк зник серед ве
селого барвистого натовпу. 
Я присів відпочити на порос
лому травою березі поруч із 
старим маорі, батько якого 
брав участь у війні проти 
англійських «червоних мун
дирів».

Дивлячись на змагання 
каное, ми згадали старовин
ні легенди народу маорі. 
Згідно цих легенд, Нову Зе
ландію відкрив полінезій
ський мандрівник Купе. По
вернувшись на острови То
вариства, він дав своїм спів
вітчизникам вказівки як, 
орієнтуючись по сонцю й 
зірках, досягти Нової Зелан
дії. Легенда твердить, що 
1350 року великий флот ка
ное відплив з островів Това
риства в напрямку до Нової 
Зеландії.

Однак сучасні досліджен
ня, проведені за допомогою 
радіоактивних іонів, вказу
ють на те, що люди на Но
вій Зеландії жили вже за 
кілька століть до нашої ери. 
Спйраючись на ці дані, вче
ні заперечують існування 
величезного флоту каное та

Годфрі Бауен — чемпіон світу із стрижки овець — за роботою.
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Гарячі гейзери поблизу Роторуа.

імміграцію полінезійців на 
Нову Зеландію.

Я розповів про цю теорію 
своєму співрозмовнику.

— Але ж ми можемо про
стежити нашу генеалогію аж 
до часів людей, що приплив
ли сюди з великою флотилі
єю,— заперечив той.

— То кому ж мені віри
ти? — резонно зауважив я.

— Є речі, точної відповіді 
на які знайти не можна,— 
відповів мій сусіда.— Наша 
версія про те, що і Купе, і 
величезна флотилія таки іс
нували — це версія поетич
на, а в поезії завжди є якась 
частка істини.

Що ж, цілком можливо, 
що старий маорі має рацію.

Вздовж обох островів Но
вої Зеландії тягнуться гори. 
На Північному острові є ве
лике вулканічне плато. На 
цьому плато б’ють вулканіч
ні гейзери і є гарячі джере
ла. Особливо активною вул
канічна діяльність стає по
близу міста -Роторуа. В су
сідніх селищах маорі перуть 
у цих джерелах білизну і на
віть готують в них їжу. Га
рячі джерела використовую
ться також для опалення 
жител у Роторуа.

Однак цей район країни 
зазнавав і зазнає жахливих 
трагедій. 1886 року стався 
вибух вулкану Таравера. Під 
попелом і лавою було похо
ване ціле селище з усіма 
його мешканцями. 1931 ро
ку землетрус зруйнував ве
лике місто Нейпір на схід

ному узбережжі острова. В 
1953 році прорвалась вода з 
озера, що знаходиться в 
кратері напівдіючого вулка
на Руапеху.

Зараз новозеландці поча
ли з успіхом використову
вати енергію надр землі. 
Коли ми з Брейком набли

Національний танець маорі.
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зились до озера Таупо, наш 
автомобіль раптом зупинив
ся, бо автостраду перети
нали величезні клуби пари. 
Коли вітер трохи розвіяв 
пару, ми побачили неподалік 
будівлі електростанції, яка 
для виробництва електро
енергії використовує тепло 
підземних джерел. Пара при
водить в рух величезні ди- 
намомашини. Так енергія 
землі почала служити лю
дям — вона освітлює житла, 
готує їжу, рухає верстати 
заводів і фабрик.

Подивились ми також і на 
найбільший у світі штучно 
насаджений ліс. Це планта
ції сосни, яка, до речі, росте 
на чужині значно швидше, 
ніж в північній півкулі. Д е
рева, посаджені тут на по
чатку століття, розрослися у 
величезні стовбури будівель
ного лісу. Тепер новозеланд
ці почали збирати перші 
«врожаї», щороку звідси екс
портують великі партії буді
вельного лісу.

Озеро Таупо — це просто
рий басейн, розташований у 
самому серці Північного 
острова. У водах Таупо во
диться славнозвісна райдуж
на форель. Протягом цілого

Стара жінка маорі з традиційною 
татуїровкою на підборідді.

року ті місця, де в озеро 
впадають гірські струмки, 
буквально кишать рибою.
І куди не кинеш оком — 
всюди рибалки.

Того дня, коли ми з Брей
ком побували біля озера 
Таупо, погода була чудова. 
Вдалині за озером боввані
ли обриси трьох вулканів — 
Руапеху, схили якого — 
улюблене місце для лижни
ків, Нгаурухое та Тонгаріро.

Далі наш шлях лежав на 
захід, в напрямку до Нью- 
Плімута, центра провінції 
Таранакі і одного з найста
ріших міст країни.

Нью-Плімут — це морські 
ворота найбагатшої з про
вінцій Нової Зеландії. Про
вінція Таранакі славиться 
своїм маслом і сиром. Тут 
знаходяться також єдині в 
країні родовища нафти. В 
цій провінції, на самому пів
дні острова Північний, роз
містилася й столиця Нової 
Зеландії — Уеллінгтон.

Уеллінгтон з усіх боків 
продувають буйні вітри. Мі
сто побудоване на пагорбах, 
і будинки лізуть все вище й 
вище в гору, в міру того, як 
зростає населення міста. 
Втім, проблеми перенаселен
ня в Новій Зеландії поки 
що не існує.

Зараз в Новій Зеландії 
трохи більше двох мільйонів 
населення, і, очевидно, на 
кінець XX століття буде 
тільки мільйонів п’ять.

Густота населення в Новій 
Зеландії дуже невелика, 
приблизно, 9 чоловік на 1 
квадратний кілометр.

Ми вилетіли з Уеллінгтона 
вранці, пролетіли над піня
вими водами протоки Кука 
і незабаром приземлилися 
на аеродромі залитого сон
цем морського порту остро
ва Південний — міста Нель
сон. В провінції Нельсон 
більше сонячних днів на рік, 
ніж у будь-якій іншій місце
вості країни. Саме тому вес
ною тут так багато квітучих 
садів, а влітку та восени — 
фруктів. Там, де кінчаються

Новозеландський чабан.

вкриті рясними фруктовими 
садами долини й рівнини 
провінції Нельсон, здіймаю
ться круті блакитні гори, 
за якими лежить провінція 
Уестленд. Саме цю частину 
Нової Зеландії і побачив 
Тасман, припливши сюди 
понад триста років тому. Це 
район озер, лісів, льодовиків 
та багатих на залізо пісків. 
Хребет Південних Альп слу
жить природним кордоном, 
який відділяє Уестленд від 
сусідньої провінції Кентер- 
бері.

Колишні хазяї країни мао
рі ставилися до району тепе
рішнього Уестленду досить 
зневажливо. Правда, саме 
тут вони видобували зеле
ний нефрит, яким прикра
шали зброю, але жили в цій 
місцевості переважно решт
ки переможених ними пле
мен. 1860 року цей район 
купив європеєць за 300 зо
лотих соверенів, і незабаром 
ці гроші окупилися йому 
сторицею. Уестленд виявився 
найбагатшим на золото ра
йоном в усій південній час
тині Тихого океану.

Переваливши через Пів
денні Альпи, ми опинилися 
в провінції Кентербері й 
узяли курс на місто Край
стчерч, що розкинулося на 
краю Кентерберійської рів
нини на самому узбережжі 
Тихого океану. Крайстчерч 
був заснований 100 років то
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му, і перші його поселенці 
намагалися копіювати поки
нуті ними міста «старої, до
брої Англії». Тому навіть, 
сьогодні місто Крайстчерч 
зовні дуже нагадує англій
ське місто. Є тут і річка, яка 
зветься Ейвон. Вона звиває
ться попід кам’яними моста
ми, біжить повз облямовані 
вербами зелені лужки.

Ми вирішили побувати і в 
долинах гірських річок, що 
збігають з Південних Альп. 
Кінцевою метою цієї нашої 
подорожі був Маунт По- 
зешн — одна з найбільших 
вівчарських ферм країни.

Маунт Позешн, як і решта 
великих вівчарських ферм, 
належить не одному власни
кові, а цілій компанії. Лише 
одна чи дві ферми в краї
ні — державні.

Двадцять п’ять тисяч голів 
овець пасуться на гірських 
пасовиськах Маунт Позешн. 
Ми побачили їх, приїхавши 
в табір чабанів. Чабану по
трібен хист воєначальника. 
Як би високо в гори не за
бралися вівці (а іноді вони 
піднімаються аж до лінії 
вічних снігів), чабан із свої
ми помічниками-собаками 
мусить зібрати їх докупи і 
загнати в кошари. Взимку 
вівці пасуться не на високо
гірних пасовиськах, а в ни
зинах. Новозеландські чаба
ни свою професію, вважа
ють найтяжчою в світі. Про
тягом дня їм часто дово
диться видиратись на шість- 
сім високих піків. Іноді ча
бан видряпується на тисячо- 
метрову кручу, щоб вигнати 
звідти три-чотири вівці. А о 
четвертій ранку чабани зно
ву на ногах, і так до пізньо
го вечора.

Наступного дня ми виру
шили далі на південь. На 
обрії раз у раз з ’являлась, 
ніби проводжаючи нас, най
вища вершина Південних 
Альп — гора Кука, що здій
мається на 3764 метри над 
рівнем моря. Саме тут тре
нуються новозеландські аль
піністи. Переможець Еве

ресту Хілларі також готу
вався до свого рекордного 
підйому на горі Кука.

Нарешті ми перетнули 
45-ту паралель і одразу опи
нились в районі озер, центр 
якого, місто Куїнстаун, сто
їть на березі озера Уакачіпу. 
Маорі називали Куїнстаун 
«священим містом», бо вони 
збирали тут, як і в районі 
Уестленду, зелений нефрит.

Куїнстаун розташований 
дуже вдало. На захід од 
нього берег порізаний фіор
дами, на півночі височить 
гора Кука, на півдні розки
нулись озера та вкриті ку
щами рівнини. Це провінція 
Саутленд, до якої адміні

стративно належить і острів 
Стюарт, третій острів Нової 
Зеландії, відомий своїми чу
довими устрицями і на диво 
гарним краєвидом.

Найбільше місто провінції 
Саутленд Данедін. Дане- 
дін — це древня назва сто
лиці Шотландії Едінбурга. 
Переселенці з Шотландії на
звали так засноване ними 
місто на березі Тихого океа
ну. На центральній площі 
міста стоїть пам’ятник на
родному барду Шотландії — 
Роберту Бернсу.

В Данедіні закінчилась на
ша подорож на південь. 
Звідти наш шлях знову ле
жав на північ. Незабаром ми

Поля біля міста Крайстчерч.
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Мис Реїнга за старовинною легендою маорі вва?кається кінцем світу.

вже летіли над місцями, де 
недавно побували.

Подивіться на карту Нової 
Зеландії. На самій півночі 
країни, мов палець, витяг
нувся довжелезний півострів. 
Ось туди й ніс нас літак. Ви 
спитаєте, навіщо?

Коли я розмовляв із ста
рим маорі під час Нгарува- 
хійської регати, він порадив 
мені неодмінно побувати в 
тих краях.

— Якщо хочете писати про

Нову Зеландію,— сказав
старий,— то неодмінно побу
вайте там, бо саме звідти 
спускається під землю дух 
маорі після його смерті, 
їдьте на мис Реїнга. Поди
віться на тамтешнє море, 
небо і самотнє дерево з яко
го, згідно з легендою, духи 
спускаються під землю на 
променях призахідного сон
ця. Постійте трошки на горі 
Хауму, де відпочивають ду
хи, перш ніж вирушити в

путь до своєї древньої загуб
леної батьківщини Гаваїки.

До Ахіпари, маленького 
прибережного селища маорі, 
ми приїхали надвечір. Пере
ночувавши в мого приятеля 
Беррі Міткафа, завзятого 
збирача й перекладача на
родних легенд маорі, ми 
вдосвіта піднялись на гору, 
що височить над селищем, 
щоб побачити перші промені 
сонця над Найнті Майл Біч. 
Це найдовший пляж Нової 
Зеландії, він тягнеться 
вздовж усього півострова. У 
прибережних водоростях тут 
водиться тогероа — двох- 
стульчатий молюск, який 
живе тільки біля Найнті 
Майл Біч і суп з якого дуже 
шанують багаті гурмани в 
усіх країнах світу.

Саме Найнті Майл Біч, 
згідно з легендою маорі, і є 
останнім широким шляхом 
духів маорі по дорозі до під
земної країни Гаваїки.

Звідти ми поїхали в місто 
Каїтайя, де Беррі Міткаф 
працює вчителем коледжу. 
На півночі живуть переваж
но маорі, і коледж міста Каї
тайя цікавий тим, що в ньо
му разом з нащадками євро
пейських переселенців на
вчаються маорі. На всю Но
ву Зеландію таких учбових 
закладів є тільки чотири.

І от, нарешті, останній 
пункт нашої подорожі по 
Новій Зеландії — мис Реїн
га, найпівнічніша частина 
країни, яку маорі вважають 
кінцем світу.

Ми стояли біля самотньо
го дерева, що якимсь чудом 
виросло на голій скелі. З 
одного боку вдалині видні- 
лись обриси мису Північ
ного, з іншого — блакитні 
тіні мису Марія ван Дімен, 
а десь далеко за обрієм ле
жали острови Трі-Кінгс. Це 
і було те саме місце, яке я 
вперше побачив багато днів 
тому, підпливаючи до Нової 
Зеландії.

Скорочений переклад  
з  англійської
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5  Е. М А Я
Землетрус в Ірані, який погли

нув понад 35 тисяч жертв, знову 
нагадав всім, що наша планета, 
на жаль, зовсім не заслуговує на 
звання «стійкої». Вона надто часто 
здригається, а з яких причин, то 
відносно цього ми можемо лише 
висувати різні гіпотези.

Ф акт, справді, парадоксальний: 
людина створила космічні кораб
лі, досліджує далекі планети і зір
ки, але про те, що діється все
редині Землі, вона знає дуже 
мало.

Відомо лише, що під земною 
корою, товщина якої становить 
від 10 до 70 кілометрів, знахо
диться густа розтоплена* маса, яка 
увесь час переміщається. Це пе
реміщення, викликане, очевидно, 
обертанням Землі, а також хі
мічним складом речовин маси, які 
мають різну гущину і температу
ру, дуже повільне, приблизно, 
1 см на рік. Але його цілком до
сить, щоб викликати в, тому чи 
іншому місці землі підвищення 
тиску на кору і ї ї розрив, тобто 
землетруси.

Звичайно, рух маси на протязі 
історії нашої планети мав вирі
шальний вплив на формування 
структури земної кори. І тому там, 
де кора старіша і більш менш 
стабілізована, землетруси нечасті. 
Однак там, де профіль кори від
носно молодий (близько ЗО млн. 
років!), катаклізми такого типу 
значно частіші. Огляд карти світу 
підтверджує це наукове припу
щення. Власне,— лише припущен
ня, оскільки ніщо не вказує нате ,

що будь-який район на земній 
кулі є абсолютно безпечним. 
Історія налічує багато випадків, 
коли після довгих років цілковито
го спокою наступала непередба
чена катастрофа.

Наука намагається всіма засоба
ми заглибитися у таємницю внут
рішнього життя нашої планети. 
При цьому постають величезні 
технічні труднощі. До цього часу 
вдалося пробурити земну кору 
всього на 7 км, а нещодавня 
спроба бурити морське дно на 
Тихому океані, що мала на меті 
пробити земну кору і дістатися 
сфери, не дала наслідків. Отже в 
цих умовах гіпотези про причини 
землетрусів практично мають таку 
саму цінність, як давні китайські 
легенди про те, ніби катаклізми 
викликає величезний дракон, що 
живе всередині землі і час від 
часу перевертається з боку на 
бік; індуси звалили вину на могут
нього крота; монголи — на гігант
ську свиню; а японці — на рибу з 
головою кота...

Міжнародний сейсмографічний 
інститут у Страсбургу щороку реє
струє близько 150 тис. різних по
штовхів, які ф іксуються апаратами, 
розташованими на 3000 сейсмо
графічних станцій, розкиданих по 
всій земній кулі. Інтенсивність 
поштовхів не скрізь однакова. 
Найбільш сильні спостерігаються у 
Південній Америці, на узбережжі 
Тихого океану (Чілі, Перу), у ба
сейні Середземного моря (Марок
ко, Алжір, Південна Італія, Греція, 
Турція), на Близькому і Середньо-

Землетруси можуть перетворюва
ти на руїни цілі міста і селища.

му Сході, у Південно-Східній А зії 
(Індія, Китай, Японія) та інших ра
йонах. Значно менше на земній 
кулі місць, де землетрусів не бу
ває (власне кажучи, вони там є, 
але непомітні), ніж тих, де трап
ляються сильні струси земної ко
ри. В Ірані такі поштовхи відбува
ються у середньому через день, 
так само в Турції, Чілі, Японії.

Іранська катастрофа є великою 
трагедією, але в історії землетру
сів не найбільшою. Існує гіпотеза 
про зникнення континенту Атлан- 
тида, що нібито відбулося внаслі
док якогось гігантського струсу. 
Біблейний потоп був ніби теж 
викликаний землетрусом, який су
проводжувався вторгненням н асу
шу величезних мас води. Пізніше 
також траплялися подібні явища, 
не кажучи вже про трагедію 
Геркуланума і Помпеї, де текто
нічні поштовхи відіграли меншу 
роль, порівняно з вулканічною д і
яльністю. 1556 року у Китаї стався 
великий землетрус, і загинуло 
800 000 чоловік. В Індії під час 
землетрусу 1737 року загинуло 
300 тисяч. 1906 року у Сан-Фран- 
ціско число жертв перевищило 
100 тисяч.

Чи є порятунок від землетрусів? 
Наука відповідає: на жаль, поки 
що немає. У нашому розпоря
дженні є тільки цілком певні дані 
про те, що відповідне споруджен
ня будинків, перш за все залізо
бетонних, з належним застосуван
ням законів статики, особливо при 
будівництві фундаментів і стін,— 
може протистояти навіть дванад- 
цятибальним поштовхам. Застосу
вання таких конструкцій без сум
ніву буде серйозним кроком впе
ред у боротьбі з страшним лихом.

Землетруси приносять людям 
страшно лихо.
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Ганс Хартунг. Т— 1956— 9.

на великій міжнародній ви
ставці 1959 року в Касселі 
(Західна Німеччина) під ба
гатозначною назвою «Доку
мент II». Ця виставка, про
голошуючи своє прагнення 
дати точне документальне 
уявлення про розвиток сві
тового образотворчого ми
стецтва за останні п’ятна
дцять післявоєнних років 
(тобто після першого «До
кумента», що відбувся також 
у Касселі в 1945 році) була, 
по суті, присвячена майже 
виключно абстрактному екс
пресіонізму. Оскільки це 
«мистецтво» найбільш роз
винене в Сполучених Ш та
тах, американський павіль
йон був, природно, найбіль
шим. Цей однобічний, тен
денційний підхід з боку ор
ганізаторів «Документа II», 
залишив за межами вистав
ки не тільки представників 
соціалістичного реалізму і 
взагалі відомих художників-

„МИСТЕЦТВО“ РУЙНУВАННЯ
А Т А Н А С  С Т О Й К О В

Що являє собою сучасне 
занепадницьке буржуазне 
мистецтво?

Перше, що впадає в око, 
це безсумнівно панівне ста
новище в ньому абстрак
ціонізму. Коли розглядаєш 
«творчість» певної частини 
західно-європейських і аме
риканських художників, 
складається враження, що 
провідними позиціями ще 
недавно заволодівали аб

страктний експресіонізм, та
шизм, «живопис дії», ми
стецтво без образів, без
формне мистецтво, «друге 
мистецтво», як його називає 
один з його творців Мішель 
Тапіє. Саме це абстрактне 
мистецтво каламутним пото
ком заливало зали XXX і 
XXXI Бієннале у Венеції і 
викликало обурення більшої 
частини італійської преси. 
Саме воно -задавало тон і

реалістів світу, наприклад 
мексіканської школи, але й 
таких художників, як Ко- 
кошка, Вламінк, Руо, Гро- 
мер, Дікс та інші; це ви
кликало гостру критику на
віть в західно-німецькій 
пресі.

Так званий абстрактний 
експресіонізм («живопис 
дії», ташизм, живопис «дру
гої форми») не являє собою 
чогось однорідного. Так, 
Хартунг спрямовує свої 
«шукання і експерименти» 
на створення хаотично роз
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киданих, взаємно перепле
тених горизонтальних і вер
тикальних ліній з перевагою 
чорних тонів.

Зовсім інша «манера» 
італійського художника Аф- 
ро. Він віддає перевагу кон
трастам між темними і яс
кравими кольорами, прагну
чи, за його словами, насити
ти свої картини світлом. «Я 
хочу,— заявляє Афро,— 
втілити враження від речей, 
від речового, матеріального 
світу, символів дійсності, в 
чистій формі теплоти загуб
леного почуття». В своїй 
картині «Чорна хроніка» 
(1953 р.) він намагався за 
допомогою винятково яскра
вих червоних тонів, що кон
трастують з чорними, роз
повісти глядачеві про якісь 
страшні, зловісні криваві 
події. Але ми бачимо, що 
«наміри» художника Афро 
не доходять до глядача. Яку 
«чорну хроніку» має на ува
зі художник, що саме він 
стверджує чи відкидає — 
лишається загадкою. І хоча 
його живопис значно відріз
няється від творів Хартунга, 
■він, по суті, позначений та
ким самим формалізмом і 
беззмістовністю.

А західнонімецький худож
ник Воле є типовим пред
ставником тієї численної 
частини абстрактних експре
сіоністів, які розглядають 
живопис лише як «дію», по
збавлену контролю і втру
чання свідомості. Ось як ви
робляє Воле свої «твори». 
Він виливає на полотно роз
чин фарб і дає йому можли
вість самому «знайти свій 
шлях», тобто розлитися по 
поверхні. Після цього Воле 
знову замішує фарби і ви
ливає їх на раніше накла
дені, теж даючи їм змогу 
розлитися і т. д. Таким чи
ном, «картини» Волса — це 
безладне нашарування сумі
ші фарб. Годі шукати в цих 
«творах» будь-якого задуму 
чи натхнення...

«Картина» вважається го- 
товою, коли художник вже 
знесилюється від витрачених 
ним фізичних зусиль на змі

шування фарб та інших жи
вописних і неживописних 
матеріалів, їх накладання на 
полотно тощо. Воле любить 
повторювати, що перше, чого 
він позбувся в своєму житті, 
це пам’яті. Один з його по
слідовників — західноніме
цький художник Ганс Пла- 
чек вихвалює «твори» Вол
са, як «апофеоз незавер
шеності», як «втілення сум
нівів». Але ми б охарактери
зували їх як апофеоз без
силля і руйнування людини, 
яка свідомо прагне вигнати 
з себе все людське, навіть 
пам’ять. «Твори» художни
ків, подібних до Волса, по
казують більш ніж наочно, 
в яку безвихідь заводять 
мистецтво сучасні абстрак
ціоністи.

Створюється враження, що 
сюрреалізм, який ще недав
но зовсім було захирів, 
знову встав на ноги і все 
більше поширюється та про
пагується. Але й серед сюр
реалістів також є різні на
прямки. Поки одні користу
ються напівабстрактними, 
майже не розв’язаними сим
волами і символічними зна
ками, як, скажімо, Міро або 
Тангі та їх послідовники, ін
ші і далі, і навіть ще енер
гійніше, оспівують на різні 
лади «демонічну» силу руй
нування. Для них вона є 
першоосновою світу. В роз
паді, загибелі і смерті вони 
шукають заспокоєння і ра
дість. Пальму першості в 
цьому відношенні, як і ра
ніше, тримає Сальвадор 
Далі. Одна спільна тема до
мінує в творчості сюрреалі
стів всіх мастей. Вона посі
дає значне місце і в твор
чості Сальвадора Далі, про 
це свідчить і його картина 
«Спокушання святого Анто- 
нія». Це оспівування грубої, 
неприхованої, тваринної еро
тики. Показово, що еротизм 
був провідною темою міжна
родної виставки сюрреаліс
тів у Парижі наприкінці 
1959 і на початку 1960 рр.

«Скандал — це я! — гово
рить про себе Сальвадор 
Далі.— Хочу бути містичним

і вміти малювати»». Він 
одвертий противник аб
стракціонізму, називаючи 
його «псевдодекоративним 
живописом». Справді, Далі, 
як і інші сюрреалісти (на
приклад, бельгійський ху
дожник Поль ' Дельво), 
добрий рисувальник. Але 
ж річ у тім, що і як вони 
рисують, з якою метою? Сам 
Далі признається, що в ба
гатьох випадках він навіть 
не знає заздалегідь, що ма
люватиме; його картини є, 
мовляв, результатом особли
вого трансу, маячіння. І 
тільки знову отямлюючись, 
художник усвідомлює, що 
саме він «створив». Біль
шість сюрреалістів, подібно 
до Далі, твердять, ніби їх 
творіння висловлюють при
ховані, підсвідомі сили і 
прагнення людської психіки. 
Тим-то вони захоплюються 
фрейдістськими теоріями, 
які, на їх думку, розкрива
ють справжню суть цієї 
психіки. У дійсності ж вони 
оспівують найбільш ниці 
інстинкти і потяги в людині.

Слід відзначити, що в 
деяких сюрреалістів поміт
ний досить сильний нахил до 
абстракціонізму. Як це бу
ває в Іва Тангі і Жоана 
Міро, сюрреалізм у них ча
сом переплітається з аб
стракціонізмом.

Мистецтво дорослих лю
дей, які впали в дитинство— 
так можна було б назвати 
творчість більшості так зва
них примітивістів. Але світо
сприймання, відбите в дитя
чому образотворчому мисте
цтві, є цілком щирим і не
підробним. Воно нас радує, 
зворушує, викликає часом 
невимушений сміх. Та зов
сім іншим є мистецтво при
мітивістів. Ми відчуваємо 
його фальш, претензійну на
вмисність, і це відштовхує 
нас від нього. При цьому 
більшість «примітивістів», 
по суті, прикрашають капі
талістичну дійсність, праг
нуть нав’язати глядачеві 
легке, безтурботне ставлен
ня до життя.

Абстракціонізм, сюрреа
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лізм, примітивізм, поганий 
академізм (втілений в соло
деньких, зализаних карти
нах і скульптурах) — ось 
головні течії в сучасному 
занепадницькому буржуаз
ному мистецтві, які насам
перед характеризують його 
обличчя. Мабуть, до них 
слід додати і модний в ос
танній час так званий «но
вий реалізм» або «мистецтво 
монтажу». Перш за все, в 
цьому «новому реалізмі» 
немає нічого нового, нема 
ані крихти реалізму, як ми 
його розуміємо в справж
ньому мистецтві. Цей «на
прямок» просто відновлює 
деякі з найпотворніших, най
більш диких проявів дада
їзму. Але симптоматично, 
що ці «твори» виставляють
ся вже не тільки в приват
них галереях. Восени 1961 
року велика виставка під 
назвою «Мистецтво монта
жу» була відкрита в Нью- 
Йоркському музеї сучасного 
мистецтва. Що ж це за 
«мистецтво»? Один з його 
представників Джон Летем 
вважається виразником «ду
ху руйнування». А ось і 
«твір» Джона Летема — на 
дошці закріплені кілька зі
м’ятих пожовклих та обгорі
лих шматків старого папе
ру... Ця виставка викликала 
таке велике обурення, що 
навіть «Нью-Йорк тайме ме- 
гезін» писав про неї: «Ця ви
ставка здатна обурити і зди
вувати багатьох навіть у на
ші дні, коли більшість лю
дей нічому не дивується, а 
інші надто втомились, щоб 
обурюватись».

Останнім часом деякі бур
жуазні мистецтвознавці ви
сувають «тезу» про те, що 
так зване «нове мистецтво» 
є, мовляв, третьою силою, 
здатною розв’язати давню 
суперечку між предметним 
мистецтвом, тобто таким, 
яке завжди бере за основу 
зображення реального світу, 
і мистецтвом абстрактним. 
Але що виражає це «нове 
мистецтво», і чому воно 
зветься новим? Ось як ха
рактеризує його французь

кий мистецтвознавець Мі
те л ь  Рагон: «Це мистецтво 
користується мовою натяків. 
Воно тяжить до фантастич
ного, до пародії і гротеску. 
Воно любить більше маску, 
ніж портрет, йому більше 
пасує одяг блазня, ніж гро
мадянина. Часто воно є 
жорстоким, обвинувачує, 
вдається до гумору, але 
зловісного гумору. Його світ 
є світом катастрофи».

Представниками цього 
«нового мистецтва» вважа
ють Маріана Коплі, Лейбен- 
шайнса та інших. їх попе
редником та ідеологом був 
Дюбюффе. Жертва капіта
лістичної дійсності, Дюбюф
фе на кожному кроці бачив 
її потворність, лицемірність 
і фальш, але водночас він 
був відірваний від життя 
людей праці, від прагнень

лістичного світу, як з долею, 
яку неможливо змінити. Тим- 
то такі його картини, як 
«Співаюча жінка», виклика
ють огиду, бо ці витвори є 
справжнім знущанням з лю
дини, з усього справді гу
манного і високого.

Кілька слів про сучасну 
занепадницьку буржуазну 
скульптуру. В ній ми також 
спостерігаємо велику різно
манітність тенденцій і на
прямів. Тут є й прагнення 
до створення «органічних» 
чи «біологічних форм» або 
машиноподібних конструк
цій і т. д., і т. п. І тут па
нівною течією є абстракціо
нізм. Та для всіх різновидів 
і тенденцій основною рисою 
є нехтування тим, що зав
жди викликало найуважніше 
і найобережніше ставлення 
скульпторів усіх віків і на
родів,— людиною, людським

і мрій свого народу. Він ми
рився з потворністю капіта

Фігурний ритм.
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тілом. Щоправда, в творах 
таких скульпторів, як Кен- 
нет Армітідж, людське тіло 
ще присутнє, але. воно вже 
так сильно деформоване і 
спотворене, що від його кра
си не залишається й гадки. 
Воно є лише «основою» для 
суто формальних і довіль
них вправ скульптора.

Як бачимо з цієї досить 
побіжної і неповної харак
теристики, сучасне буржуаз
не занепадницьке мистецтво 
являє собою досить строкату 
картину. В ньому можна 
розрізнити дві головні па
нуючі тенденції.

По-перше, це втеча від 
дійсності, від гострих, зло
боденних питань нашої су
часності. Всі ці митці неначе 
не чули про проблему війни 
й миру, не замислювалися 
над тим, як зберегти мир, 
виключити війну з життя 
народів, врятувати людство 
від жахів нової світової тер
моядерної війни. Серця цих 
художників немов би скам’я 
ніли — ні злидні мільйонів 
людей у світі, ані голод, без
робіття, повсякденне прини
ження людської гідності в 
їх власних країнах — ніщо 
їх не бентежить. Вони на
чебто прагнуть перевершити 
один одного в своїх потвор
них викрутасах.

Друга тенденція, яка най
яскравіше і особливо від
верто проявляється в усіх 
різновидах абстрактного екс
пресіонізму, так само, як і 
в «новому реалізмі», поля
гає в прагненні відкинути як 
«застаріле» все те, що вла
стиве, специфічне для того 
чи іншого виду справжнього 
образотворчого мистецтваі. 
Це — прагнення створити 
якесь зовсім «нове» мисте
цтво, яке не мало б нічого 
спільного з попереднім. А 
якщо так, то — геть пер
спективу, малюнок, світло
тінь! Навіть і самі фарби і 
грунт на полотні заміню
ються «природними матеріа
лами» — гнилими дошками 
з паркану, цементом, грязю
кою, ганчір’ям, лахміттям, 
іржавими цвяхами та ще

багато чим. Геть пластичне, 
об’ємне в скульптурі! Вже 
не мармур і бронза є основ
ними матеріалами, а залізо. 
Адже ми живемо у «віці 
машин»! Таким чином су
часне буржуазне занепадни
цьке мистецтво дійшло до 
повного руйнування худож
нього образу, втратило будь- 
який зв’язок із справжнім 
мистецтвом, прийшло до йо
го відкидання, до антими- 
стецтва.

Ще Маркс писав, що капі
талістичне суспільство воро
же деяким сферам духовної 
діяльності, наприклад, пое
зії та мистецтву. Вірність 
цих слів знову підтверджує
ться в наші дні.

Небачений занепад сучас
ного буржуазного мистецтва 
є результатом загального 
занепаду всієї буржуазної 
культури, що виник в умо
вах загальної кризи імперіа
лізму.

В наші дні могутній соціа
лістичний табір все більше 
визначає хід світового су
спільного розвитку, визна
чає головну магістраль, по 
якій людство крокує вперед. 
Імперіалісти втрачають по
зицію за позицією. Прагнучи 
будь-що зберегти своє пану
вання, вони не гребують нія
кими засобами. Одним з та
ких засобів є буржуазне за 
непадницьке мистецтво, яким 
вони намагаються одурма
нити широкі народні маси. 
Цій же меті служать комік
си, дешеві серії криміналь
них та порнографічних ро
манів, численні сльозливо- 
сентиментальні та еротичні 
фільми, фільми жахів та ін
ше. Цій меті служить і су
часне буржуазне мистецтво 
в усіх його різновидах.

Отже, реакційна суть су
часного занепадницького 
буржуазного образотворчого 
мистецтва визначається на
самперед тим, що воно є 
знаряддям імперіалістичної 
верхівки. Саме тому аб
страктне мистецтво стало 
офіціальним мистецтвом у 
капіталістичних країнах.. 
Державні діячі у своїх ви

ступах захищають абстрак
ціонізм (як, наприклад, 
французький міністр Андре 
Мальро, колишній прези
дент ФРН Т. Хейс та інші).

Не менш реакційною є 
роль цього мистецтва і в 
іншому аспекті. Його пред
ставники прагнуть повністю 
розірвати з реалістичними і 
художніми традиціями ми
стецтва своєї країни, з най
кращими традиціями і до
сягненнями світового мисте
цтва. Ось чому боротьба 
проти абстракціонізму та 
його шкідливого впливу є 
водночас боротьбою за 
справжнє велике мистецтво, 
міцно зв’язане з нашою со
ціалістичною дійсністю, з 
найкращими традиціями на
шого і світового мистецтва.

Насамперед у дальшому 
розвиткові, збагаченні і ху
дожньому зростанні нашого 
рідного мистецтва соціалі
стичного реалізму ми вба
чаємо водночас і наш най
більший вклад у боротьбу 
проти сучасного буржуазно
го занепадницького мисте
цтва і нашу допомогу ху- 
дожникам-реалістам капіта
лістичного світу, які нерідко 
працюють у дуже важких 
умовах.

Давид Сікейрос, Ренато 
Гуттузо, Року елл Кент, 
Херлуф Бідструп, Ж ан Еф- 
фель та багато інших ху
дожників міцно зв’язані з 
прогресивними силами в сво
їх країнах, закохані в най
дорожчі завоювання рідного 
мистецтва і черпають нат
хнення та сміливість у вели
кому мистецтві Радянського 
Союзу та всього соціалістич
ного табору.

Якщо порівняти досягнен
ня цих художників і вели
чезний вплив, який має їх 
творчість, з мазаниною аб
стракціоністів, то не зали
шиться ніяких сумнівів у 
тому, що саме мистецтву 
соціалістичного реалізму на
лежить майбутнє.

П ереклад з  болгарського  
журналу «Изкуство».
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ІСАК С А М О К О В Л І Я

ОПОВІДАННЯ

Весною рожево розцвітають яблуні. І зрі
ють плоди все літо. А в деяких оселяється 
хробак і точить серце, поки не впаде яблуч
ко на землю саме, навіть без вітру...

...Ось я сиджу тієї осені у садку (а яблуні 
ж уродили!), і здається мені, що стовбури 
дерев аж стогнуть під вагою плодів. Під ку
щиком кульбаби лежить яблуко. Упало на 
зарум'янений бік і підгнило. Здмухую з ньо
го мурашок і розламую навпіл. І зводиться 
з його понівеченого серця лискучий, немов 
перламутровий, весь у дрібних зморшках 
хробак. Звивається, витягується то праворуч, 
то ліворуч, ворушить голівкою, твердою й 
чорною. А потім випростується і завмирає, 
наче стежить за мною. Тримаю яблуко й 
дивлюся. Перламутровий хробак у дрібних 
зморшках...

Це ЇЇ серце, її Ханчине... І раптом стала 
вона перед моїми очима така сама, якою 
бачив я її вперше. А бачив я її щасливою, 
усміхненою.

Лежить вона у садку за громадською ха
тою. Витягнулась на дошках, а люди з'юр
мились за тином і дивляться на неї. Рука 
Ханчина звисла безпорадно, жовта й холод
на. Дзижчать над нею зелені мухи, поблис
кують на сонці.

Не пригадаю — чи тоді, коли вже розігна
ли людей, чи раніше опинилася коло мене 
худа й стара Сейда.

— Щоб чоловіки не дивилися, прикрию 
її, поки ти різатимеш. Ради бога, паночку!

— Гаразд,— відказав я і підійшов до 
мертвої циганки.

Очі її — чорні і все ще блискучі — напів
розплющені. На жовтих смаглявих щоках



кілька дрібних темних родимок. А на ледь 
розтулених устах — посмішка. Радісна, щас
лива.

Переходжу на другий бік і бачу вздовж 
лівого краю підборіддя червону смужку за
сохлої крові. Від уст до середини грудей.
І на разках дешевого намиста кров.

Сейда стягає з Ханки плаття.
— Глянь, пане лікарю, яка вона гарна, на

че ще дівчина. А заміжня вже два або й три 
роки, тільки не родила. Це була б у неї, 
нещасної, перша дитина. Ось побачиш, коли 
розріжеш. Почула вона її якраз після Іллі. 
Десять днів тому...

Сейда прикрила платтям Ханчині стегна 
й груди.

— А за що ж він убив її?
— Не знаю, паночку, не знаю. Шельми 

обоє, обоє шельми, паночку. Ударив її но
жем сьогодні вранці коло самих дверей... 
Кинулася вона тікати, а він за нею, догнав 
і встромив ножа під ліву лопатку. Мабуть, 
і серце пробив. Побачиш сам, золотий мій 
паночку, побачиш...

Розглядаю Ханку, а сам тягнуся рукою до 
блискучого скальпеля.

— А чому ж вона так посміхається? — 
запитую сам себе, а стара Сейда відповідає 
мені:

— Не посміхається, ні... Який вже тут 
сміх, коли такою молодою загинула? Була 
вона здорова, завзята, непокірна. От і за
тялася перед чоловіком... Сором казати — 
не хотіла лягти з ним хоча б на одну ніч усі 
вісім днів, як вернувся він до неї. Біля Му- 
шанового шатра всі вечори просиджувала. 
Він на ш аргії1 бренькає, а вона співає і при
мовляє: «Що ж ти, Сейдо, не підійдеш бі
долашний? Я й тобі б що-небудь заспівала». 
Ну і доспівалася, покарав її бог! Тепер усім 
нам доведеться на суд ходити.

Бачу, розбазікалася стара відьма. Кажу 
їй:

— Скинь ці ганчірки!
Поклав руку на живіт Ханки, промацав.
— Вона не вагітна. Нащо ж ти брешеш?
— Правду кажу, паночку мій золотий, 

правду, ось побачиш, як розріжеш. Десять 
днів тому...

Повернувся я до неї, глянув суворо.
— Так, так...— бурмоче Сейда і ступає до 

мене ближче.— Сама вона йому про 
це сказала, сама. «Не хочу я тебе більше! 
Іди собі до отої у Зворник. Вона і тонша за 
мене і старша... Кажуть і дитину має п'ят
надцятилітню. Іди до неї, а я тебе не хочу. 
Не хочу, нікчема ти, не хочу!» Отак вона йо
му, паночку, отак. Та й нам говорила: «Не 
хочу я його. Хочу я старого й негарного. 
Хочу, щоб цей мене покинув, тоді й вийду 
за Мушана. А потім нехай і здохну!» Ми її

і Ш а р г і я — триструнний циганський музичний 
інструмент, схожий на балалайку.

заспокоюємо: «Кинь, Ханко, не казись,
хіба ж Мушан тобі пара? Мушан — справж
ній циган, кочовник, волоцюга».— «Ну й не
хай! — кричить вона на нас,— нехай буде 
волоцюга, я теж волоцюга і всі ви...»

Прийшов писар, а за ним і суддя, який 
допитував убивцю в сільській буцегарні.

Почався розтин. Сейда тяжко зітхала і всі
ляко уникала погляду судді.

Я вийняв серце з цілої калюжі густої 
крові.

— Бач, як кров розлилася... Просто в сер
це встромив, казала ж я тобі, паночку, 
просто в серце...

Тримаю в руці серце Ханчине, намацую 
пальцем рану. Потім поклав його на дошку, 
розглядаю. Глибокий укол ножем аж до 
внутрішньої порожнини. Я обмив серце хо
лодною водою, і замислився. Бідолашна 
Ханка! Ще вранці було серце живе, билося 
сильно й ритмічно, наче якесь чудо, в цих 
прекрасних грудях... Ще вчора, можливо, 
дивилася вона на свого убивцю і, збуджена, 
з палаючими очима, говорила: «Убий, убий, 
коли хочеш, але це серце більш не твоє, 
воно належить іншому... От!» Може, вона 
сама розірвала плаття і сорочку на грудях, 
підставляючи їх під удар. Які ж були тоді її 
очі, коли й зараз, мертві, вони так блищать! 
Але чому ж вона так щасливо посміхаєть
ся!? Чому, Ханко, скажи! Може, то щастя — 
умерти отак в палкому пориві? Щастя — ко
хати, незважаючи ні на що, вільно й відкри
то, і підставити груди під ніж: бий! А може, 
все це брехня? Адже стара каже, що Ханка 
була вагітна, але зародка немає й сліду. 
Можливо, стала вона жертвою непорозумін
ня, пропала ні за цапову душу. Цигани... во
лоцюги...

— Гарна циганочка була,— то суддя про
мовив до жандарма.

— І путяща... працьовита...— відповідає 
жандарм.

А я розтинаю, розтинаю це серце, роз
гортаю його, заглядаю в усі куточки, шукаю 
і раптом дивуюся: чого ж я в ньому шу
каю?..

Залишаю серце.
— Ось зараз побачиш, зараз, може, ще 

живий зародок...— говорить Сейда, поки я 
розтинаю труп, і зазирає мені в руки.

— Немає, нічого немає,— кажу я,— немає 
ні живого, ні мертвого... Немає...

— Є, є паночку, мій золотий, є Мушанова 
дитина,— шепоче Сейда.

— Ні. Ось тут мусить бути зародок, а йо
го немає,— відповідаю я і дивлюся на неї.

Сейда підіймає голову і, якось дивно гля
нувши на мене, зойкає:

— Ріж, чого чекаєш, ріж іще!
— Ось бачиш, немає! — Я провів скаль

пелем.
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— Збрехала, збрехала, значить, стерво!— 
і Сейда, мов несамовита, вибігла із садка.

Цигани налягли на тин, жваво про щось 
зашепотіли.

Повернулася Сейда; погасла цигарка зви
сала з її нижньої губи.

— Сама казала, паночку, сама казала, їй 
богу! Золотий мій паночку! Нам і йому ка
зала, сука така... збрехала, значить...

А ось і чиста правда про неї, про Ханку.
Річка Млава починається в селі Клокотах. 

Вода її чиста і така студена, що губи холо
нуть, а камінці на мілкому дні червоніють, 
наче іржаві.

Млава бере початок у Клокотах, в джере
лах. Влітку в їх цілющих водах купаються 
хворі, а в одному з них дівчата миють очі, 
бо є чутка, що від цієї води очі стають бли
скучими і ясними.

Саме такі очі й були у Ханки. Зуби вона 
мала білі, як і кожна циганка.

Наприкінці літа Ханка часто ходила у Кло- 
коти. Промивала очі і поверталася боса, не
сучи в руках черевики. Шаровари спереду 
підкочувала трохи і підбирала паском. Коли 
йшла, груди її здригалися під платтям з чер
воного, в білім горошку ситцю. У вільній 
руці несла або квітку, або якусь гілочку. 
Йшла завжди навпростець через ліс і зав
жди сама.

Вона не перестала ходити в Клокоти і то
ді, коли Сейдо повернувся із Зворника. Та 
не минуло й тижня, як він несподівано при
йшов туди слідом за нею. Ханка стала пе
ред ним і дивилася йому в очі. Потім відсту
пила назад, зневажливо зміряла поглядом 
з голови до п'ят, випросталась, повела пле
чима і відвернулась.

— Ти чого прийшов?.. Чого тобі треба?.. 
Чом не лишився на Дрині?.. Так, так, на Дри- 
ні... Були чутки... про стару Айкуну чутки... 
Почуєш ще й ти про мене... Почуєш, Сейдо.

Він приніс їй перстень і разок дешевого 
бісеру. Приніс і маленькі черевички і хустку 
з торочками. Але Ханка ледве погодилась 
сісти поряд з ним і прийняти від нього по
дарунки. Сиділа мовчки, слухала його роз
повідь і пильно дивилася йому в очі. І тільки 
коли Сейдо торкався її рукою, сердито су
пила брови:

— Геть руки!
Нарешті Сейдо не витримав. Схопив Хан

ку за руку і боляче стиснув.
— Хоч зламай, а я і не писну!
Опівдні Ханка зникла. (Того ж дня вона

пішла в Клокоти і вдвоє довше, ніж звичай
но, промивала очі).

Надвечір, повернувшись з базару, Сейдо 
знайшов її перед шатром Мушана Муйки- 
ча. Накинула на себе хустку, взула череви
ки, почепила на шию низку бісеру, а стегна

низько оперезала яскравим паском. Сидить 
коло багаття, крутить перстень на пальці. 
Поряд з нею розлігся Мушан і перебирає 
струни шаргії.

— Ханко! — гукає Сейдо.
— Ось я! — і Ханка підводиться йому на

зустріч.
— Навіщо ти так підперезалась?
— Так мені подобається.
Цілу ніч між ними йшла суперечка.
Він кликав її до себе, благав, давав гама

нець з грішми, витяг дукат із ремінного по
яса, простяг їй.

Хаска, стара удова-циганка і двійко її 
хлопчиків переверталися під шатром з боку 
на бік. Восьмирічний Рамо, чуючи подзень
кування монет, кілька разів схоплювався, 
протирав очі лівою рукою, а праву простя
гав до отвору в шатрі і бурмотів: «Дай ме
ні... дай»...

А Ханка глузувала з Сейдо:
— Це ж неначе синок Айкунин благає 

тебе! Ну, дай же йому, Сейдо, дай!
— Дам тобі по голові, коли ти ще раз 

згадаєш Зворник!
— Не боюсь я тебе, не боюсь!
Ханка спритно відскочила і зникла у піть

мі. Сейдо здивовано підвівся — він зовсім 
не хотів її бити, тільки пристрахати.

У п'ятницю вони обоє були на базарі. Хан
ка підфарбувала брови і нарум'янила щоки. 
У тонкій, відкритій на грудях сорочці, в роз
стебнутій безрукавці, сиділа вона перед 
корчмою і розглядала людей, що прохо
дили мимо. Чекала, щоб Сейдо побачив її 
такою: хотіла запросити його випити разом 
кави або пива.

— Дорого він мені заплатить за цю стару 
суку, дорого,— говорила сама собі, так і 
шмигаючи очима на всі боки, щоб помітити 
його ще там, на перехресті.— Хай спробує 
засунути руки мені за пазуху... Хай бачить, 
що груди у мене як у дівчини...

Перебирає пальцями намисто, ніжкою 
притопує. Замовила собі пиво, а коли Му- 
шан спробував перехилити пляшку собі в 
рот — зміряла його убивчим поглядом, ков
тнула з пляшки, а решту вилила. Нараз зда
лося їй, що в натовпі майнула нова випра
сувана феска Сейдо. Підвелася і побачйла, 
як Сейдо повернув до золотаря.

«Купить мені сережки!» — майнула думка. 
Поправила на собі хустку з торочками. За
стебнула безрукавку. І раптом серце їй ша
лено закалатало — від самої тільки згадки 
про його жагуче кохання, про його — такі 
недавні — палкі обійми. Згадала ті вечори 
над Млавою, коли сиділи удвох на прим'ятій 
траві за тином, і вона шепотіла щось йому 
на вухо, задихаючись від жаги. Згадала, як 
чекала його вечорами, мріючи про любовні 
втіхи. Ходила вздовж берега Млави, гризла 
крадені груші і кожну витирала рукою, уяв
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ляючи собі ніби простягає йому, щоб він 
перший відкусив.

Збуджена й щаслива влітала вона пізно 
ввечері у циганські шатра. Голосно сміялася, 
співала. Прокидалася сонна дітвора і почи
нала галасувати, борюкатися навколо ба
гать і закурених шатрів. Опівночі, зморена 
й знесилена, вона лягала коло жевріючого 
багаття і, простягнувшись на спині, довго ди
вилася в темну безодню. А коли темряву 
прорізала вогненна смуга — падала зірка,— 
вона щось шепотіла сухими губами, воро
жила. Та незабаром з нею щось скоїлось. 
Життя немовби погасло в ній, щоки почор
ніли, хода стала хиткою. Говорили пошепки, 
що Сейдо в Зворнику, що випалює він там 
деревне вугілля, що заробляє добрі гроші 
і кохається з якоюсь Айкуною, яка двічі 
вже родила, хоч заміжньою ніколи не була. 
Одна дитина її померла, а синові вже п'ят
надцять років; з цією Айкуною, худорлявою 
молодицею, він і їсть, і п'є, і спить. П'є пиво 
й горілку, а їсть саме тільки біле м'ясо. Ще 
шепотіли зловтішно й про те, що Айкуна 
дає йому щовечора на закуску жирну су
шену козлину — «із невихолощеного цапа». 
Ханка слухала, відчуваючи, як болісно сти
скається їй серце. Знеможена, лежачи під 
шатром поряд із своїми братами, вона чіт
ко уявляла собі, як на березі Дрини сидить 
між шатрами Айкуна — з темним, густо по
мережаним зморшками лицем, на якому 
хтиво блищать два чорних ока. Бачить вона, 
як кістлява рука нарізає дрібні, жирні 
шматки і подає їх Сейдо, а він глушить го
рілку з пивного кухля...

— Повернеться... повернеться...— втішала 
вона себе,— і побачить, чи пішла йому на 
користь Айкунина козлина, побачить...

Минуло тижнів два. Ханка помалу при
йшла до тями. Щодня де-небудь на роботі. 
За поденне жне поле у лісничого, збирає 
боби і перець у болгарина-городника, а ко
ли ввечері повертається з Клокотів, присяде 
біля Муйкичевого шатра і слухає, як Мушан 
бренькає на своїй шаргії.

— Біда буде, Мушане, коли повернеться 
Сейдо та застане тебе з Ханкою,— казали 
цигани.

А Ханка, почувши те, аж засяє вся, аж 
затремтить. «Буде, буде! Буде біда, буде»... 
наче співає щось у ній. І вмиває вона свої 
очі у джерелі в Клокотах, і оглядає себе — 
чи не схудла.

І ось повернувся Сейдо. Хай же побачить 
він, яка тепер Ханка, хай плазує перед нею, 
як собака, що бачить ласий шматок, та не 
може дістати.

Чекала його Ханка і ось, нарешті, дочека
лася.

Вийшов він з крамнички золотаря і пішов 
прямо на базар. А як побачив її, то аж зди- 
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вувався. Підійшов, кинув на стіл перед нею 
щось загорнене в ганчірку і сів.

— Питимеш каву? Чи, може, пиво? Хоча 
ти, мабуть, донесхочу напився всього там, 
на Дрині. Це ти мені приніс чи якійсь ін
шій? — говорила Ханка, наливаючи йому пи
ва і водночас розгортаючи невеликий па
кунок.

— Браслетик! — вигукнула.— Срібний! — 
ледве стрималася, щоб не погладити Сейдо 
по руці і насилу вдержала сльози. Але тут 
же подумала, що, можливо, він і Айкуні 
щось дарував, приносив їй персні, сережки, 
і відчула, як до горла їй підкотив клубок. 
Різко труснула головою, опанувала себе. 
Взяла браслет, розкрила його, одягла на 
руку і посунула вверх аж за лікоть. Загор
нула широкий рукав до плеча і, вивертаючи 
руку вгору, нахилилася до Сейдо:

— Застебни мені, застебни тут,— липла 
до нього,— тільки дивись, не прищеми! — 
шепче, а другою рукою прикриває пазу
ху.— Та не заглядай через рукав на мої гру
ди, бо очі луснуть...— сміється йому в лице 
й дивиться блискучими очима.— Ох, коли 
б ти знав, як ти снився мені сьогодні. 
А знаєш, де я спала? Там, де ти при світлі 
місяця шукав у мене родимку під груддю.—* 
Ханка схопила склянку, вихилила одним ду
хом і обернулась до Сейдо.— Ходімо! До
рогою розповім тобі все.

Ідуть. Ханка тримає його за палець і роз
повідає:

— Коли б ти знав, як там пахне трава! 
Зараз цвіте там шавлія і м'ята, а коли вве
чері змовкає долина, внизу ніби закипає 
вода у Млаві. Котиться мілка Млава по ка
мінцях, жебонить собі щось, а кругом ко
ники тріщать, а над усім — стигла трава, 
пахтить свіже сіно і яблука стиглі. А тебе 
бачила уві сні,— так, так, присягаюсь своєю 
дитиною! — снився ти мені...

— Якою дитиною? — стрепенувся Сейдо.
— Тією, що матиму колись... А таки ж ма

тиму. Невже ти мені не віриш? — питає Хан
ка, заглядаючи йому в очі.— Матиму, Сей
до, обов'язково матиму... Але ти слухай! 
Бачила тебе я уві сні... Сниться,, ніби проки
даюсь я вранці на тому, нашому місці. Тіль
ки на світ почало благословлятись. Щоки 
мої вологі від роси. Простягаю руку, щоб 
знайти твою, а ти ще спиш. Нехай, нехай він 
ще поспить,— думаю собі і схоплююсь, щоб 
назбирати хмизу і запалити багаття. Біжу під 
шатро, запихаю за пазуху грудочку цукру, 
хапаю джезву \ ф ілджани2 та кофейний 
млинок і мерщій назад, щоб не застати те
бе вже з сигаретою, щоб відрізати свій ку
чер і спалити над тобою, аби ніяка інша не 
могла тебе причарувати. Захекалася від бі
гу, бо знаю, що коли все це зроблю і знову

і Д ж е з в а  — посуд для варіння кави.
2 Ф і л д ж а н и — маленькі чашечки для кави.
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прокинусь — ти поцілуєш мене за вушком 
у шию, потім у грудь і прикуриш сигарету 
від того вуглика, на який я тричі плюну, щоб 
ти і душу мою ввібрав у себе. Ось усе це 
і бачу я уві сні. Біжу, цукор за пазухою ло
скоче шкіру, та коли хотіла я перескочити 
через тин, зачепилася за щось шароварами. 
Оглядаюсь, а то Мушан догнав мене і три
має. «Пусти»,— кажу я йому, а сама аж 
тремчу від страху, щоб ти не прокинувся і 
не побачив.— «Пусти»,— кажу, а сама стою 
на тину, вириваюся, а він як смикне враз за 
шнурок — так і скинув мені верхні і нижні 
шаровари під самі коліна. Знаєш, я завжди 
ношу коротку сорочку, ледве до колін... Тут 
я й прокинулась. Лежу, ніяк не отямлюсь, 
потім згадую, що ти із Зворника приїхав... 
Протираю очі. А надворі тільки ясніє.

— Мовчи, Ханко, все це ти брешеш, стер
во! Брешеш! Знаю я, де ти спала. Знаю. Не 
в Мушана, ні!

— Звісно, що ні! Я й не кажу. Але й не з 
тобою, ні, не хочу з тобою.

— Іди геть! — Сейдо легенько штовхнув 
її ліктем у бік.

Підійшли до шатра. Ханка сідає перед ба
гаттям, підкидає у вогонь хмизу. З-за пазу
хи виймає сигарети і запалює. Стара Хаска 
готує полуденок.

— Гарні в тебе очі, Сейдо! І вусики гарні. 
Але чого вони такі жирні? Ха-ха-ха! Та це 
від сушеної козлини! Ха-ха-ха! — і регочу- 
чи, Ханка раптом зникла.

— Прийдеш ще ти до мене, кралечко

моя, ще сьогодні прибіжиш, ноги мені цілу
ватимеш,—бурмоче Сейдо і дивиться їй 
услід.

Настала ніч. Сейдо ліг за шатром, вкрився 
легенькою попоною, чекає. Немає Ханки, 
немає й Мушана в Зовику. Казали, що Му
шан пішов у Брестовсько. Там у Енез-ефен- 
ді Муфтича завтра збиратиме помідори. Пе
реночує сьгодні у Клокотах, щоб вранці 
встигнути на роботу.

Сейдо задумався, а ревнощі гострим ле
зом врізалися в самісіньке серце.

Хоче переконати себе, що вона не жила 
з тим Мушаном, бо Мушан старий і потвор
ний, але згадує худорляву й кістляву, тільки 
широку в стегнах Айкуну...

Підводиться, роздмухує вогонь, вдивляє
ться в темряву, прислухається і, нічого не 
побачивши й не почувши, крім хропіння в 
шатрах, виймає з-за пояса ніж, з торби до
буває брусок і починає гострити. Гострить, 
щоразу пробуючи вістря, потім чистить но
жа землею, витирає хустиною і розглядає 
при світлі багаття. Лезо блищить, як срібне. 
Сейдо вкладає ніж у піхви і лягає спати. 
Щоразу, як загавкають пси, прокидається, 
сторожко прислухається, вдивляється у 
пітьму. Але Ханка тієї ночі так і не прийшла.

Минуло ще два дні. Ханка лежала вечора
ми перед Мушановим шатром, глузувала 
з Сейдо.

— Сейдо, любчику, іди сюди, глянь, як 
тут гарно. Якби ще м'яса й горілочки, та



шашличок — я хоч би й цієї ночі заміж 
вийшла!

Слухає її Мушан, бренькає на шаргії, по
сміхається.

Сейдо сидить, похиливши голову, і об
стругує дубовий кілочок.

На п'ятий день після свого приїзду, Сейдо 
очікував її у лісі, розлючений і пригнічений. 
Сховався за дубом і ждав, коли вона при
йде, бо йому сказали, що бачили її в Кло- 
котах — в малому джерелі промивала вона 
очі. Ханка вийшла з-за кущів, несучи в од
ній руці черевики, а в другій гілочку з дво
ма зеленими жолудями. Наспівувала щось 
тоненьким голоском. Коли виходила на га
лявину, почула позаду шурхіт листя. Не 
встигла озирнутись, як почула вигук:

— Стій!
Ханка впізнала голос і зупинилася, ледь 

повернувшись до Сейдо і закинувши голову.
— Стою. Чого тобі? — в голосі її звучав 

виклик, але вся вона насторожилася.
— Де була?
— Це тебе не обходить.
Сейдо підійшов ближче і став перед нею.
— Кажи, бо уб'ю!
— Убий, якщо посмієш.
— Уб'ю! — гукнув Сейдо...— Уб'ю! — і 

вихопив з-за пояса ніж.— Ось бачиш, наго
стрив для тебе!

Перед очима Хайки блиснуло лезо, але 
вона підійшла ближче:

— Жаль було б тобі, голубчику! Жаль! — 
говорить і дивиться йому прямо в вічі.— 
Спочатку потрібно було б мене поцілувати, 
а потім уже вбивати. Поцілувати, а потім 
вже...

— Де ти була, кажи!
— Не хочу говорити і край. Чому не ка

жеш, де ти був, га, чому не говориш? Роз
кажи спочатку, де був усю зиму, і літо. По 
Зворнику, по Зворнику вештався, холодив 
свої ноги у Дрині, а Айкуна готувала тобі 
шербет 1 і крутила цигарки. Чому не привів 
сюди і її з дитиною? Може, то твоя дитина, 
може, ти її раніше прижив? Я вам стелила 
б на свіжому сіні, ганяла б дітей, щоб не за
важали, а вранці частувала б вас кавою. 
Авжеж, тебе і твою сиву Айкуну. Чому б 
і ні? Уф !..

Ханка випнула груди, щоб показати, яка 
вона ще молода, і пішла. Вона так круто по
вернулася, що на плечах у неї брязнули 
вплетені у коси пістряві черепашки.

Сейдо встромив у піхви ніж і рушив слі
дом за нею.

Так дійшли вони до перекиненої через 
Млаву колоди, і Ханка спустилася до води. 
Засукала ногавиці вище колін і ввійшла у 
воду. Посеред Млави зупинилася, зачерпну
ла води і ковтнула з долоні.

1 Ш е р б е т  — солодкий напій, виготовлений з 
меду або з цукру.

— Може, і ти хочеш?.. Знаєш, просто ву
ста клякнуть. Ось умиюся цією водою, щоб 
зморщилося лице, як у сивої Айкуни, а тоді 
віддамся тобі, щоб ти думав, що це Айку
на... Ха-ха-ха!

Ханка аж трусилася від сміху, весела, за
дирлива.

— Ах ти, шльондра.
— Ну й нехай! — Ханка повела плечима.— 

У тебе є інша, і я знайду когось, якщо досі 
не знайшла.

«**

У Зовику справжній шарварок. Пронизли
ві викрики, свист, удари в бубон, бренькіт 
шаргії. Міська дітвора, жінки, чоловіки, жан
дармський патруль,— все це змішалося з 
циганами, а серед натовпу стоїть циган, три
має на ланцюгу старого ведмедя, а другий 
циган водить невеликого ведмедика. У верх
ній губі ведмедика — залізне кільце, до яко
го прив'язаний міцний новий ланцюжок. 
Вони прийшли з Сараєва, а йдуть у Травник 
і ночуватимуть тут. Ханка відразу змішалася 
з натовпом. Взяла бубон і почала бити в 
нього.

— Ходімо з нами у Травник, Ханко, заро
бимо там на славу. Ти глянь тільки, як цей 
малюк танцює. Ану, Салкане, покажи себе!

І Салкан, прикріпивши ланцюг до жерди
ни, примушує ведмедика стати дибки. Вед
медик «танцює», а Салкан підстьобує його 
батогом і сумно, у такт приспівує:

Дана, дана, дааан,
Дана, дана, дааан...

Ведмедик вихиляється і крутиться, вима
хуючи передніми лапами. Дітвора захопле
но плескає в долоні, дорослі дивляться, роз
зявивши рота. Ханка б'є у бубон, сторожко 
оглядається, бо чує, як за її спиною бурчить 
старий ведмідь, перевалюючись з ноги на 
ногу і скрегочучи зубами...

— Ходімо в Травник, хочеш? — вона з ви
кликом дивиться на Сейдо.

Перед смерком жандарми звеліли усім 
розходитись, і Зовик затих. Ханка кудись 
зникла разом з натовпом. Коли всі вже по
лягали спати, Сейдо крадькома обійшов усі 
шатра, зазирнув до кожного. Коли підійшов 
до шатра Муйкича, раптом серце його часто 
закалатало. Схопився за ніж, хотів крикну
ти, але тільки кашлянув — злякався, що 
Ханка відгукнеться з шатра, вилізе з-під 
купи ганчір'я або з-під мішків з немитою 
вовною і накинеться на нього з брудною 
лайкою. З шатра визирнуло циганча у коро
тенькій сорочці, босе.— Іди сюди, подивись, 
як ведмедик спить у нас. Послухай, як 
хропе...

Сейдо вернувся до старої Рифи. Сів біля 
багаття і кинув їй сигарету.

З*
35



— Заворожили мені Ханку,— сердито за
говорив він.

— Ні, синочку, ні, то тебе заворожили 
десь там, а Ханка що — як і всяка молода 
жінка. Якби була міською, гуляла б, як сука. 
Та воно й не дивно, синочку. Кров, як масти
ка \  вдарить у голову — шаленіє людина. 
А берегла себе, синочку, аж поки їй усі вуха 
не просвердлили цією Айкуною. Тож не ди
вуйся, синку, не дивуйся! Дружину не ки
дають саму. Ти знайшов Айкуну, Ханка зна
йшла Мушана... Отак воно йде одне за од
ним, аж поки і ніж когось не знайде...

— Скоро знайде, Рифо, згадаєш моє сло
во,— Сейдо скреготнув зубами, уявивши, як 
встромить він ножа в серце Ханки.

Рифа підхопила свої коси, закинула за 
плечі. Брязнули сережки.

— Залиш, синку, залиш її. Встань завтра 
до схід сонця, та йди собі геть. Так краще 
буде і для тебе і для всіх нас.

— О ні, не залишить її Сейдо, не зали
шить так. Скручу я її ще, як лозину, постри
бає вона в мене, як той ведмедик. Ось по
бачиш...

— Кинь, синку, кинь ти це! — Рифа гли
боко затягується сигаретою, яка вже обпі
кає їй пальці.— Поверни їй гроші, і нехай 
вона йде до Мушана. Не буде вона вже тво
єю, не буде.

Мов сновида, підійшов Сейдо до свого 
шатра, і аж жахнувся, коли перед ним рап
том стала Ханка. Вона вийшла з його шатра 
і опустилася перед ним на коліна... А Сейдо 
похитнувся від несподіванки і тільки дивився 
на неї, наче не вірив своїм очам.

— Це я, Сейдо, я. Прийшла ось, роби зі 
мною, що хочеш. Убий мене, коли хочеш...

— Геть звідси! — дико зойкнув Сейдо.
Ханка повільно підвелася, випросталася.

Він відскочив назад, не зводячи з неї пала
ючих очей.

А Ханка вся наче ввібралася у два чорних 
ока, блискучих, величезних, і тільки шепоче:

—* Сейдо... Сейдо... Сейдо...
Сейдо схопив її за руку. Вона впала йому 

на груди і почала цілувати його кучері. Він 
відштовхнув її від себе.

— Стривай! Облиш!
— Не треба, Сейдо, не треба, дай мені 

цю ніч, дай...— і вона знову припала до його 
грудей.

Сейдо відчув тепло молодого тіла, гарячі 
губи на своїй шиї, і міцно пригорнув Ханку 
до себе.

Трохи згодом вона потягла його за шатро 
і опустилась на землю.

— Ти п'яна, Ханко, п'яна...
— О ні, ні! Ось дивись...— і Ханка дихну

ла йому в обличчя.— Я не п'яна, просто хочу 
тебе. Чекала все літо. Плакала завжди одна

і М а с т и к а  — міцний солодкий анісовий настій.

під ковдрою... ! думала, думала про тебе. 
Я хочу тебе, Сейдо! А ти мене вразив у 
саме серце... в серце! Ну й нехай, тільки не 
пущу я тебе більше нікуди, не пущу!

Ханка просунула руки йому за пазуху, вся 
вигинається, як змія, цілує його, наче кусає, 
притискає його обличчя до грудей, відкидає 
вологі коси з чола і рве на собі сорочку.

— Цілуй, Сейдо, цілуй...
Потягла його за собою в те заповітне 

місце, простяглася на траві. Голубить її Сей
до, вкриває поцілунками тугі груди, повж 
плечі і згадує худу Айкуну,— він міг перелі
чити всі її ребра.

На світанку знесилений Сейдо заснув. 
А Ханка сіла коло нього, перев'язала якимсь 
стебельцем сорочку і застебнула червоне 
плаття: холодно стало.

Розвидніло. Над Зовиком піднявся в небо 
голубий димок, почулося брязкання відер, 
голоси. Вздовж Млави курився волохатий 
туман. Прокинулися жайворонки, вилетіли 
з трави і залилися. Хтось кличе когось. Хав
ка дивиться на великі й блискучі краплі рост 
на траві, на довгі тонкі нитки павутиння, що 
розвіваються на вітрі. І на них поблискують 
дрібненькі крапельки роси.

Десь далеко вдарив постріл. Ханка здриг
нулася і почула, як хропе Сейдо.

— Сейдо,— штовхає його Ханка,— Сейдо, 
не на погане було б, чого ти хропеш, наче 
зарізаний!

Він повернувся на другий бік.
— Сейдо, не хропи так, це тобї не з 

Айкуною спати.
Сейдо розплющив очі.
— Фе, соромся! Де ж твоя сила, де? Чи 

знаєш ти, що таке жінка? Знаєш? Жінка й 
молодість!

Сейдо підвівся.
— Бачиш? На, помацай. Бачиш, яке все 

кругле, туге...— Ханка поплескала себе по 
стегнах, провела рукою по животу.— Ось і 
це округлилось і повне! Так, так, Сейдо, 
повне. Чи знаєш ти, що таке ніч кохання, що 
таке любощі, знаєш? А ти що робив, що? 
Гладив старі кістки! Ніколи більше не торк
нешся мене, ніколи. Запам'ятай це, чуєш? 
А тепер візьми свого ножа.— Ханка нахили
лася, відсунула камінь і кинула йому ніж.— 
Візьми.—1 Думала тебе зарізати, та не варт 
руки каляти. А ти на мене вигострив його, 
виродку! Ну, що ж, я не боюся, бий. Тільки 
не в живіт — у ньому Мушанова дитина. 
Мушанова, чуєш!

— Геть!
— Так, так — Мушанова... тому він такий 

кругленький, бачиш?
— Іди до мене!
— Ха-ха-ха! А навіщо я тобі, коли у тебе 

немає сили! Навіщо я тобі здалася? Ніколи 
ти мене більше не побачиш, ніколи, а якщо
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й вернусь коли, то принесу тобі сушеноГ 
козлини, щоб ти став сильніший... козлини...

— Ханко, уб'ю!
— Пес!
Сейдо скочив на ноги, схопив ніж, а Ханка 

перестрибнула через тин і побігла. Добігши 
до Зовика, вона озирнулася. Сейдо не було 
видно.

— Ханкіцо, Ханкіцо,— гукнула до неї 
Рифа.— Тікай, моя доню, тікай звідси... По
гано ти мені приснилася. Поганий сон... Не
наче злізла ти на яблуню нарвати яблук. 
Молоденька, ще заміж не вийшла. Вище й 
вище, і стала на тоненьку гілочку, а я й кри
чу тобі знизу: «Ханкіцо, злізай хутчій, бо 
впадеш!» Кричу я так, а ти наче й не чуєш! 
Тягнешся вгору, щоб схопити яблуко, вели
ке, червонобоке, гарне яблуко. «Злізай!» — 
кричу я.— «Зараз, ось тільки зірву це яблу
ко, ось це, гляньте, яке гарне, яке червоно
боке!» — «Та воно червиве», — кричу я.— 
«Ні» — відповідаєш ти, простягаєш руку до 
яблука, розгортаєш листя. Коли раптом ви
лізла звідкілясь гадюка, сичить, висунула 
тонке жало... І раптом поповзла по руці 
твоїй, та просто на груди. Ти зблідла, зо
йкнула і покотилася на землю... Правда, 
Ханкіцо, отаке наснилося. Тікай, дитинко, по
ганий це сон!

— Втечу, Рифо, звісно втечу, тільки нехай 
він мені спочатку поверне борг, нехай по
верне, нехай і він знає... Нехай знає!— кри
чить Ханка.

Зібралася юрба: чоловіки, жінки, діти. Пі
дійшли і ті двоє циган, що з ведмедями.

— ...І ви всі знайте, всі,— говорить Ханка, 
обводячи круг себе рукою,— знайте, що я 
віддавалась Мушанові, там, у його шатрі не 
раз і не два, не три рази, а п'ятнадцять ра
зів... Так, так, віддавалась йому, щоб цей со
бака луснув від злості, щоб здох він — пес, 
що обгризав Айкунині кістки і м'яв її об
вислі й сухі груди... Віддавалась Мушанові, 
і ось чую вже під серцем Мушанову ди
тину!

Рифа кинула їй грудку цукру.
— Візьми це й тікай!
— Дай мені всю коробку, дай, Рифо,— 

і Ханка, як стріла кинулася до неї, вирвала 
коробку і почала розкидати цукор навколо 
себе.

— Це моє весілля, моє друге весілля! 
Сьогодні спатиму з Мушаном,— говорить 
швидко, збуджено і розкидає грудки цукру. 
Потім кинула коробку і побігла вздовж 
Млави в напрямі м істф

З'явився Сейдо, блідий, з синцями під 
очима. Всі на нього дивляться, а він похмуро 
запитує:

— Чого витріщилися? Я ж не ведмідь і не 
якийсь там Рамич, яких водять на прив'язі 
і показують, як мавп.

— Ха-хв-ха...— зареготали обидва Рамичі.

Ледве не спалахнула сварка. Стара Хаска 
взяла Сейдо під руку, відвела убік і почала 
йому щось нашіптувати на вухо.

Рушили цигани з ведмедями у Бусовачу, 
за ними діти й жінки, а Сейдо стоїть з ци
ганкою і дивиться їм услід. Озирнувся мо
лодший Рамич, Салкан, і гукнув:

— Геть!.. Тобі мавпу народить, а Муша
нові дитину... Гей, ти, волоцюго!

Намацав Сейдо ніж і засунув його глибше 
за пасок. Перескочив кілька тинів, вийшов 
на вулицю і перестрів Ханку. Взяв Сейдо 
Ханку за руку, а вона виривається.

— Пусти мене!
— Говори!
— Пусти, все скажу, все.
Пройшов повз них поліцейський старшина 

Станко, несучи на пальці чверть ягняти.
Сейдо пустив її, і вона прискорила ходу, 

прямуючи до торгової площі.
— Говори,— затримує її Сейдо.
Ханка зазирнула йому в очі, і на обличчі 

її майнула посмішка.
— А що тобі говорити? Все вже сказала, 

все, нема більш про що говорити. Нема. 
Ось любила я тебе, любила, бачив і сам 
вчора ввечері. Так вже тебе любила, так...— 
Ханка замовкла.

— Говори!
— А тепер іншого кохаю,— і вхопилася 

за серце,— кохаю більше, ніж тебе колись 
кохала, а віддалась йому ще й раніше... і 
ношу його дитину...

— Носиш?
— Ношу.
— Кажи правду! Не бреши!
— Не брешу, не брешу!
— Не брешеш? Ах ти, шльондра! — Сей

до схопився за ніж.
— Стривай, стривай,— злякано зойкнула 

Ханка. Схопила його за плече, зазирнула 
в очі. На обличчі її з'явилася посмішка, лег
ка й щаслива. Відштовхнула його рукою, а 
сама відскочила, кинувши йому збуджено: 
«Не брешу, не брешу, волоцюго ти мій, не 
брешу!» — і побігла вздовж площі.

Біжить, захекалась, і відчуває на собі два 
ока, божевільних, налитих кров'ю. Біжить, 
і все чекає,— ось блисне лезо ножа. Озир
нутися б, зупинитись, сказати: «Бий, бий в 
серце!», та не може зупинитись, здається 
їй, що летить вона, не торкаючись землі.

Звернула до корчми і тут на порозі роз
чинених дверей відчула удар і тупий біль. 
Щось тепле розлилося всередині. Вона ви
просталась, коротко зітхнула, хотіла щось 
сказати, але тіло її безсило обм'якло. Вона 
падала повільно, з напіввідкритими очима, 
як це буває, коли поринаєш у глибокий дов
гожданий сон.

З  сербохорватської переклали  
Арсен Б О РЕ М О В И Ч  та Василь Ф ІА Л К О
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Нещодавно світову пресу обійшла така 
заява Фронту національного визволення 
Південного В'єтнаму:

«Маріонетка Сполучених Штатів Америки 
Нго Дінь Дьєм провадить масові терори
стичні операції, жертвами яких стають жін
ки й діти.

Цю так звану «кампанію по умиротворен
ню» планус особисто генерал американ
ської армії Пол Харкінс, начальник групи 
військ США в Південному В'єтнамі.

Тільки за півмісяця в районі Камау-Бак- 
Лью під час операцій, в яких брали участь 
8 000 американських солдатів і офіцерів, 
американські вертольоти й бомбардуваль
ники, було вбито 200 жінок і дітей».

Майже водночас з цим повідомленням 
американський буржуазний журнал «Нейш- 
нел джіогрефік мегезін» вмістив репортаж 
своєї кореспондентки Дікі Шапель під наз
вою «Війна на вертольотах в Південному 
В'єтнамі».

У своєму репортажі Шапель, безумовно, 
прагнула звеличити «подвиги» американ
ських ландскнехтів у неоголошеній війні, 
яку вояччина США, грубо порушуючи Же
невські угоди, веде в Південному В'єтнамі.

Та вийшло інакше. Всупереч бажанню ав
тора, зроблені нею знімки (ми подаємо їх 
з нашими власними коментарями) перетво
рилися на документальні обвинувачення, що 
викривають мілітаристів з Пентагону в їх 
ролі душителів національно-визвольного 
руху, убивць мирних жител{в, в їх ганебній 
ролі «міжнародного жандарма».
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Ці американські вертольоти летять сіяти розруху 
і смерть над багатостраждальною землею Південного 
В єтнаму. Ведуть машини американські пілоти. В кож

ному вертольоті — взвод нгодіньємівських солдатів під командуван
ням, знову ж таки, американських офіцерів. СШ А дедалі глибше втя
гуються у брудну війну в Південному В'єтнамі. Крім «технічних спе
ціалістів» та «військових радників» у країні діють підрозділи регуляр
ної армії СШ А, перекинуті туди з Філіппін і Таїланду. Нещодавно 
американці з таких-от вертольотів скинули отруйні хімічні речовини, 
знищуючи поля, сади, отруюючи воду в колодязях. Ця ж група виру
шила полювати на «червоних», тобто на загони визвольної армії, а 
якщо їх не буде помічено, то — тероризувати мирне населення. Бо 
для Нго Дінь Дьєма кожен громадянин його країни — ворог...

Цю зграю карателів морської піхоти США очолює 
Нелсон Уест — професійний вбивця у рукавичках.



Затуляючи вуха, з жахом дивляться 
діти на небо. Вони знають: ці зловісні 
гуркітливі птахи несуть у своїх черевах 
смерть.

Ось наляканий ревінням моторів хлопець кинувся ті
кати з поля до своєї хатини.

Тікає7 Наздогнати його! І браві вояки — команда од
ного з вертольотів,— приземлившись, кидається навздо
гін. Очолює гонитву капітан американської армії Рі- 
чард А. Джоунс.

«Ворога» спіймано. Одинадцять «хоробрих 
захисників свободи» ведуть під дулами ав
томатів напівголого, босоногого селянського 
хлопця, зв'язавши йому руки за спиною. 
Капін Джоунс (на задньому плані) може ра
діти: «небезпечну» операцію проведено
блискуче.



За американськими вказівками нгодіньдьємівці 
зганяють селян з хуторів і сіл у так звані «стра
тегічні селища». За транспорт при цьому правлять, 
звичайно ж, американські вертольоти.

Ось одне з таких «стратегічних селищ» Ха-Куан — обне
сене колючим дротом, з тюремною вишкою. Це, власне, 
концентраційний табір. В таких таборах, за свідченням 
самої американської преси, «виснажені, вкриті виразками 
й лепом люди конають на голій землі».

Отже, концентраційний табір. А хто в ньому начальник? 
Знову таки американець — «військовий радник» майор Генрі 
Маккерлі. Він перевіряє міцність захисних споруд — ці бам
букові кілки, вкопані в земляний вал, яким обнесено се
лище. Майор Маккерлі належить до розряду так званих 
«реинджерів» військових диверсантів, що їх готують V 
пресловутому форті Брегг у США. у у Проте, навряд чи і американського майора, 

і нгодіньдьємівських солдатів, цілий полк яких 
розквартирований у Ха-Куані та сусідніх «стра
тегічних селищах», врятують від народного гніву 
бамбукові кілки. Так само, як не врятують їх і 
їхніх спільників по цій чорній справі кулемети, 
гармати та вертольоти з написом «Армія США».

Наприкінці свого нарису Дікі Шапель згадує, 
Що їй уже доводилося робити такі знімки в 
Алжірі, на Кубі, в Лаосі, в Кореї. Коли б Шапель 
замислилася над цим переліком, то, ми певні, 
не стала б його наводити. Адже в усіх цих краї
нах «міжнародний жандарм» та його імперіалі
стичні союзники зазнали жорстокої і остаточної 
поразки. Зазнають вони її також і в Південному 
В'єтнамі.



ОПОВІДАННЯ

У вікно він побачив військову машину, а 
з сусіднього будинку долинув грубий голос 
командира:

— Марш вперед!
Будинок оточили солдати. Він підійшов 

до дзеркала, глянув на свою худеньку по
стать і посміхнувся: «Ні, не заради мене 
прийшло стільки солдатів. Для мене і двох 
вистачить, їх цікавить те, що міститься 
тут...».

Він замислено торкнувся пальцем широ
кого чола, потім повільно провів рукою по 
волоссю. «Так, те, що міститься тут,— вели
ке. І це їх налякало».

Очі його засяяли. Дивлячись у вікно, він 
гордо промовив:

— Дурні! І з тисячами дивізій ви не змо
жете перемогти ц е. Воно належить мені.

Він прислухався до галасу солдатів. Пі
дійшовши до вікна, побачив, як вони лізуть 
по стіні сусіднього будинку. Ті, які вже ви
лізли, тримали напоготові гвинтівки. Він 
озирнувся на книжки, що величезною ку
пою лежали на підлозі. Йому раптом зда
лося, що у них з'явилися очі і ці очі були 
втуплені в нього.

Потім йому здалося, що книжки розмов
ляють з ним. Хоча голоси були приглушені 
і через загальний гомін він мало що міг ро
зібрати, він зрозумів, що книжки повчають

його. Тільки одна маленька книжечка в кут
ку мовчала. Він здивувався:

— Ти мовчиш? Чому?
Книжка нічого не відповіла. Він узяв її в 

руки. Книжку цю читало багато людей, про 
це свідчили її поруділі сторінки. Це були 
«Записки» Рузбеха *. Його не раз попере
джали, щоб він не тримав у себе таких кни
жок. Він і не тримав, але з цією йому шко
да було розлучатися. Він думав: «Книжка 
маленька, якщо буде трус, її можна кудись 
викинути». Рузбех написав цю книжку пе
ред стратою, коли в нього не лишалося ані 
найменшої надії на порятунок, коли його 
зрадили. Рузбех не сказав тоді своїм катам 
ні слова. Коли для нього і ніч і день були 
однакові, коли його охопили біль і туга, ко
ли його били так, що на тілі не можна було 
знайти жодного здорового місця,— Рузбех 
написав цю книжку. Сторінки цієї книжки 
написані кров'ю серця. Своє серце, свої 
ідеї вклав він у ці рядки. Хіба можна віді
брати у людини її серце, її думки? Ні, не 
можна. А коли так — її не можна пере
могти.

Повільно провів він рукою по аркушах 
книжки, немовби пестив її. Зараз він при
гадав слова Рузбеха: «Якщо смерть неми-

і Мужній керівник іранських комуністів, загинув у 
катівнях шахської поліції.



нуча, то краще померти за волю, за щастя 
свого народу». Згадавши ці слова, він за
питав себе: «Чи зможу я до кінця іти цим 
шляхом? Чи витримаю всі випробування, які 
випадуть мені?»

Галас надворі поступово зростав. Він хо
тів кинути книжку в пічку. Вже й підійшов 
до пічки, але не кинув. Обернувся, спокійно 
поклав її зверху на інші. «Що ж, нехай моя 
справа поповниться ще одним папірцем. Не
хай під час слідства ім'я Рузбеха надихне 
мене і додасть мені сили».

Галас наблизився. Виразно було чути гру
бий голос, що звертався до матері: «Де ти 
заховала його, стара суко?»

Кров прилинула йому до обличчя, але він 
опанував себе. Ні, йому не було страшно. 
Він зовсім не боявся. Він знав: в таких си
туаціях треба зберігати спокій. Хвилювати
с я — тільки тішити ворога.

Прикладом розбили шибку. Наступної ми
ті він побачив дуло гвинтівки і почув голос: 
«Не рухайся, стрілятиму!»

Відчинилися двері, і командир з пістоле
том у руках став на порозі.

— Ні з місця!
Він стояв спокійно, метушня ця його роз

веселила.
— Кажу, не рухатись!
З іронією відповів:
— Як бачите, не рухаюсь.
— Руки вгору!
Підняв руки. Командир підійшов ближче. 

Солдати з гвинтівками в руках оточили його 
з усіх боків. Помацавши кишені, командир 
спитав:

— Зброї немає?
Засміявся, вийняв із кишені авторучку, 

віддав. Командир люто вереснув:
— Глузуєш з нас! А ви чого стоїте, несіть 

книжки в машину!
Зайшло ще кілька солдатів. Згребли кни

ги, покидали в машину.
Він дивився на книжки, відчуваючи якусь 

дивну втіху: їм випала та сама доля, що 
і йому. Погляд його зупинився на «Шах- 
Наме» Фірдоусі і він спитав:

— Пане командир, Фірдоусі хіба заборо
нений?

Командир стиснув щелепи і процідив 
крізь зуби:

— Він такий самий пес, як і ви всі! Усі ви 
сволота!

Мимоволі засміявся. Командир кулаком 
штовхнув його в спину й закричав:

— їди вперед! Там посмієшся.
Біля дверей чекали солдати. В кутку дво

ру стояла згорблена, засмучена мати. Ко
ли він спустився вниз, мати простягла йому 
кишеньковий коран:

— Синку, візьми.
Командир грубо штовхнув стару в груди, 

вона впала, коран відлетів убік.

Солдат, який стояв у кінці шеренги, 
крадькома підняв коран і тихо, з нетеге- 
ранською вимовою, сказав матері:

— Не хвилюйся, якщо зможу, передам.
Мати, лежачи на землі, дивилася на сина.

Вона бачила, як його підвели до машини. 
З грудей жінки вирвався страшний зойк:

— Мортезо, синку!
Він озирнувся, кинувши прощальний по

гляд на матір. Якусь мить вони дивилися 
одне одному в очі, та командир схопив 
Мортезу за руку:

— Я ж тобі сказав іти!
Пролунала брутальна лайка. Мортеза 

мовчав. Люди, що юрмилися біля воріт, ти
хо перемовлялися:

— Що він зробив?
— Кажуть, знався з небезпечними людь

ми.
— З якими людьми?
— Звідки я знаю?
— Він уже багато років живе в цьому ра

йоні, і ніхто не чув від нього поганого сло
ва. Хороша людина.

— Даремно не арештовують.
— Тепер все може бути.
Загула машина, від'їжджаючи, і люди за

мовкли. Вони заговорили знову. А старень
ка мати все ще стояла на порозі і дивилася 
в той бік, де зникла машина. І коли вже ні
чого не стало видно, вона швидко, як мо
лода жінка, повернулась і зайшла в синову 
кімнату. Вона брала його речі, гладила їх, 
притискала до серця. Відчинила шафу, вий
няла одежу, нюхала і цілувала її. Рясні сльо
зи застеляли їй очі. У неї більше не було 
сили стримувати ридання. Горе зігнуло її. 
Здавалося, за ці хвилини вона постаріла на 
десять років.

* *
*

— Ми все знаємо, нам все відомо. 
Серед твоїх друзів є розумніші за тебе. Во
ни все розповіли і врятувалися таким чи
ном. І коли ми хочемо, щоб ти нам усе роз
казав — то тільки через те, що нам шкода 
тебе. Я хочу врятувати твоє життя. Адже ти 
молодий, у тебе ще все попереду. У тебе 
старенька мати, яка, виглядаючи тебе, ллє 
сльози, у тебе наречена,— настирливо зву
чав у вухах голос слідчого...

Мортеза згадав Пуран і відчув, як закала
тало його серце.

Ще так недавно вони разом мріяли про 
майбутнє. Він пригадав: якось вони побачи
ли на околиці Тегерана босих дітей, і Пу
ран, глянувши на Мортезу, сказала:

— Бідні діти!
Він, задумливо, ніби сам до себе, промо

вив тоді:
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— Треба створити такий світ, щоб діти 
були щасливими.

Пуран спитала:
— Наші діти?
Він відповів:
— Діти нашої батьківщини.
Пуран стиснула його руку.
Він пригадав, як на другий день після 

арешту друзі повідомили його про те, що 
учні Пуран, дізнавшись про арешт нарече
ного їх учительки, про його мужнє мовчан
ня, вітали її вигуками «ура!». Вони пишали
ся тим, що їх учительку любить такий стій
кий борець...

— Про що ти думаєш? Чому не відпові
даєш? Якщо вагаєшся, то я тобі допоможу. 
Найкраще — все розповісти. Будь певен: 
про це ніхто не дізнається. Перед друзями 
твоя совість буде чиста!— Слідчий, як мис
ливець за дичиною, стежив за Мортезою.— 
Отже, милий мій, можеш розповідати.

Мортеза уважно подивився на слідчого. 
Він бачив перед собою чоловіка свого віку. 
Орлиний ніс, рідкі вуса над губою; маленькі 
гострі очиці під густими бровами; на низьке 
чоло падає пасмо волосся, він його раз у 
раз поправляє; товсті губи — все це разом 
створювало враження, ніби ця людина з 
усіма пересварилася, незадоволена навіть з 
самого себе.

Дивлячись на слідчого, Мортеза подумав: 
«Чи вірить цей чоловік, що сидить по той 
бік столу, в свої слова? Чи розуміє він, чо
го вимагає? Боягузство, зрадництво — чи 
зрозумілі йому ці слова? Чи вірить він у 
що-небудь? Чи розуміє він, яка це насоло
да — бути вірним своїм друзям. Невже він 
не мріє про ту хвилину, коли, закінчивши 
свою паскудну роботу, він зможе поверну
тися в коло друзів. Припустімо, мої друзі 
все розказали, припустімо, що він каже 
правду. Але яке мені діло? Чому я повинен 
так чинити?

Він не хотів думати про таких. Зараз він 
думав про тих, які мовчали. Мовчали тоді, 
коли їх катували, мовчали тоді, коли їх пек
ли розпеченим залізом, мовчали тоді, коли 
їм зашивали губи.

«Чому б мені не бути одним із них? Ад
же Рузбеху також казали що його зрадили, 
і це була правда, але він ішов тільки своїм 
шляхом. Хіба мені не стане сили зробити 
так само?»

Невідомо чому, останню фразу Мортеза 
вимовив уголос. Може, тому, що забув, де 
він, а може, вона просто ненароком злетіла 
з уст.

Слідчий навіть здригнувся, почувши його 
голос. Хоч ці люди стоять при владі, але 
своїх полонених вони бояться. Бояться їх 
голосу, погляду, бояться рухів цих левів, 
які потрапили до них у тенета. І це зрозу
міло, бо вони не вірять в справедливість то

го, що роблять. Та зате в людях, яких во
ни допитують, бачать непохитну перекона
ність в справедливості своєї справи, і тому 
вони їх бояться. Бояться, і через це обра
жають їх, а коли це не допомагає, вони ка
тують їх.

— Ти щось сказав? Повтори, я недочув.
Мортезі уже все надокучило, він зовсім

не хотів розмовляти з цим чоловіком, який 
і сам не знає, що робить. Йому хотілося б 
мати справу з переконаним ворогом, а не 
іграшкою в руках інших. Це була б 
справжня боротьба, боротьба двох переко
нань: з одного боку — чесність і світло, з 
другого — морок і брехня. Тут ясно бачиш 
свого противника. А про що можна гово
рити з цим бевзем? Хіба ця істота чимось 
відрізняється від інших катів, які ще вчора 
гасили свої цигарки об його рани і вганяли 
голки під нігті. А потім голосно реготали, 
обмінювалися заяложеними дотепами під 
його жалібний стогін. У цього метод трохи 
інший. Цей сподівається домогтися зізнання 
шляхом обіцянок та умовлянь. Мортеза по
дивився на свої нігті: вони були сині. Кін
чики пальців нічого не відчували. В спині ко
лоло, а все тіло боліло так, що здавалося, 
його роздирають на шматки.

— Дуже болить?
Він зціпив зуби. Це іронічне запитання бу

ло в тисячу разів болючішим, ніж ті рани, 
яких учора завдали йому. Він різко відпо
вів:

— Мені не так боляче, як вам.
— Як мені? Не розумію, про що ви гово

рите.
— Не розумієте? А хіба вам не боляче, 

що ви не можете витягти із нас ні словечка, 
що перед вами ми перетворюємось на ка
мінь. Біль, страх — усе це я бачу у ваших 
боягузливих очах. Зараз ви доповісте на
чальнику, що нічого не добилися. Він плюне 
вам в обличчя і скаже: «Жалюгідний незда
ра, а ще вимагає, щоб підвищили в чині й 
збільшили платню!»

Слідчий, опустивши голову, черкав олів
цем якісь криві лінії. Потім пригладив во
лосся і тихо промовив:

— Божевільний!— Не дивлячись на Мор- 
тезу, він підвівся і сказав:— Ні, у мене не
має іншого виходу. Там, у бані, з тебе ви
б'ють усе.

* **

Три ночі йому не давали спати. Били кан
чуком. Коли він непритомнів, обливали хо
лодною водою і знову били. Він уже нічого 
не відчував. В його свідомості мерехтіла 
тільки одна думка: «Треба мовчати». В пер
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ший день, коли сили ще не покинули його, 
коли кати, стомившись від тортур, пішли 
відпочивати, він лівою рукою підняв праву 
і пальцями з синіми нігтями написав на сті
ні бані:

Мука й тортурів диких біль 
Недовговічні в світі,
Зате, як не зрадиш друзів,
Вічно ти будеш жити.

Так він розумів життя. Він хотів жити по- 
справжньому. Жити, а не просто дихати. Хо
дити, пити, спати — це ще не життя. Піклу
вання про інших, прагнення до здійснення 
високої мети — ось життя. А як можна на
зивати життям животіння в задушливій ат
мосфері, що забиває подих?

Під час страшних тортур він згадав свого 
однокурсника, що обіймав тепер добру по
саду в одному із міністерств. Він пригадав 
зимовий вечір, коли вони разом ішли ву
лицею Палезар. По дорозі вони зустріли на
півголого чоловіка, який притулився до печі 
пекарні, щоб трохи зігрітись. Мортеза зупи
нився, хотів підійти до нього. Та приятель 
схопив його за руку і сказав: «Ходімо, яке 
нам діло до цього?» Але Мортеза не міг іти 
далі і відповів йому: «Як можу я спокійно 
спати в ліжку, бачачи людину, яка гине з го
лоду й холоду?» Він не пішов далі.

Його однокурсник, або слідчий, що допи
тує його,— не знають гуманності. Вони праг
нуть іншого життя. Такі не будуть боротися 
в ім'я світлого майбутнього, тим більше ги
нути. А ті, що борються не заради себе, а 
заради людства, тримають у руках смо
лоскипи, і коли один гине, то передає смо
лоскип іншому.

— В давнину, коли люди вперше добули 
вогонь, вони, щоб зберегти його, призна
чали вартових. У наш час «оберігають» про
міння вільних думок. Ці ясні думки завжди 
освітлюють шлях порятунку людства від 
темряви і помилок.— Ці слова проголосив 
мовчазний Мортеза на суді.

Як догоряюча свічка, що спалахує яскра
вим полум'ям, перш ніж назавжди погасну
ти, так Мортеза, перш ніж умерти, без
страшно виголосив на суді свою обвину
вальну промову.

* *
*

Світанок насувався на темряву, коли Мор- 
тезу вели на розстріл. Він був спокійний і 
мовчазний, як і раніше. Тільки раз у голові 
його промайнуло ім'я «Рузбех». На мить об
личчя його осяяла усмішка і зникла. Згадав 
слова: «Якщо смерть неминуча, то краще 
померти за волю, за щастя свого народу».

Досвітній вітер куйовдив його волосся і 
холодив голову. Комір сорочки піднявся 
і пестив його вухо. Солдати здивовано ди
вилися на цього чоловіка, що так спокійно 
поводився перед смертю.

Командир був блідий. Усіх морозило. 
Мортеза стояв гордий і мовчазний. Перш, 
ніж йому зав'язали очі, він ще раз, востан
нє, поглянув на небо і на землю.

З  перської переклали  
Иасер ОВЕИ СІ та Ніна ТИЩ ЕНКО



_ИША
Починаючи з цього но

мера, в нашому журналі 
вводиться новий постійний 
розділ „Цікава наука і тех
ніка“ . Читачі „В сесвіту“  
знайдуть в ньому різнома
нітні матеріали про роботи 
іноземних вчених, про нові 
винаходи і досягнення сві
товоїтехнічної думкитощо.

Розділ „Цікава наука і 
техніка“  веде український 
письмеиник-фантаст Во
лодимир Владно.

АНТОНІАДІ Ежен
(1870— 1944) — французь
кий астроном і рисуваль
ник, залишив багато ри
сунків поверхні Марса, 
побудованих на власних 
спостереженнях. На ри
сунках Антоніаді були 
зазначені також і марсі
анські канали, але не у 
вигляді правильних ліній.

АРЕОГРАФІЯ — назва 
науки, яка відповідає ге
ографії Землі, але сто
сується Марса. Назва ця 
походить від грецького 
імені бога Марса— Арея, 
Ареографія займає
ться також реєстрацією

і аналізом елементів, які 
видно на поверхні Мар
са, складанням карт, ви
вченням подробиць спо
стережень, особливо ви
димих змін сезонів у 
різних частинах поверх
ні Марса.

АТМОСФЕРА Марса 
дуже розріджена. Підра
ховано, що на одиницю 
його поверхні припадає 
газів у 8 разів менше,

Карта північної частини 
полярного Марса.

«Малу Енциклопедію Марса», опрацьовану Едвар- 
дом Карловичем, вміщено в польському журналі 
«Свят». З неї читач може дізнатися чимало цікавого 
про планету Марс і її особливості. Це має значний 
інтерес особливо тепер, коли радянська автоматичну 
міжпланетна станція «Марс-1» продовжує свій трі
умфальний політ у напрямі найближчого в Космосі 
сусіди Землі — таємничої планети загадок, Марса.

Ми друкуємо цей матеріал у перекладі з поль
ської мови. Доповнення і коментарії В. Владка на
брано іншим шрифтом.

ніж на одиницю поверхні 
Землі. Втім, атсмосфер- 
ний тиск на Марсі при 
віддаленні від планети 
зменшується повільніше, 
ніж на Землі. І тому на 
висоті 28 км від поверхні 
Марса він такий, як у 
земній атмосфері. Склад 
атмосфери Марса відо
мий лише приблизно: до 
нього входить близько 
98,5% азоту, 1,2% арго
ну, 0,25% двоокису вуг
лецю і 0,1 % кисню.

В атмосфері Марса ні
коли не буває таких не
прозорих водяних хмар, 
як на Землі. Там завжди 
ясно. Лише іноді небо за
тьмарюють велетенські 
хмари пилу, який підні
має вітер з поверхні чер- 
вонувато-оранжових пу
стель. Вивчаючи відбивну 
здатність цих шарів, про
фесор В. Шаронов зробив 
висновок, що вони вкриті 
речовиною з домішкою 
окисів заліза (В. В.).
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ВАГА на Марсі значно 
менша від земної. На по
верхні планети сила тя
жіння складає всього 
380/п від сили тяжіння на 
рівні земного океану. Са
ме тому в атмосфері Мар
са немає водню і його 
легких сполук. Дуже ма
ла вага газів призводить 
до значно слабшого, в 
порівнянні з земним, ти
ску атмосфери на оди
ницю марсіанської по
верхні. Але саме цим по
яснюється той парадок
сальний факт, що мар
сіанська атмосфера, така 
розріджена біля поверхні 
планети, на більшій ви
соті відповідно щільніша 
від земної. Це дуже важ
ливо для розрахунків 
гальмування під час по
садки міжпланетного
корабля на Марсі. (В. В.).

ВІДСТАНЬ Марса від 
Землі змінюється досить 
різко —  від 55,5 до 400 
мільйонів кілометрів. 
Найближче до Землі 
Марс опиняється тоді, 
коли Земля перебуває 
між Сонцем і Марсом. 
Таке зближення трапляє
ться кожні 15— 17 років. 
Останні зближення були 
у 1924, 1939 і 1956 роках. 
Наступне зближення має 
відбутися наприкінці літа 
1971 робу.

«ВІЙНА СВІТІВ» англій
ського письменника
Г. Уеллса є класичним 
літературним твором про 
вторгнення марсіан на 
Землю. За думкою 
Г. Уеллса, марсіан, які 
висадилися на Землю, 
знищили земні мікроор
ганізми, проти яких во
ни не були стійкими. На
справді ж жителі Землі 
висадяться на Марс рані
ше і це станеться, ма
буть, протягом ближчих 
десятків років. Отож, не
безпека загибелі загро
жувала б саме нам — у 
випадку завезення на 
Землю мікроорганізмів з

Порівняльні розміри Зем
лі і Марса.
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Марса, можливо, шкідли
вих для живого світу 
Землі.

ВИГЛЯД Марса на зем
ному небі такий, що за 
яскравістю його можна 
порівняти з найпомітні
шими зірками на небо
схилі. Під час макси
мального зближення він 
яскравіший від усіх зі
рок і планет (крім Вене- 
ри). Для наочності можна 
сказати, що при най
більшому наближенні до 
нас Марс виглядає біль
шим за копійку, підняту 
на височінь Київської те
левізійної вишки. (В. В.).

ВИДИМІСТЬ Марса з 
Землі, як правило, до
сить погана, і тому ще й 
сьогодні точиться багато 
суперечок щодо деталей 
поверхні цієї планети. 
Взагалі, збільшення, яке 
перевищувало б 300- 
кратне, практично не 
вживається, і це дозво
ляє в кращому випадку 
помічати на його поверх
ні об'єкти, розміром не 
менші за 100 кілометрів. 
Використання потужніших 
оптичних приладів не дає 
наслідків, бо рух повітря 
у земній атмосфері зма
зує риси поверхні Мар
са. Іноді вся картина 
поверхні просто стирає
ться — внаслідок кон
векційних (теплих) стру
менів повітря в самій 
трубці телескопу. Ідеа
лом астрономів було 
б розміщення спосте
режної апаратури на 
штучних супутниках Зем
лі —  за межами земної 
атмосфери.

ВИМІРИ Марса відомі 
досить точно. Діаметр 
цієї планети на екваторі 
6 780 кілометрів, тоді як 
довжина осі 6 820 кіло
метрів. Ця різниця є на
слідком певної сплюще
ності Марса, яка харак
терна також і для Зем
лі. Поверхня Марса ста
новить 29% від земної, 
а об'єм планети — 15% 
земного об'єму.

ВОДА на Марсі є, але, 
мабуть, в дуже малих 
кількостях. Про її наяв
ність свідчать головним 
чином полярні шапки і 
потемніння у смузі їхньо
го танення. Взагалі, труд
нощі щодо відкриття в 
атмосфері Марса водя
ної пари свідчать про те, 
що води на цій планеті 
замало.

Дуже цікаві міркування 
щодо цього нещодавно ви
словив радянський астро
ном В. Давкдов. За сучас

ними уявленнями, вода 
земних океанів відокре
милася з надр Землі У 
процесі еволюції нашої 
планети. Оскільки за фі
зичними характеристика
ми Марс належить до пла
нет земної групи, то має 
бути деяка подібність між 
процесами відокремлення 
води на Землі і на Марсі. 
Побудоване на цих і де
яких інших міркуваннях 
припущення показує, що 
кількість води, яка при
падає на одиницю по
верхні Марса, може 
порівнюватися з нашою 
або навіть перевищу
вати цю величину. За 
температурними умовами 
Марса його океани повин
ні бути вкриті шаром віч
ної криги завтовшки від 
300 метрів на екваторі до 
200 метрів біля полюсів. 
Землетруси (точніше,
«марсотруси») могли дати 
велику кількість прямолі
нійних і дуже Д О В ГО В ІЧ Н И Х  
тріщин у твердій крижа
ній оболонці марсіансь
ких океанів. Розрахунки 
показують, що біля таких 
тріщин грунт не такий 
холодний, як віддалік від 
них. Тому рослинність на 
Марсі, насамперед, му
сить бути розташована 
саме вздовж тріщин. А 
через те, що тріщини 
прямолінійні, то оазиси 
рослинності зливаються 
здаля в прямі лінії, які й 
дістали, на думку Давидо
ва, умовну назву «кана
лів». (В. В.).

ВУЛКАНИ, за припу
щенням американського 
астронома Мак-Лафлі<на, 
повинні існувати на Мар
сі. Щодо марсіанських 
каналів, то, як він вва
жає, вони є наслідком 
оптичного обману, пов'я
заного з тим, що вулка
нічний попіл, рознесений 
вітром, створює вражен
ня правильних ліній — 
«каналів». Втім, більшість 
учених не поділяє погля
дів Мак-Лафліна про 
вулканічну діяльність на 
Марсі.

ГІПОТЕЗИ, зв'язані з 
результатами діяльності 
розумних істот на Марсі, 
є здебільшого відобра
женням наших власних 
технічних досягнень. Так, 
наприклад, гіпотеза про 
канали з'явилася у пері
од будівництва каналів 
Землі — Суецького, Па
намського, Кільського. 
Розмови про атомний ха
рактер спалахів на Мар
сі почалися після ядер
них вибухів на Землі. Гі
потеза про штучне похо
дження супутників Марса 
виникла після запуску 
штучних супутників Землі.

ГРУНТ Марса має чер- 
вонувато-оранжове за
барвлення і складається, 
напевне, з дрібного пилу.

Припускається, що цей 
пил має в собі значну 
кількість окисів заліза, 
які й надають марсіан
ському грунтові червону
ватого забарвлення.

ДЕЙМОС — дальший і 
менший з двох супутни
ків Марса. За припущен
нями, діаметр його скла
дає всього 8 кілометрів. 
Деймос обертається на 
відстані 16 600 кілометрів 
і робить один оберт за 
ЗО годин 18 хвилин. Так 
само, як і Фобос, Дей
мос у майбутньому мо
же правити за «переса
дочну станцію» для кос
монавтів з Землі.

ДОБА на Марсі дещо 
довша від земної і скла
дає 24 години і 37 хви
лин. Любителів точності 
можна поінформувати, 
що марсіанська доба є 
одною з найдокладніше 
виміряних астрономічних 
величин, її точна трива
лість — 24 години 37 хви
лин 22,669 секунди.

ЕНЕРГІЯ, яку Марс ді
стає від Сонця у вигляді 
випромінювання на оди
ницю поверхні, значно 
менша, ніж на Землі. 
У найближчому до Сон
ця пункті орбіти Марс 
одержує 52 проценти ті
єї кількості випроміню
вання, що його має від
повідна одиниця поверх
ні Землі. А в найвіддале- 
нішому від Сонця пункті 
орбіти — тільки 36 про
центів. Це є найголовні
шою причиною суворого 
клімату на Марсі.

ЗАБАРВЛЕННЯ Марса, 
на перший погляд, од- 
номатнітне (червонувато- 
оранжове), під час роз
глядання крізь потужні 
оптичні лінзи розпадає
ться на яскраво-рудий 
колір пустельних «сухо
долів» і темніші барви 
«морів», що змінюються 
відповідно до сезонів. 
У полярних районах вид
но білі полярні шапки.

ЗЕМЛЯНИ —  напевне 
з'являться на Марсі десь 
у 80-х роках нашого сто
ліття. Деякі вчені вважа
ють, що це станеться 
майже точно у 1987— 
1988 роках. На цей час 
Марс буде вивчений ду
же докладно за допомо
гою автоматичних між
планетних станцій і зон
дів типу «Марс-1»,



КАНАЛИ. вперше помі
чені італійсьим астроно
мом Скіапареллі, станов
лять найбільшу загадку 
Марса. Спочатку виклика
ло сумніви саме їхнє іс
нування, що приписува
лося недосконалості на
шого ока, а також до
слідницьких приладів.

Схема каналів Марса.

Ще й сьогодні дехто з 
астрономів вважає, що 
каналами по суті невірно 
називаються випадкові 
угрупування більш тем
них місць поверхні Мар
са, іноді розташованих 
лінійно. Проте візуальні 
спостереження стверджу
ють існування темних л і
ній, інтенсивність яких 
зростає в міру набли
ження марсіанського лі
та. Ті лінії й називають
ся умовно каналами. На 
сьогодні зареєстровано 
понад тисячу таких кана
лів завдовжки від 400 до 
5 000 кілометрів. Ширина 
• х становить від 2— 3 до 
300 кілометрів. Всі вони 
починаються й кінчають
ся в марсіанських морях. 
У пунктах пересічення 
каналів видно темніші 
плями, немовби вузли. 
Щодо походження кана
лів Марса і їх характеру 
існують найрізноманітні
ші гіпотези. Ось найго
ловніші з них: канали є 
іригаційними спорудами, 
збудованими розумними 
жителями Марса; канали 
є слідами тріщин в мар

сіанській корі; канали є 
смугами вулканічного 
пилу, розвіяного вітрами; 
канали є наслідком оп
тичного обману спосте
рігачів.

КАРТИ Марса були ви
конані здебільшого на 
підставі даних, одержа
них дослідниками під час 
візуальних спостережень. 
Тому роботи окремих ас
трономів значно відріз
няються одна від одної. 
Так чи інакше, найголов
ніші елементи поверхні 
Марса уже окреслені від
носно точно і мають свої 
назви. Таким чином, там 
є Австралійське море, 
Аравія, Елада, Аргір , 
Ерідан, Л івія, Амазонія 
й інші.

КИСЕНЬ у вільному 
стані існує в атмосфері 
Марса у мізерній кілько
сті. Оцінки різних астро
номів щодо цього трохи 
розходяться, але взагалі 
припускається, що кіль
кість кисню в марсіансь
кій атмосфері не переви
щує 0,1% . На думку де
яких дослідників, його 
колись було більше, але 
протягом часу кисень по
глинули мінерали на по
верхні планети.

КЛІМАТ Марса значно 
суворіший від існуючого 
на нашій планеті і, грубо 
кажучи, можливо, відпо
відав би кліматичним 
умовам земного плоско
гір'я, піднятого на 18— 20 
кілометрів над рівнем 
моря. Наприклад, темпе
ратура на екваторі Мар
са коливається від 0° до 
+  25° вдень і від —  25° 
до — 42° вночі. Найвища 
температура, яку спосте
рігали на Марсі, станови
ла + 37°. Марсіанські мо
ря на 10— 15 градусів теп
ліші від решти поверхні. 
У  найтепліших місцях 
моря середня річна тем
пература + 10 градусів. 
Середня річна темпера
тура планети — 23 гра
дуси.

Щоправда умови для 
життя на Марсі дійсно 
суворі з погляду земних 
жителів. Але, як кажуть, 
на Землі «світ клином не 
зійшовся!» Хай інше, ніж 
у нас, але на Марсі є те 
сполучення умов, яке по
трібне для існування там 
білкових тіл. Які ж це 
умови? На Марсі є вода 
(хоч і в невеличкій кіль
кості), яка є середови
щем, де виникають жит
тєві процеси. Хоч середня 
добова температура там 
завжди негативна, але 
вдень вона досягає -[-20

— ЗО градусів. У багатьох 
областях Марса добова 
температура вища, ніж 
узимку в Якутії, де жит
тя, як відомо, є. Нарешті, 
в атмосфері Марса є ки
сень. Хоч його кількість 
і мінімальна, але ж є ор
ганізми, які кисню взага
лі не потребують. Отже, 
принципову можливість 
існування органічного 
життя на Марсі слід вва
жати доведеною. (В. В.)

КОРА марсіанська, на 
думку деяких вчених, 
схожа на земну і прикри
ває важчі шари планети; 
втім, вона значно старі
ша від земної і перебу
ває у стані спокою. Щ о
до цього є й інші, дуже 
різноманітні погляди; на
приклад, радянський 
астроном Лебединський 
вважає, що під тонким 
шаром марсіанського 
грунту залягає потужний 
шар криги, який сковує 
цілу планету.

КРИГА на Марсі помі
чена навіть на полярних 
шапках в незначній кіль
кості. Проте є припу
щення, що кора Марса 
має в своєму складі ве
лику кількість викопної 
криги.

ЛОВЕЛЛ Персіваль 
(1855— 1916)—  американ
ський дипломат і астро
ном, палкий прихильник 
всяких фантастичних гі
потез з приводу Марса і 
водночас ретельний до
слідник цієї планети. Ло- 
велл створив спеціальну

обсерваторію у Флаге* 
стафі для спостережень 
за Марсом у період мак
симального зближення 
його з Землею 1909 року.

МАРС — четверта за по
рядком від Сонця плане
та Сонячної системи, най
більш схожа на Землю. 
Очевидно, у Зв’язку з цим 
усі уявлення про життя 
на інших планетах зви
чайно пов'язуються з 
Марсом. (В. В.)

«МАРС-1» —  перша 
міжпланетна космічна 
станція, запущена в СРСР 
у напрямку Марса. ї ї  
старт відбувся 1 листо
пада 1962 року з важко
го супутника, виведеного 
на орбіту навколо Землі. 
Вага станції становить 
893,5 кілограма; вона мі
стить у собі апаратуру 
для всебічного вивчення 
міжпланетного простору, 
а також простору в без
посередньому сусідстві з 
Марсом. Протягом 7 мі
сяців станція зробить 
великий напівеліпс між 
орбітами Землі й Мар
са і опиниться біля цієї 
планети. За первісними 
розрахунками руху стан
ції виходить, що вона 
має пролетіти на відста
ні 261 тисячі кілометрів 
від Марса. Станція має 
корегуючий двигун, при
ведення в дію якого мо
же змінити напрямок 
руху так, що вона про
летить на відстані від 1

Траса польоту «Марса-1».
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до 11 тисяч кілометрів 
від поверхні Марса. Зі 
станції на невеличкій від
стані мають бути зробле
ні знімки поверхні Мар
са, які по радіо будуть 
передані на Землю. 
Станція також обладнана 
апаратурою, яка дозво
лить перевірити живі 
мікроорганізми у верх
ніх шарах марсіанської 
атмосфери. Приведення 
в дію і гальмування спе
ціальних пристроїв від
бувається за радіосиг
налами з Землі.

МАРСІАНИ — гіпоте
тичні жителі Марса з 
розвиненою цивілізаці
єю. Втім, сьогодні в мар
сіан вже мало хто ві
рить. Найбільше пошпу
рена думка про те, що 
життя на Марсі обме
жується рослинним і 
мікроорганізмами.

МОРЯ на Марсі, крім 
назви, мають мало спіль
ного з земними морями. 
Цим терміном познача
ються райони темнішо
го кольору, що зміню
ють своє забарвлення 
під час «сезонів»,— на 
відміну від завжди 
червонувато - оранжових

Моря на Марсі.

«суходолів». Моря за
ймають близько 7б по
верхні Марса і розміще
ні досить рівномірно.

НЕБО над Марсом тем
ніше, ніж над Землею 
(зважаючи на значно 
більшу віддаленість цієї 
планети від Сонця), і не
бесні тіла видні на ньо
му краще, бо атмосфе
ра Марса тонша і має 
менше хмар. Тільки під 
час пилових бур види
мість значно зменшуєть
ся і небо набуває руду
ватого забарвлення. Но
чі на Марсі безмісячні,

бо обидва його супут
ники дають обмежену 
кількість світла.

«ОЗЕРО С О Н Ц Я » --од
не з марсіанських морів, 
яке на протязі кількох 
десятків років було доб
ре видно у телескопи, 
потім почало поступово 
зникати і перетворилося 
на кілька невиразних 
плям. Астрономи спосте
рігають і зворотні явища: 
8 років тому у північно
му поясі Марса з'явила
ся нова темна пляма —  
марсіанське море розмі
ром близько нашого 
Балтійського.

Чимало астрономів по
в'язують ці явища з на
явністю рослинності ' на 
М арсі, отож із зникан
ням і розширенням про
сторів, вкритих рослина
ми.

ОРБІТА Марса знахо
диться всередині орбіти 
Землі і більше видовже
на, ніж земна. Середня 
відстань Марса від Сонця 
становить 228 мільйонів 
кілометрів, але, внаслі
док видовження орбіти, 
вагається від 206,5 до 
249 мільйонів кіломет
рів.

ПИЛОВІ БУРІ охоплю
ють на Марсі такі великі 
райони, що їх  спостері
гають з Землі. Причиною 
цих бур є міцні вітри, що 
підносять дрібний марсі
анський пил. Незважаючи 
на дуже часті пилові бу
рі, моря на Марсі збері
гають свій темний колір 
і пил повністю їх не за
сипає. Це немовби ствер
джує припущення віднос
но існування на Марсі 
рослинного життя.

ПОВЕРХНЯ М арса—-за 
загальною думкою — 
значно плескатіша, ніж 
поверхня Землі. На Мар
сі не помічено великих 
гір чи гірських хребтів, 
лише в районі південного 
полюса відзначаються 
підвищення. Близько 5/б 
поверхні Марса займають 
пустелі, а !/б —  так звані 
«моря». Гадають, що по
верхня моря більше різ
номанітна, ніж поверхня 
пустель.

Марс — єдина планета 
[якщо не говорити про 
Меркурій), де ми бачимо 
не лише атмосферу, а й 
поверхню. Оскільки наша 
Земля ближча до Сонця, 
ніж Марс, ми майже зав
жди бачимо світлий бік 
цієї планети. (В. В.)

ПОРИ РОКУ розрізня
ються на Марсі дуже ви
разно, і, так само, як і на 
Землі, вони є, насампе
ред, наслідком існування 
на Марсі атмосфери і на
хилу осі обертання Мар
са відносно площі орбі
ти. Цей нахил складає 
25° 20' і мало відрізняє
ться від земного, що має 
23° 27'. Помітним з Землі 
проявом існування пір 
року є, перш за все, се
зонне танення полярних 
шапок, а також сезонні 
зміни забарвлення марсі
анських морів і каналів.

Такий вигляд має по
верхня Марса у різні пори 
року. Кожна пара ма
люнків зображує зміни 
поверхні через півроку.

РІК марсіанський, що 
дорівнює повному обер
тові планети навколо 
Сонця, триває 686,98 зем
них днів.

РОСЛИННІСТЬ на Мар
сі є темою нескінченних 
сперечань і дискусій. 
Противники гіпотези існу
вання рослинного життя 
на Марсі висувають такі 
головні аргументи: низь
ка температура на по
верхні планети, мізерна 
кількість кисню і водяної 
пари в атмосфері Марса 
(на Землі атмосферний 
кисень майже повністю 
утворився внаслідок
діяльності рослин), а та
кож брак лінії хлорофілу 
чи близьких до нього 
сполук у спектрі Марса. 
Додатковий аргумент, що 
з'явився останнім часом, 
такий: значна інтенсив
ність радіації на поверхні 
Марса, яка виникає вна
слідок меншої за обся
гом атмосфери.

Аргументи прихильни
ків гіпотези: витривалість 
живих організмів щодо 
низьких температур, міц
них доз радіації тощо; 
пов'язані з циклом роз
витку рослинного світу, 
сезонні зміни забарвлен
ня марсіанських морів; 
періодичні зміни забарв
лення на значних просто
рах поверхні Марса; де
далі більш популярний 
погляд про загальність 
життя у Всесвіті хоч по
декуди у примітивних 
формах. Новий аргумент: 
відкриття Сінтоном лінії
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Органічних споЛук у 
спектрі Марса.

Колір марсіанських ро
слин, очевидно, відрізняє
ться від кольору земних. 
Академік АН У PCP про
фесор М. Барабашов до
тримується думки, що зе- 
ленувато-голубувате за
барвлення темних місць 
на Марсі пояснюється не
досконалістю людського 
ока. Адже добре відомо, 
що сірий об’єкт на чер
воному тлі здається зеле
нуватим, а той же самий 
об'єкт на зеленому фо
ні — червонуватим. У 
зв'язку з цим мас інтерес 
ідея професора М. Кози- 
рева про те, що марсіан
ські «моря» — це райони, 
вкриті рослинами чорного 
кольору. Вкриваючи част
ково поверхню грунту, та
ка рослинність мусить 
зменшувати її  яскравість, 
не змінюючи кольору. 
Чорне або дуже темне за
барвлення марсіанських 
рослин (як і інші, невла
стиві нашим рослинам 
ознаки) можуть бути на
слідком пристосування до 
умов середовища. (В. В.)

СВІФТ Джонатан
(1667— 1745) — англій
ський письменник, уже в 
своїх «Подорожах Гуллі- 
вера» згадав про два су
путники Марса і відносно 
точно окреслив час їх 
обертання навколо пла
нети, хоч фактичне від
криття Фобоса і Деймоса 
сталося майже на сто 
років пізніше. Цього ди
вовижного збігу обста
вин ще нікому не по
щастило пояснити.

СЕЗОННІ ЗМІНИ на по
верхні Марса пов'язані 
із змінами пір року на 
планеті. Найвиразніше їх 
можна спостерігати під 
час весняного танення 
полярних шапок. На мар
сіанських морях можна 
помітити навесні зелену
вате забарвлення, яке 
восени переходить у ко
ричневе, а взим ку— у сі
рувате. Канали Марса, як 
правило, краще видні на 
тій половині планети, де 
панує літо.

СІНТОН Вільям, амери
канський астроном, пра
цюючи в обсерваторії 
Флагстаф, помітив у тем
них смугах спектру Мар
са лінії, що мусять свід
чити про існування на 
цій планеті органічних 
сполук.

В. Сінтон під час мак
симального зближення 
Марса з Землею виявив у 
спектрі темних ділянок 
планети три смуги погли
нання на довжині хвиль: 
3,45; 3,58; 3,69 мікрона.
Дуже важливе те, що дві 
з цих смуг також були 
знайдені у спектрі земних

рослин, а третя належить 
альдегідові оцетового ква
су, для якого характерна 
ще одна смуга, знайдена 
на Марсі. Вважають, що 
альдегіди виникають на 
цій планеті, як продукти 
життєдіяльності анаероб
них організмів, що не по
требують кисню. (В. В.).

СИРТ Великий — най
більше з марсіанських 
морів, розташованих у 
районі екватора планети. 
За припущенням вчених, 
саме тут знаходиться 
район найтеплішого на 
Марсі клімату, і, можли
во, тут найбуйніше роз
винулася марсіанська ро
слинність.

Частина карти Марса, 
на якій видно темний 
клин Великого Сирта.

СКІАПАРЕЛЛІ Джованні 
(1835— 1910) — італій
ський астроном, що ко- 
ристався славою відомо
го дослідника планет, по
мітив 1877 року (під час 
найбільшого зближення

Джованні СкіапареллІ.

Марса і Землі) на по
верхні планети правиль
ні лінії, які назвав кана
лами. Відкриття викли
кали природну сенса
цію хоча б тому, що до 
того часу ніхто не бачив 
на поверхні Марса по
дібних явищ, та й кіль
ка років після того ні
кому не щастило поба
чити ці канали. Втім, 
серед астрономів з'яви
лося й чимало прихиль
ників цього сенсаційного 
відкриття. Сперечання 
відносно каналів на 
Марсі все ще триває.

СН ІГ напевно, на Мар
сі не дуже часте явище, 
особливо, у зв'язку з мі
зерною, як вважають, 
кількістю водяної пари в 
атмосфері планети. Знач
но правдоподібнішою на 
Марсі є наявність памо
розі.

СПАЛАХИ досить знач
ної сили спостерігалися 
на поверхні Марса япон
ськими астрономами 
1937 року. Останнім ча
сом дехто прихильний 
приписувати це явище 
атомному вибухові на 
Марсі. Інші версії такі: 
винятково міцний елект
ричний розряд, вибух 
марсіанського вулкану; 
падіння великого метео
рита на поверхню Марса; 
помилка японців під час 
спостережень.

СУПУТНИКИ Марса бу
ли відкриті 1877 року. їх  
названо Фобосом і Дей- 
мосом. Астрономів дивує 
той факт, що їх не помі
тили раніше, хоч і тоді 
наука мала вже достат
ньо потужні оптичні при
лади. Деякі неправиль
ності їх руху навколо 
Марса дозволили декому 
із спостерігачів висунути 
гіпотезу, що вони дуже 
легкі й всередині порож
ні, отож, можуть бути 
штучними супутниками.

Ця ідея була висунута 
1959 року професором 
І. Шкловським. Незвичай
ність супутників Марса 
полягає, насамперед, в їх 
виключно малих розмірах 
і висоті «польоту» порів
няно з такими самими ха
рактеристиками супутни
ків інших планет. Особли
вості руху Фобоса, який 
має у поперечнику всього 
кілька кілометрів, профе
сор Шкловський пояснює 
тим, що він являє собою 
порожнисту сферу, щось 
подібне до порожньої кон
сервної бляшанки. При
рода сама створити таких 
тіл не може. Звідси вче
ний і зробив висновок

про штучне походження 
Фобоса. Втім, чи вза
галі можливе створення 
таких величезних супут
ників? Теоретично, так. 
Мабуть, років через сто 
людство зможе створюва
ти штучні супутники з 
поперечником у кілька кі
лометрів, запускаючи їх 
на висоту кількох тисяч 
кілометрів. Так чи інак
ше, ідея про штучність 
походження Фобоса — 
правдоподібний, але ще 
не доведений факт. Його 
зможуть перевірити тіль
ки космонавти, що приле
тять з Землі на Марс. 
(В. В.)

ТИХОВ Г. А. (1875—
1960) —  радянський аст
роном, творець нової на
уки астроботаніки. Під 
час максимального збли
ження Марса і Землі 
1908— 1909 років він, у 
Пулковській обсерваторії, 
зробив через фільтри 
кольорові серії фото
знімків Марса. Ці знімки 
показали зміни забарв
лення темних районів 
Марса, подібні до сезон
них змін рослинного по
криву Землі. Свої до
слідження Тихов продов
жував близько 50 років у 
Пулкові і в Алма-Атин- 
ській обсерваторії; він 
знайшов чимало доказів, 
що стверджують схожість 
забарвлення марсіансь
ких морів і земних про
сторів, вкритих рослин
ністю, стійкою щодо ни-

Радянський астроном 
Г. А. Тихов.

зьких температур (на
приклад, у високогірній 
тундрі). На думку Тихо- 
ва, марсіанська рослин
ність шляхом еволюції 
пристосувалася до кліма
тичних умов на цій пла
неті. Г. Тихов створив у 
Радянському Союзі цілу 
школу дослідників, що 
займаються питанням про 
можливість існування на 
Марсі рослинного світу.
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ТЯЖІННЯ на Марсі 
значно менше від земно
го. Наша кілограмова 
гиря важила б на Марсі 
383 грами, а 70-кілогра- 
мовий космонавт —  бли
зько 27 кілограмів. Мен
ше тяжіння призведе 
до того, що старт ракети 
з Марса буде легший, 
ніж з Землі.

ФЛАГСТАФ — місце
вість на плоскогір'ї Арі- 
зона (СШ А), де на почат
ку нашого століття Ло
велл створив обсервато
рію, призначену голов
ним чином для вивчення 
Марса.

ФЛАММАРІОН Каміл 
(1842— 1925)— французь
кий астроном і популяри
затор астрономії. Він був 
палким прихильником гі
потези про існування 
життя на Марсі. Флам- 
маріон вважав, що ця 
планета є меншою ко
пією Землі, і гадав, що 
марсіанське органічне 
життя з погляду різно
манітності не мусить по
ступатися земному.

ФОБОС — ближчий і 
більший з двох супутни
ків Марса. Він має діа
метр близько 16 кіломет
рів, обертається на від
стані всього 9 400 кіло
метрів від поверхні пла
нети (що є своєрідним 
рекордом у Сонячній си
стемі) і робить один 
оберт за 7 годин і 40 
хвилин, що також є ре
кордною швидкістю. 
Фобос є єдиним у Со
нячній системі природ
ним (?) супутником, який 
обертається швидше, ніж 
будь-який пункт на по
верхні Марса.

ФОРМИ ЖИТТЯ на Мар
сі мусять бути дуже своє
рідними. Вони мають ви
тримувати низькі темпе
ратури і різкі темпера
турні коливання, жити у 
виключно розрідженій ат
мосфері, яка має досить 
велику кількість вуглеки
слоти і дуже мало кисню 
та водяних парів. Крім 
того, це мусять бути ор
ганізми, здатні забезпечу
вати кругообіг речовин. 
Отже, в усякому разі во
ни не є паразитами чи 
сапрофітами, які потре
бують готових органічних 
речовин. Такими живими 
організмами могли б бути

Так фантазія художника відтворює марсіанський 
ландшафт.

бактерії. Вони здатні зро
стати й розмножуватися 
в найрізноманітніших умо
вах — і в сухих пісках 
пустель, і в гарячих дже
релах, і в снігу, і в ци
стернах з бензином, і на
віть у фенолі. Проте, бак
терії не могли б створю
вати на Марсі свої коло
нії, які ми бачимо з Зем
лі; вони не могли б змі
нювати колір, розміри й 
форми плям на Марсі. 
Значить, якщо на Марсі 
є бактерії, то ми бачимо 
не їх, а якісь інші орга
нізми. З іншого боку, на
вряд чи всі ці явища по
в’язані з тваринами. Май
же неймовірно, щоб тва
рини могли створювати 
скупчення, подібні до 
марсіансьих «морів»; 
мох і лишайники та
кож не створили б ви
димого з Землі Щ ІЛ Ь Н О ГО  
покриву, бо вони потре
бують великої К ІЛ Ь К О С Т І  
води і зростають відносно 
довго; та вони не могли б 
протистояти і пиловим 
заносам. Отже, лишаєть- 
ться припустити, що Марс 
населений більш високи
ми формами рослин. 
(В. В.)

ФОТОСИНТЕЗ рослинно
го світу на Марсі теж му
сить докорінно відрізня
тися від земного. Різкі 
зміни температури повин
ні викликати у марсіан
ської рослинності певні 
пристосовні реакції. Для 
фотосинтезу необхідне 
сонячне світло. На Марсі 
його вдвоє менше, ніж 
на Землі, отже, рослини 
мають його жадібно по
глинати вдень. А щоб 
зменшити витрати тепла 
й води вночі, поверхня 
рослин повинна ставати 
невеличкою і світлою. 
Можливо, марсіанські ро
слини поводять себе так, 
як земна росянка, яка 
здатна розкривати й за
кривати свою розетку;
можливо, що в залежності 
від температури, ці ро
слини змінюють колір; 
можливо також, що мар
сіанські рослини вночі
«промерзають», з тим, 
щоб вдень знову ожити. 
(В. В.)

ШАПКИ ПОЛЯРНІ — це
добре видимі білі про
стори у районі полюсів
Марса. На тій півкулі, де 
спостерігається літо, по
лярна шапка стає мен
шою, або цілком зникає. 
Зростання її помічається
з надходженням зими. 
Зникнення і поява поляр
них шапок Марса відбу
вається дуже швидко.
Вважалося, що полярні 
шапки Марса складають
ся з тривкого двоокису 
вуглецю («сухого снігу»), 
але тепер переважає 
думка, що це є тонкий 
шар снігу або паморозь. 
По сусідству з танучими 
полярними шапками роз
різняються значно темні
ші «моря» і стають вид
нішими канали. Це до
зволяє вважати, що тут

Танення полярних ша
пок на Марсі за даними 
спостережень 1894 року.

ми маємо справу з вог
кістю, отож,—  з рослин
ністю, яка розвивається 
завдяки їй.

Полярні шапки Марса 
порівняно дуже великі. 
У тій півкулі планети, де 
кінчається зима, полярна 
шапка набирає величез
них розмірів. ї ї  межа до
сягає 45-го градуса широ
ти (на Землі — це широта 
Кримської обсерваторії). 
Навесні межі полярних 
шапок починають звужу
ватися, розміри їх  змен
шуються, а наприкінці 
літа шапка майже зникає. 
Край полярної шапки, що 
відступає, завжди темний, 
мабуть, внаслідок просяк
нення грунту розталою 
водою. Під час цього тем
ніші райони — «моря» — 
темнішають ще. більше й 
набувають зеленувато-го
лубуватого кольору. Зміна 
забарвлення відбувається 
не одночасно, а повільно 
посувається від полярної 
шапки по екватору й пе
ретинає його. Згодом, че
рез марсіанські півроку, 
весна наступає в іншій 
півкулі. Напрошується ви
сновок, що темні плями, 
подібні до оазисів в пу
стелі, вкриваються росли
нами, як тільки вони одер
жують воду. А восени ці 
плями бліднішають і ста
ють жовто-коричневими, 
(В. В.).



І. С Е Р Е Д Ю К

НЕВМИРУЩІ
Хвилюючу сторінку в істо

рію літературно-мистецьких 
єднань з чехами і словаками 
вписали трудящі Західної 
України і зокрема Буковини. 
Віками відірвані й штучни
ми кордонами відмежовані 
від України спочатку австро- 
угорськими баронами, а по
тім румунськими боярами,— 
жителі цього клаптика сло-. 
в’янської землі з особливою, 
силою тягнулися до братер
ства і єдності з іншими сло
в’янськими народами.

Важливу роль у зміцненні 
чесько-українських літера
турних і мистецьких зв’язків 
відіграли передові представ
ники обох народів. Якщо
1. Франко з демократичних 
позицій виступає на сторін
ках чеських журналів з лі
тературно -публіцистичними 
статтями—«Слов’янська вза
ємність в розумінні Яна 
Коллара», «Літературне від
родження полудневої Русі і 
Ян Коллар» та ін., то відомі 
митці та громадські діячі 
К. Зап, Я. Коубек, Ф. Яхим, 
К. Піхлер певний час працю
ють в Галичині, а архітектор 
Йосиф Главка і скрипаль 
Отокар Гржималі віддають 
свій талант і знання трудя
щим Буковини.

З іменем Йосифа Главки 
зв’язані визначні пам’ятники 
архітектури в багатьох краї
нах Західної Європи, а та
кож великої мистецької СІЮ-

ТРАДИЦІЇ
руди в Чернівцях — так зва
ної резиденції, в будову якої 
він вклав свою любов до 
трудящих знедоленої Буко
вини.

Перебування Й. Главки на 
Буковині в 60-х рр. минулого 
століття сприяло зміцненню 
чесько-українських культур
них зв’язків.

Особливо яскраво прояв
лялися дружні взаємини між 
трудящими Буковини й че
хами та словаками в галузі 
літературно-мистецькій. У 
80-х роках на цій ниві плід
но працюють І. Франко та 
визначний чеський громад
ський діяч, фольклорист і ет
нограф Ф. Ржегорж. Рже- 
горж мандрує по містах і се
лах Західної України: ви
вчає історію, життя і побут 
трудящих, записує їх пісні, 
збирає етнографічні матеріа
ли, систематично відгукує
ться у чеській пресі на різні 
питання літературного і гро
мадського життя. І. Франко 
надзвичайно високо оцінив 
діяльність Ф. Ржегоржа. Він 
писав: «В 80-х роках поча
лась також довголітня не
втомна діяльність на полі 
галицько-руської етнографії 
Франтішека Ржегоржа, чеха, 
що переселився до Галичи
ни, посвятив етнографічній 
праці всі свої сили. Незви
чайно пильний і талановитий 
збирач, він цікавиться най- 
різнішими прикметами, осо-

Иосиф Главка. Пам’ятник чеському 
архітекторові в Чернівцях.

бливо деталями побуту, ко
стюмами, будинками і ула- 
дженням хозяйства, звичая
ми, товариським життям і 
річевими пам’ятниками з по
буту галицьких русинів». 
Про широкі взаємозв’язки 
між українцями й чехами 
свідчить лист І. Франка до 
Ф. Ржегоржа від 9 вересня 
1888 року. «Посилаю Вам 
перший номер нашого ново
го місячника «Товариш». 
Вийшов він ще в липню, але 
досі мусив покутувати в по
ліції. Будьте ласкаві подати 
про нього відомість, куда 
знаєте до чеських писем. По 
можності будемо ми зверта
ти увагу на речі слов’янсь
кі»,— пише він, повідомляю
чи одночасно, що в наступ
ному номері журналу буде 
вміщено переклад творів 
Гавліча.
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В особі І. Франка Ф. Рже- 
горж бачив невтомного про
пагандиста чеської і слова
цької літератури і захисника 
національної культури цих 
народів. Через І. Франка, а 
також його друзів М. Павли- 
ка та Н. Кобринську 
Ржегорж знайомиться з лі
тературою, громадським 
життям, побутом і культу
рою Буковини, налагоджує 
стосунки з буковинськими 
письменницями Є. ЯрОШИН- 
ською та О. Кобилянською.

В 1891 році Є. Ярошинсь- 
ка за ініціативою Ф. Рже- 
горжа відвідує етнографічну 
виставку в Празі. Результа
том цієї поїздки була стат
тя «Спомини з подорожі до 
Праги», в газеті «Буковина», 
в якій вона розповідає про 
сердечні зустрічі з трудящи
ми Праги, пропагує еманси
пацію жінки й висловлює 
свої погляди на стан жіночо
го питання в Чехії.

Майже водночас Ф. Рж е
горж заприятелював з Оль
гою Кобилянською. Перше 
особисте знайомство їх від
булося 1893 року в селі Бо- 
лехові, у домі Наталії Коб- 
ринської. Відтоді вони по
стійно листуються з питань 
взаємозв’яків українського і 
чеського народів. В одному 
з таких листів, від 17 лютого 
1898 року, Ф. Ржегорж пише 
до письменниці: «Я був би 
рад займатися обома краї
нами на користь Вашого до

рогого народу скільки у мене 
стане сили». В цьому листі 
він щиро дякує О. Кобилян- 
ську за надану йому допомо
гу в збиранні етнографічних 
матеріалів про Буковину.

О. Кобилянська пильно 
стежила за чеською літера
турою і з пошаною відгуку
валась на культурні надбан
ня цього народу.

В 1906 році перекладачка 
Тереза Турнарова, близька 
подруга О. Кобилянської, 
здійснює переклад на че
ську мову її творів — «Бит
ва», «Природа», «Некультур
на» і додає до них перед
мову про творчість письмен
ниці, а в 1924 році перекла
дає «У неділю рано зілля 
копала».

1928 року українська пись
менниця відвідує Прагу. 
Трудящі Чехії палко її ві
тають: з нагоди її приїзду 
демократична молодь та сту
дентство влаштували теплий 
прийом, з привітним словом 
на якому виступив професор 
Ю. Горак.

У Чернівцях довгий час 
жив і працював відомий 
композитор і музикант Ад- 
альберт Гржималі.

Приїхавши на Буковину, 
А. Гржималі став директо
ром і педагогом Чернівець
кого музичного товариства 
у філармонії. На основі ба
гатої фольклорної спадщини 
він пише оригінальні твори 
для місцевих музикантів та

для хорових товариств. ҐІрб 
його композиторську діяль
ність значно пізніше розпо
вів альманах «Вільна Буко
вина» (1941, травень), в яко
му повідомлялось: «Бібліо- 
тека обласної філармонії 
збагатилась цікавими твора
ми. Окремі праці композито
рів являють дуже велику ці
ну. Серед рукописів знайде
но 3-й акт опери «Зачарова
ний принц», написаний в 
1874 році в Чернівцях чесь
ким професором і компози
тором Адальбертом Гржима
лі».

У 20-х роках XX ст. на 
Буковині плідно працює та
кож син Адальберта Гржи
малі Отокар.

Нарешті слід згадати про 
успішні виступи на Букови
ні відомого чеського скрипа
ля і композитора Яна Кубе- 
ліка, який був добре знайо
мий з О. Кобилянською, а 
також про славного скрипа
ля професора Празької, а 
потім Одеської консервато
рій Я. Коціана.

Встановлення Радянської 
влади на Україні ще більше 
зблизило українські і чеські 
народи, зміцнюються і літе
ратурно-мистецькі зв’язки: 
«1920 році в Празі виходить 
переклад «Єретика» і корот
кий нарис Салаха про твор
чість Т. Шевченка, у 1925 р. 
Прагу відвідує П. Тичина, 
а через два роки з ’являється 
переклад його збірки «Вітер 
з України», 1936 рік ознаме
нувався перекладом Власти 
Борка «Вершників» Ю. Янов- 
ського і появою роману І. Ле 
«Роман Міжгір’я». Наступні 
роки збагатили чесько-укра
їнські літературні і мисте
цькі зв’язки появою в укра
їнській літературі творів 
Яна Неруди, Ю. Фучіка, 
Я. Гашека, а в чеській — 
М. Рильського, П. Тичини,
О Корнійчука, О. Гончара 
та інш.

Ці традиції культурного 
спілкування між двома на
родами невмирущі, з кож
ним роком вони ростуть 
вшир і вглиб.
м. Чернівці.

і

Резиденція в Чернівцях — мистецький пам’ятник архітектора Иосиф'а 
Главки. Нині в приміщенні резиденції розміщені учбові корпуси Універси
тету.
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Chère Madame»
Sxcusez-mol' de ' votis répondre an àm aça ii

-  mais je suis obligée de conserver to p iê  
do toutes mas lettres et-je ne possède pas 
da machine russe «

Votre lettre m'a beaucoup touchée ai 
je vous en remercia, lia is ne me faites pm  
de compliments : ce que ja fais e s t tout à fait naturel.

Je parlerai cia Cfttt'e lettre dans J»ot;r< 
prochain•Bulletin» — pour ce qui concerne, 
vos travaux, - J'ai aussi reçu la plaquette 
avec votro cours; c'est un aoport précieux î pour nos Archives.

• De mon côté ja vous envoie le dernier 
G ailier Romain- Rolland paru il y a deux mois, 
Je suppose que vous savez la français ?

Excusez-moi de vous écrire‘si brièvement, mais je suis écrasée de travail et si fatiguée que j'ai parfois peur de ne pas 
arriver à bout des tSches que j'ai encore devant moi.- .

Je serai toujours contente d'avoir des 
. nouvelles de vos travaux et de votre Univer
sité. Et si vous pouviez nous envoyer une 
photo de vous avec un groupe de vos étu
diants, de ceux qui s'intéressent spéciale- 

* jmont à .domain Rolland, cela enrichirait nos 
Archives.

листи
МАРІЇ РОМЕН Р О Ш Н

Відомо, що французький 
письменник Ромен Роллан, 
чию боротьбу проти «інтер
націоналізму капіталу і вій
ни» дуже цінував В. І. Л е
нін, відвідав СРСР 1935 ро
ку, а після повернення на 
батьківщину, переписувався

з багатьма радянськими лю
дьми, в тому числі з грома
дянами України.

Цю традицію продовжує 
і його дружина — Марія 
Павлівна, росіянка за похо
дженням.

Цікаве листування відбу

вається між дружиною 
Р. Роллана і науковим пра
цівником Чернівецького 
державного університету 
О. П. Гулею. Марія Павлів
на надіслала в Чернівці бю
летені асоціації друзів Ро- 
мена Роллана, нове пари
зьке видання «Супутників» і 
кілька листів.

В листах О. П. Гулі до 
Марії Павлівни розповіда
лось про університет Пів
нічної Буковини, розташо
ваний в будинку колишньо
го митрополита, де тепер на
вчаються діти гуцулів-селян, 
лісорубів із Карпат і подо- 
лянських буковинців. В Чер
нівецькому університеті чи
таються і лекції про життя 
й творчість великого фран
цуза.

У відповідь Марія Павлів
на надіслала в Чернівці уже 
три листи. В першому із них 
вона писала:

«Дорога мадам! Вибачте, 
що відповідаю Вам по- 
французьки, але я повинна 
зберігати копії всіх моїх 
листів, крім того, у мене не
має машинки з російським 
шрифтом. Ваш лист звору
шив мене, і я Вам вдячна 
за нього...

Вибачте, що пишу корот
ко, бо дуже зайнята працею
і так стомлена, що іноді бо
юсь, що не встигну закінчи
ти тих завдань, які постав
лені переді мною.
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Я буду завжди рада мати 
новини про Ваш універси
тет, про діяльність професо
рів і студентів. Якби Ви 
змогли надіслати нам фото
графію Ваших студентів, які 
спеціально цікавляться
Р. Ролланом, то це збагати
ло б наші архіви. Ще раз 
дякую і запевняю, дорога 
мадам, в моїх дружніх по
чуттях.

Марія Ромен Роллан».

В наступному листі до 
Марії Павлівни, зокрема, 
було, прохання відповісти 
на таке питання:

«В московському журналі 
«Октябрь» за 1933 р. друку
валися уривки з роману

«Зачарована душа»; тоді ж 
друкувався і роман Бориса 
Горбатова «Наше поколін
ня». Чи немає на цьому тво
рі поміток Р. Роллана і чи 
не читав він цей роман Гор
батова?»

В листі повідомлялося та 
кож, що студент К. Станчу 
прочитає доповідь на тему: 
«Кола Брюньон» Р. Ролла
на і опера композитора Ка- 
балевського «Майстер із 
Кламсі».

Марія Павлівна відпо
віла:

«Дорога мадам! Чекаю з 
інтересом статті про Ромена 
Роллана і Росію, російських 
письменників Герцена і До- 
стоєвського. Якщо доповідь

Фільми Довженна у 
Лондоні

Лондонський «Нейшнл 
філм сіетр («Національний 
кінотеатр») функціонує при 
Британському інституті кіно. 
Цей кінотеатр є незвичайним 
у тому розумінні, що він про
вадить лише тематичні де
монстрації фільмів, присвя
чуючи їх тільки шедеврам 
світового кіномистецтва, а 
також творчості найвидатні- 
ших митців екрану.

У вересні — жовтні мину
лого року «Нейшнл філм 
сіетр» знайомив глядачів з 
невмирущими творами вели
кого українського кінорежи
сера Олександра Довженка.

В спеціальній брошурі,, 
присвяченій цій події, орга
нізатор перегляду Річард 
Роуд вказує, що фестиваль 
Довженкових фільмів спів
пав з десятиріччям «Нейшнл 
філм сіетр», підкреслюючи 
тим самим те велике значен
ня, яке організатори фести

валю надають творчості ра
дянського митця.

В брошурі наведені також 
короткі характеристики 
фільмів Довженка, які де
монструвалися під час фес
тивалю. Ось деякі з них:

«З простотою, притаман
ною лише великій поезії, 
«Арсенал» розповідає про 
трагедію поразки... В кадрах

К. Станчу надруковано на 
машинці, то вишліть.., 
Р. Роллан не читав роману 
Б. Горбатова, бо не знав ро
сійської мови...

Прийміть мої кращі поба
жання.

Марія Ромен Роллан».

Одержано і третій лист, у 
відповіді на який О. П. Гу
ля розповіла Марії Павлівні 
про вивчення творчості і ви
дання творів Р. Роллана на 
Україні, зокрема про статті 
проф. Іванова, і про органі
зацію в університеті кімна
ти Ромен Роллана.

О. К Р И Ц Е В И Й ,  
кандидат філологічних наук

м. Чернівці

«Арсеналу» відкинуто геть 
усе зайве, і вони тримають 
читача в стані величезного 
напруження; в цих кадрах— 
картини, нерухомі, мов 
смерть, і епізоди, що пере
хоплюють подих, немов ка
латання серця від жаху».

«Земля» — це один з най
більших шедеврів світового 
кіномистецтва»...
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Професор Абейаратне (ліворуч) — ентузіаст 

«сухого» рису.

Для двох третин людства головним продуктом 

харчування є рис. Це найпоширеніша і найбільш 

трудомістка сільськогосподарська культура.

Насіння рису висаджують не в суху або вологу 

землю, а в багно; для його росту й розвитку потрі

бен рівень води над насінням не менше десяти 

сантиметрів. Як тільки рис досягає певної височини, 

його пересаджують: розділяють кущі на окремі ко

лоски і кожен з них висаджують окремо. Урожай 

рису великою мірою залежить від чіткого функціо

нування зрошувальної системи. Для того, щоб д о 

сягти однакового рівня води по всьому полю, 

рисові плантації доводиться ділити на невеликі д і

лянки.

Всі ці особливості виключають можливість викори

стання тракторів та інших сільськогосподарських 

машин — та яка машина зможе успішно пересува

тися і працювати на болоті! Отже рисоводство, як

і тисячу років тому, вимагає ручної праці.

Останнім часом в усіх рисосіючих країнах почали 

шукати вихід з цього важкого становища. А вихід 

може бути лише один: вирощування рису сухим

способом. Досліди в цьому напрямі здійснюються в 

Китаї, Індії, Індонезії, Бірмі та на Цейлоні. Молодий 

цейлонський вчений професор Абейаратне, що вив

чає цю проблему, досяг уже певних успіхів. Виве

дені ним на Цейлоні сорти рису дозрівають на су

хому полі, їх можна збирати машинами. Це — вели

ке полегшення для селян. Щоправда, врожай «сухо

го» рису поки що на десять процентів нижчий зви

чайного.

Вчені молодих країн А з ії продовжують свої шу

кання, щоб покінчити з одвічною важкою працею 

на рисових полях.

«Сухе» вирощування рису полегшить працю цих простих цейлонських трудівниць.



ФРІШ, ДЮРРЕНМАТТ, АБО „ШВЕЙЦАРСЬКА ПОЗИЦІЯ“ 
В ЛІТЕРАТУРІ ЗАХОДУ

Обличчям до світу

5 травня 1953 року в Цю
ріху та Західному Берліні 
одночасно відбулася прем’є
ра комедії швейцарського 
драматурга Макса Фріша 
«Дон Жуан, або любов до 
геометрії». Якщо сама по 
собі подібна подія не таке 
вже й рідке явище в історії 
світового театру, то для 
швейцарської драматургії, 
для швейцарської літерату
ри взагалі — це безумовно 
явище нове й симптоматич
не. Зарубіжні сцени воюють 
між собою за п’єси цюріхсь
кого автора! Він не лише 
здобуває світ(^ву славу, але 
й опиняється,в центрі най
сучасніших, найпалкіших лі
тературних суперечок. Тако
го і справді ще не бувало!

Майже неприступні пере
вали в альпійських канто
нах старої Гельвеції, сувора 
й замкнута вдача місцевих 
горян спричинилися до осо
бливої й дивної долі цієї 
країни в центрі Європи. Ще 
в першій половині XIII ст. 
кантони Урі та Швіц стали 
фактично незалежними від 
римських кесарів. Вестфаль- 
ський мир 1648 року юри
дично визнав самостійність 
швейцарської конфедерації,

а Віденський Конгрес 1815 
року проголосив її «вічний 
нейтралітет».

Протягом століть країна 
вела замкнуте, патріархаль
не життя, пасивно скоряю
чись дідівським звичаям. Бу
рі мчали над Європою. Оз
броєні рогатинами вілани 
палили баронські замки, ре
лігійні війни перетворювали 
землі на чорну пустелю, ко
тилися з ешафотів голови 
королів. Але зелених альпій
ських лук, мальовничих до
лин Берна та Невшателя 
рідко сягали поштовхи цих 
великих струсів. Звичайно, 
Швейцарія ніколи не була 
«буколічним краєм гордих 
чабанів»,— і тут спалахува
ли громадянські війни, і тут 
Кальвін розпалював вогни
ща фанатизму та неприми
ренності... Однак це були 
лише невеличкі фарси у по
рівнянні з тими вселенськи
ми трагедіями, що розігру
валися по той бік Альп. В 
середні віки та в епоху Ре
формації зв’язок Швейцарії 
із зовнішнім світом майже 
цілком вичерпувався тим, що 
вона посилала ландскнехтів 
за дукати, екю та цехіни во
ювати в ім’я інтересів яки

хось чужих государів. 
А пізніше швейцарські бюр
гери почали будувати готе
лі, з вікон яких різномовні 
полчища туристів могли ми
луватися незайманою білиз
ною Юнгфрау та блакитним 
спокоєм Женевського озера. 
Швейцарія відкрила кращі в 
світі пансіони для дітей за
океанських грошових міш
ків, випускала кращі в світі 
листівки з швейцарськими 
краєвидами, торгувала кра
щими в світі сирами та кра
щими в світі годинниками. 
Торгувала із всіма, без роз
бору, незалежно від націо
нальності та віросповідан
ня. її чиновники видавали 
візи всім іммігрантам — од 
відомих революціонерів до 
найпідліших міжнародних 
авантюристів. І ця «терпи
мість» пояснювалася не во
лелюбністю, а байдужістю 
та практичним розрахунком. 
Нарешті, після першої світо
вої війни в Женеві розмісти
лася Ліга Націй. Колись ге
нерал Бонапарт порушив 
кордони Швейцарії, але піз
ніше саме незалежність її 
стала потрібною всім імпе
ріалістичним хижакам, що 
гризлися між собою. Навіть 
Гітлер, завоювавши пів-Єв
ропи, не зазіхнув на її ней
тралітет: адже так зручно 
було висилати туди своїх



емісарів, наприклад, для 
конфіденціальних дружніх 
розмов з «ворогом» Алленом 
Даллесом!

Природно, своєрідність іс
торії країни не могла не по
значитися на характері її фі
лософії, літератури, мисте
цтва. Як і всюди, тут були 
мислителі реакційні та про
гресивні — досить згадати 
великого Руссо! Але в ціло
му протягом довгих століть 
тут складалася своя тради
ція національної обмеже
ності й спокійної спогля
дальності щодо зовнішнього 
світу. І в Швейцарії лише 
той міг стати справді вели
ким філософом або митцем, 
хто рішуче і радикально по
риває з цією традицією. 
Приклад цьому — той же 
Руссо, який фактично став 
французом, тісно зв’язав се
бе з народом Франції, його 
ідеями, його майбутньою ре
волюцією.

Звичайно, були в Швейца
рії художники з міжнарод
ним ім’ям, що залишалися 
швейцарцями, — Готфрід 
Келлер, Конрад Фердінанд 
Мейєр, Карл Шпіттелер. 
А проте масштаби їх попу
лярності обмежені — це пе
реважно Німеччина, країна, 
мовою якої вони писали. До 
того ж, Келлер і Мейєр тво
рили в другій половині 
XIX століття, тобто в роки, 
коли німецька література в 
силу ряду історичних при
чин була небагата на епіч
ні таланти.

Сказане аж ніяк не повин
но применшити значення цих 
двох чудових прозаїків, а 
відбити лише справжній 
стан справ: і Келлер, і Мей
єр були надто «швейцарця
ми» (в розумінні національ
ної замкнутості), щоб поміт
но вплинути на світовий лі
тературний процес.

Були в Швейцарії і ви
значні драматурги — Ар
нольд Отт, Альберт Ште
фан, Цезар фон Аркс,— але 
вони вже й зовсім мало ві
домі за межами федерації 
кантонів.

Лише в 50-ті рр. нашого 
століття становище істотно 
змінюється. Швейцарський 
драматург Макс Фріш та 
його земляк Фрідріх Дюр
ренматт виходять на світову 
арену. Твори Фріша викону
ють не лише на його бать
ківщині або в Німеччині, 
але й у Франції, Голландії, 
Польщі, Швеції, Бельгії та 
Ізраїлі. «Візит старої дами» 
Дюрренматта — п’єса відо
ма всьому світові. Обидва 
драматурги удостоєні кіль
кох іноземних літературних 
нагород, а щоб присудити 
Фрішу премію Георга Бюх
нера (1958 рік) Комітет на
віть пішов на зміну статуту: 
раніше її могли одержувати 
лише німецькі літератори.

В чому ж справа? Чи ста
ли внутрішні швейцарські 
проблеми несподівано таки
ми значущими, що письмен
ники, які відображають їх, 
викликали інтерес у гляда
чів та читачів інших країн? 
Чи може Фріш та Дюррен
матт цілковито відмовилися 
від ролі національних ху
дожників і переключилися 
на інтернаціональну пробле
матику? Ні! Не трапилося 
ні того, ні іншого; просто 
змінилася ситуація в світі. 
Настільки змінилася, що ба
гато загальних питань не
сподівано перетворилися на 
проблеми специфічно швей
царські і навпаки.

Г. Бенцігер — автор книги 
«Фріш і Дюрренматт» (Берн, 
1960) — пише, що в сучасних 
умовах «цілковита нейтраль
ність» немислима, «час пра
цює проти швейцарського 
духу».

В очах вітчизняних ізоля
ціоністів обидва драматур
ги — «погані швейцарці». І 
це зразу ж позначилося на

Так! Нейтралітет у тради
ційному швейцарському ро
зумінні цього слова стає ни
ні неможливим, хоча кіль
кість нейтральних держав 
на земній кулі зростає рік 
у рік. Старий швейцарський 
нейтралітет передбячав бай
дужість до долі світу. Швей
царського бюргера мало 
цікавило, палає на землі 
війна чи панує мир. Його 
особисто це не стосувалося.

Сучасна війна не може за 
лишити байдужою жодну 
людину, в якому б віддале
ному закутку планети вона 
не жила.

Тому, скажімо, нейтралі
тет сучасної Індонезії аж ні
як не схожий на нейтралі
тет старої Швейцарії. Це — 
активний нейтралітет наро
ду, що усвідомлює необхід
ність зупинити занесену над 
світом руку палія війни.

Епосі «байдужого нейтра
літету» настає кінець — це 
зрозуміло й багатьом швей
царцям. Серед них — Фрішу 
та Дюрренматту. Фріш ска
зав у 1959 році:

«Моє найближче оточен
н я — Швейцарія, і я вдяч
ний долі за це. Але Швейца
рія — не єдине моє оточення. 
І за це я також вдячний».

Торкаючись свого стано
вища сучасного швейцарсь
кого письменника, Дюррен- 
матт відзначив, що як 
«представник провінції» він 
змушений із своєї малень
кої країни постійно робити 
«модель світу», а як драма
тург — йти революційним 
шляхом, подібно до Ібсена, 
Стріндберга, Фріша — теж 
«представників провінції».

їх становищі, на характері 
їх слави. Перші премії і пер
ші серйозні гонорари при
йшли з-за кордону. Лише

„Погані швейцарці?“
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після цього схаменулися 
Берн та Цюріх, удостоївши 
своїх співвітчизників довго 
очікуваних нагород — Дюр- 
ренматта в 1957 році, Фрі- 
ша — в 1958.

Проте ставлення до них 
ізоляціоністів, звичайно ж, 
не заважає ні Фрішу, ні 
Дюрренматту бути щирими 
швейцарцями.

Макс Фріш народився 
15 травня 1911 року в Цюрі
ху. Батько його був архітек
тором, мати в минулому — 
гувернанткою в Петербурзі.

У 1924— 1930 pp. він вчив
ся в міцевій реальній гімна
зії, пізніше протягом двох 
років вивчав у Цюріхському 
університеті германістику. 
Однак після смерті батька 
змушений був кинути на
вчання і став журналістом.

Ще в гімназії Фріш про
бував свої сили на літера
турній ниві. Написав п’єсу, 
яку послав в Берлін Максу 
Рейнгардту. Але відповіді 
від уславленого режисера не 
одержав. Напевно, п’єса бу
ла нижче всякої критики. 
1931 року в газеті «Цюріхер 
Цейтунг» (№ 1005) Фріш 
опублікував невеличку річ 
під назвою «Мімічна парти
тура». Слідом за нею вийшли 
романи «Юрг Райгарт» 
(1934) та «Відповідь з ти
ші» (1937). У 1936 році, про
читавши роман Готфріда 
Келлера «Зелений Генріх», 
Фріш, вражений таланови
тістю цього твору, вирішив 
кинути писати і того ж ро
ку вступив на архітектур
ний факультет Вищої тех
нічної школи в Цюріху. Од
нак витримки у молодої лю
дини вистачило лише на два 
роки. 1939 року в зв’язку з 
початком другої світової 
війни і небезпекою націст- 
ського вторгнення, Фріш був 
призваний до армії і служив 
на кордоні як артилерист. 
Тут він почав писати щоден
ник, який 1940 року вийшов 
під назвою «Сторінки із ре
чового мішка». 1943 року 
опублікував роман «J’adore 
ce qui me brûle або трудні 
люди».

Проте технічну школу 
Фріш все-таки закінчив і 
протягом кількох років пра
цював архітектором, сполу
чаючи цю діяльність з літе
ратурною творчістю. Йому 
зокрема належить проект 
Великого басейну в Цюріху.

За порадою завідуючого 
літературною частиною Цю
ріхського театру К. Хірш- 
фельда Фріш вирішив спро
бувати свої сили в драма
тичному мистецтві. Восени 
1944 року він закінчив пер
шу п’єсу «Санта Круц». За 
нею з’явилися інші — «І ось 
вони знову співають» (1945), 
«Китайська стіна» (1946, 
другий вар іант— 1955), 
«Коли закінчилася війна» 
(1948), «Граф Едерлянд» 
(1950), «Дон Жуан, або лю
бов до геометрії» (1952), 
«Пан Бідерман та палії» 
(1956, другий варіант 1958).

Близько 1950 року Фріш 
стає професіональним пись
менником. Багато місяців 
проводить він у подорожах 
по країнах Східної Європи. 
У 1951 році письменник 
одержує стипендію Рокфел- 
лерівського фонду і їде до 
СІІІА та Мексіки. Відвідав 
він у ці роки також Західну 
Німеччину, Іспанію, Грецію.

Хоч романи Фріша «Штіл- 
лер» (1954) і особливо «Но
т о  Фабер» (1957) набули 
неабиякої популярності в 
Європі та Америці, справж
нім джерелом його письмен
ницької слави залишається 
драматургія.

Фрідріх Дюрренматт на 
десять років молодший за 
Макса Фріша. Він народив
ся 5 січня 1921 року в Ко- 
нольфінгені (кантон Берн), 
його батько — провінціаль- 
ний пастор, мати дочка ба
гатого фермера. Дюрренмат- 
ти — нащадки старовинного 
і колись знаменитого швей
царського роду. Один із 
предків письменника — Уль- 
ріх Дюрренматт був услав
леним політиком, громадсь
ким діячем, поетом; син Уль- 
ріха — урядовим радником 
Берна, онук — головним ре

дактором газети «Базелер 
нахріхтен».

До 1935 року Фрідріх 
Дюрренматт відвідував шко
лу в провінції, потім гімна
зію в Берні. Протягом кіль
кох семестрів слухав курси 
літератури, філософії, при
родознавства в університе
тах Цюріха та Берна, але 
освіти так і не завершив. 
У 1943 році написав свою 
першу, позначену впливом 
Кафки, комедію, для якої не 
міг придумати назви. 1945 
року опублікував оповідан
ня «Старий». Початок пись
менницької кар’єри Дюррен- 
матта був нелегкий: неви- 
стачало грошей, журналіст
ські дебюти, які мали б на
лагодити матеріальне стано
вище сім’ї, не дали наслід
ків. А проте з 1947 року 
Дюрренматт стає професіо
нальним літератором і ні на 
крок .не збочує з обраного 
шляху. Того ж року вихо
дить його п’єса «У книгах 
записано», 1952 — комедія 
«Шлюб пана Міссісіпі», яка 
принесла авторові першу 
славу. Згодом — «Страніцкі 
та національний герой» 
(1953) «Ангел прибуває у 
Вавілон» (1954), «Ромул Ве
ликий» (1956, другий варі
ант 1957—58); «Візит старої 
дами» (1956) 2, «Нічна роз
мова» (1957), «Підприєм
ство «Вега» (1958), «Вечір
ня година пізньої осені» 
(1959) та інші драми, коме
дії, фарси.

Писав Дюрренматт і про
зу. Серед його епічних тво
рів найбільш цікаві детек
тивні романи «Суддя та його 
кат» (1952), «Підозра» 
(1953), «Обіцянка» (1958). 
Це швидше пародії на кри
мінальний жанр. Останній з 
них сам автор називає «рек
віємом детективному рома
ну». Втім, кожний твір цьо
го художника — пародія:

1 Надруковано в журналі «Все
світ» № 9 за 1961 рік.

2 Надруковано в журналі «Ино
странная литература» № 3 за 1953 
рік.
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«Грек шукає гречанку» 
(1955)— пародія на роман 
любовний; «Аварія» 1 — па
родія на сучасну повість 
тощо.

Ще більшою мірою, ніж 
для Фріша, драматургія ста
новить для Дюрренматта ос
нову його творчості.

Дюрренматт оселився у 
Невшателі (Нойбурзі), у 
власному будиночку високо 
в горах. Живе він досить 
замкнуто, і подорожує, на 
відміну від Фріша, вельми 
неохоче.

Фріш і Дюрренматт від
різняються один від одного 
і багатьма іншими особливо
стями, нахилами, звичками. 
Перший — більш глибокий 
мислитель, тоді як другий, 
напевно, більш яскравий ху
дожник. І лінії творчості у 
них багато в чому різні: 
перший, попри всю свою 
іронічність, «таємний мора
ліст», часом навіть трохи на
ївний; другий — насмішник, 
пародист, не позбавлений 
чисто селянської грубува- 
тості.

Однак значно більше 
спільних рис пов’язує їх. То
му, досліджуючи їх твор
чість, ми дозволимо собі зро
бити основний наголос саме 
на цих, спільних рисах.

Отже, як Дюрренматт, так 
і Фріш, корінні швейцарці. 
В цьому ми щойно пере
свідчилися, простеживши 
біографії обох драматургів. 
Але .справа не лише в похо
дженні, місці проживання, 
громадянстві і, якщо хочете, 
тематиці творів. Головне — 
це властивий їм обом чисто 
швейцарський (сучасно- 
швейцарський!) погляд на 
світ.

«Швейцарія ще нерідко 
наполягатиме на своєму 
праві зображати зворотний 
бік медалі,— пише Бенці- 
гср.— Саме невтаємничений 
(нейтральний) може до
зволити собі часом не
тактовний сміх. Бо він 
стоїть за дверима». Тобто, з

3 Надруковано в журналі «Ино
странная литература» № 7 за 1961 
рік.

одного боку, сучасний швей
царський письменник, як ми 
вже встановили, не бажає, 
не може бути байдужим до 
того, що відбувається у сві
ті. Однак, з другого боку, 
він — цей швейцарський 
письменник — все-таки аут
сайдер, «невтаємничений», 
«нейтральний», він стоїть 
«над сутичкою». Він перебу
ває не на сцені, а в залі для 
глядачів вселенського теат
ру. Між ним та подіями — 
певна дистанція. Але наяв
ність дистанції, на думку 
Бенцігера, саме і становить 
перевагу швейцарського 
письменника. Він бачить яс
ніше, він вільний від упере
дженості безпосередніх учас
ників, бо кожна з цих анта
гоністичних сил сама по со
бі йому байдужа; не байду
жий йому лише кінець бою. 
Тому тільки він і має, влас
не, право на критику буття, 
право на «нетактовний 
сміх».

Так оцінює «швейцар
ську ситуацію» і Макс Фріш.

Перед проміжною заві
сою, на якій досить нату
рально зображена Велика 
китайська стіна, стоїть ціл
ком сучасний молодий євро
пеєць і в манері професіо
нального гіда розповідає про 
розміри цієї стіни, цілі, які 
переслідувалися її будівни
ками, про те, що стіна руй
нується, так і не виправдав
ши витрат. Далі молода лю
дина повідомляє, що стіну 
було закладено за імпера
тора Ші-хуанді, який нині 
особисто з’явиться перед 
глядачами у своєму палаці 
в Нанкіні, оточений багать
ма іншими історичними й 
легендарними особами. В їх 
числі — Наполеон, Філіпп II, 
Колумб, Брут, Клеопатра, 
Ромео та Джульетта...

Так починається фарс

У «Трьох начерках листа в 
Німеччину» він писав, ма
ючи на увазі роки другої 
світової війни:

«У нас було навіть те, чо
го не було у країн, що вою
вали, а саме — подвійна 
перспектива. Той, що б’єть
ся, спостерігає сцену лише 
тоді, коли стоїть на ній; гля
дач бачить її постійно».

А Фрідріх Дюрренматт ще 
рішучіше славить переваги 
свого «провінціалізму» та 
своєї «нейтральності»:

«В наш час бачити світ 
можна лише з точок, розта
шованих по той бік місяця».

Переваги «швейцарської 
позиції» Фріша й Дюррен
матта, звичайно, вельми 
сумнівні; у нас іще буде на
года в цьому переконатися.

Але саме прагнення, сама 
необхідність дивитися на 
навколишній світ двадцято
го століття дає досить ціка
ві результати, значення яких 
ніяк не обмежується цари
ною швейцарської літера
тури.

Макса .Фріша «Китайська 
стіна». В ньому переплута
ні епохи і країни, реальність 
і фантазія, неправда і прав
да, сміх і сльози, гнів і по
хмура покірність.

«Сьогоднішній» (як іме
нується в п’єсі молода лю
дина, що відкрила дію) ви
гукує:

«Ви спитаєте, дами й па
нове, що все це має значи
ти? Де лежить (сьогодні) 
цей Нанкін? І хто такий 
(сьогодні) цей Ші-хуанді, 
Син Неба, завжди правий?.. 
Сподіваюся, ви не дуже гні
ватиметесь, мої дами й па
нове, якщо не дістанете на 
ці запитання ніякої відпові
ді. Мається на увазі (слово 
честі!) лише істина, яка во
ліє часом бути двозначною.

(Перший удар гонга)

Атом ділиться!
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Спектакль починається!.. 
Місце дії: ця сцена (або 
можна інакше сказати: на
ша свідомість. Звідси, на
приклад, образи Шекспіра, 
які часто проходять крізь 
нашу свідомість, а також ци
тати із біблії тощо). Час дії: 
сьогоднішній вечір. (Тобто 
та епоха, коли будівництво 
китайської стіни, само со
бою зрозуміло, є лише фар
сом)».

Починається гротескний 
полонез «видатних осіб», за 
прошених імператором Ші- 
хуанді на торжество з при
воду його перемоги над ос
танніми «варварськими ор
дами», перемоги, яка завер
шує «завоювання світу».

Вихор танцю заносить в 
куточок сцени то одного, то 
іншого владику минулих ча
сів, там на нього чатує Сьо
годнішній і починає з ним 
розмову. Спочатку це Напо
леон. Сьогоднішній набли
жається до «повелителя 
французів», вклоняється і 
повідомляє, що слава Бона
парта пережила перші сто 
років. Він, як і колись, «жи
вий і небезпечний». Наполе
он цікавиться, хто нині ха
зяїн Європи, чи розгромили 
Росію. Сьогоднішній відпо
відає, що Європа тепер — 
вже не весь світ, і взагалі 
ситуація значно змінилася: 
«Атом ділиться! Наступна 
війна, яку ми оголошуємо 
неминучою, стане остан
ньою». Переможця в цій 
війні не буде. «Це значить: 
ми стоїмо перед вибором — 
існувати людству чи ні. Але 
кому ж слід, Ваше превос
ходительство, зробити цей 
вибір? Людству чи Вам?»

Наполеон приходить до 
висновку, що його співроз
мовник — демократ. Сьогод
нішній відповідає: «Ми вже 
не сміємо дозволити собі 
авантюризм єдиновладдя... 
риск надто великий». Пога
ні настрої, нетравлення 
шлунку диктатора — і світ 
полетить під три чорти. На
полеон не сміє повертатися. 
Навіть на Сто днів!

Потім Сьогоднішній роз

мовляє з Філіппом Іспансь
ким. Він розповідає монар
хові про нинішню долю його 
країни:

«Іспанія, правда, не ста
ла демократією, зате є 
опорним пунктом Америки».

«Монарх: Хіба не існує 
більше інквізиції?

Сьогоднішній: Існує. І ще 
яка!

Монарх. Я знаю єретиків. 
Я їх опалював, тисячі й ти
сячі. Іншого засобу не іс
нує.

Сьогоднішній. Ви помиля
єтесь, сір. Існує інший засіб. 
Нещодавно ми одержали 
водневу бомбу».

Як і Наполеона, Сьогод
нішній просить Філіппа «не 
повертатися». Він говорить 
владикам минулого, що 
з’юрмилися навколо нього:

«Ви всі, панове, не повин
ні повертатися. Це занадто 
небезпечно. Ваші перемоги, 
ваша помста, ваші трони 
божою милістю, ваші хрес
тові походи, про все це не 
може бути більше й мови. 
Ми хочемо жити. Ваш спо
сіб творити історію ми вже 
не можемо собі дозволити. 
Це означало б кінець, лан
цюгову реакцію безумства».

Бенцігер справедливо за
значає, що над «Китайською 
стіною» немовби нависла 
думка: атом ділиться! Ідея 
твору — «дуже проста ідея 
миру».

Природно, що у фарсі 
«Китайська стіна» поруше
ний цілий ряд інших проб
лем, або, вірніше, аспектів, 
що випливають із цієї ос
новної проблеми. Пізніше ми 
до них повернемося. Зараз

Природно, що Фріша й 
Дюрренматта хвилює не 
лише голий факт можливо
сті ядерної війни, але й роз
виток міжнародних відно-

же нам особливо важливо 
підкреслити, що саме факт 
ділимості атома із всіма на
слідками, що випливають із 
цього, примусив швейцар
ського письменника Фріша 
стати європейським письмен
ником: за сучасних умов 
нейтральності країни недо- 
сить для її безпеки; війни не 
повинно бути взагалі; але це 
залежить вже від усього сві
ту; тому весь світ стає об’єк
том інтересів швейцарського 
письменника.

І цілком ідентичне став
лення до війни, ставлення 
осмислене, так би мовити, 
у ракурсі водневої бомби і 
водночас всесвітньому ас
пекті, знаходимо ми у Дюр
ренматта. В його драматич
ному первісткові «У книгах 
записано» мюнстерська зе- 
ленярка часів релігійних во
єн так рекламує свій товар:

«Цибуля! Чудова свіжа 
цибуля! Хто любить своїх 
нащадків, купуйте цибулю... 
Ми перебуваємо лише в се
редині світової історії! Щой
но закінчилося похмуре се
редньовіччя! Подумайте, що 
нам іще доведеться зверши
ти! Перед нами в тумані 
майбутнього лежить вся 
Тридцятирічна війна, війна 
за іспанську спадщину, Се
мирічна війна, революція, 
Наполеон, франко-прусська 
війна, перша світова війна, 
друга світова війна, атомна 
бомба, третя, четверта, п’я
та, шоста, сьома, восьма, 
дев’ята, десята, одинадцята, 
дванадцята світові війни! 
Ось де потрібні будуть ді
ти, мої дами й панове. Ось 
де потрібні будуть трупи!»

син, і майбутнє існуючих на 
землі соціальних порядків, і 
стан науки, бо — вони чудо
во це розуміють — від усіх 
цих факторів у кінцевому

Фантом „досконалої держави“
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рахунку залежить — бути чи 
не бути війні.

Читач уже помітив напев
но, як рішуче відмітає Фріш 
і нових філіппів, і нових на
полеонів, тобто диктаторів 
гітлерівського типу, якщо 
користуватися новітньою 
термінологією. Справді, в 
чиїх руках перебуває влада, 
в чиїх руках їй слід перебу
вати, як вона має розподі
лятися — хіба все це не най- 
кардинальніші питання су
часності?

Тому проблемі держави 
приділяється так багато ува
ги в п’єсах Фріша й Дюр- 
ренматта. В комедії Дюр- 
ренматта «Ангел прибуває у 
Вавілон» цар Навуходоно- 
сор, як і імператор Ші-хуан- 
ді (звичайно, ні Навуходоно- 
сор Дюрренматта, ні Ші-ху- 
анді Фріша аніскільки не на
гадують реальні історичні 
персонажі), завоював весь 
світ. Правда, він щойно до
відався від ангела, який 
спустився з туманності Ан- 
дромеди (той має геогра
фічну карту), що земля зов
сім не кінчається за Л іва
ном — існують ще й Рим, 
Карфаген, Москва, Пекін. 
Але цар пошле туди свої 
війська, завоює ці «жалю
гідні сільця». Царя непоко
їть інше. На його шляху до 
абсолютної влади стоїть 
жебрак Аккі, який не ба
жає йому коритися. Мета 
Навуходоносора — створити 
«взірцеву соціальну держа
ву», в якій кожний був би ли
ше корисним гвинтиком ко
лосального механізму. Ж еб
рацтво ж є спробою уник
нути нагляду влади, спро
бою зберегти внутрішню 
свободу. І цар повелів жеб
ракам перейти на державну 
службу, розвішав на вули
цях Вавілона плакати: «Хто 
жебрачить, той шкодить 
батьківщині!», «Просити ми
лостині — асоціально!» Ж еб
раки зникли. Залишився са
мий лише Аккі. І цар у су
проводі «архіміністра», «го
ловного теолога» і «ката, 
який тут репрезентує право
суддя», йде, щоб особисто

вплинути на непокірного:
«Ми не прагнемо влади, 

ми прагнемо досконало
сті»,— каже цар.

І справді — державний 
устрій країни настільки 
«бездоганний», що конкрет
ний носій влади є вже ціл
ком неістотним.

Навуходоносор та його су
перник Німрод протягом ба
гатьох століть по черзі змі
нюють один одного на ва
вілонському престолі. Плечі 
поваленого царя правлять 
за ослінчик для ніг правля
чого. Але варт останньому 
загавитися і хоч на мить за
лишити трон порожнім, як 
суперник негайно видирає
ться на нього, а немоторний 
володар стає навкарачки ко
ло його ніг. І в цей час по 
залах і галереях неосяжно
го палацу, хихикаючи й 
кривляючись, гасає на одній 
ніжці наслідник обох ца
рів — ідіот.

Раз і назавжди заведений 
порядок цієї держави не 
можна змінювати, не можна 
і в тих випадках, коли змі
на була б спрямована на 
благо самої держави. Ангел, 
що спустився із туманності 
Андромеди, несе з собою 
чудовий дарунок небес — 
дівчину Куррубі. Цар зако
хується в Куррубі і хоче 
одружитися з нею, зміцнив
ши тим самим «божествен
ний характер» своєї влади. 
Однак ангел не влаштовує 
архіміністра, бо «занадто 
близьке, видиме небо» пере
творює на фарс земну дер
жаву. Не влаштовує він і 
церкву, оскільки існування 
ангелів суперечить «теоло
гічному доказові всемогут
ності бога». Ангела вирішу
ють оголосити комедіантом, 
а Куррубі — дочкою якогось 
герцога. Але Куррубі відхи
ляє домагання царя:

«Ти — то цар, то підстав
ка для ніг. Ти — лише тінь... 
Ти навіть не смієш вдарити 
мене, бо не бажаєш залиши
ти свій трон, боячись втра
тити його. Твоя влада — без
силля, твоє багатство — бід

ність, твоя любов До мене — 
любов до самого себе».

Такий вигляд має «доско
нала держава» Навуходоно
сора. Це моторошна й жор
стока, застигла й архаїчна 
бюрократична система, що 
стала гирями на ногах сво
їх власних творців. У ремар
ках до третьої дії, що від
бувається у царському па
лаці, автор підкреслює, що 
в усій цій розкоші є «дия
вольська жорстокість», «се
ред найвищої культури від
чувається щось моторошне, 
варварське».

Але стривайте, чи такий 
вже давній цей світ? У сво
їй книзі «Проблеми театру» 
Дюрренматт так визначає 
роль Вавілона у спектаклі:

«Вавілон — символ вели
кого міста взагалі. Це Ваві
лон моєї фантазії, який му
сить, щоправда, мати деякі 
типово вавілонські риси, од
нак у модернізованій і па
родійній формі».

Серед «старовавілонських 
хмарочосів» цього міста кур
сують «старовавілонські 
трамваї» тощо.

Одне слово, і саме місто 
Вавілон, і вся держава Н а
вуходоносора — Німрода, з 
точки зору Дюрренматта, 
цілком сучасні. І хіба не по
дібна вся ця «древня деспо
тія» до тієї імперіалістичної 
держави, яка намальована 
Дюрренматтом у радіоп’єсі 
«Страніцкі та національний 
герой»? Та ж сама байду
жість до потреб простої лю
дини, ті ж самі задушливі 
хвилі демагогії при цілкови
тій внутрішній порожнечі, 
той же священний жах пе
ред змінами, те ж придушен
ня будь-якого вільнодумства. 
Тільки у Вавілоні орудува
ли кати, а тут їх роль вико
нують газети, радіо, міні
стерські чиновники. Там з 
метою оздоровлення ситуа
ції намагалися використати 
дівчину Куррубі, а тут «бо
жим даром» стала проказа 
на пальці «національного 
героя» і глави уряду фон 
Меве. Там переслідували 
поетів — «розповсюдників
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правди», а тут «вороги дер
жави» визначені чіткіше:

«Й. П . Вітеблек: ...Весь на
род схвильований і вперше 
за довгі роки знову згурто
ваний. Захворювання вашої 
екселенції — політична справ
на. Чим більше людей 
страждатиме разом з вами, 
тим краще.

Національний герой: Від
тоді, як я захворів, молодий 
чоловіче, значно зменшився 
вплив Комуністичної пар
тії».

Але «національні герої» і 
там, і тут однакове зло: 

«Перші убивці людства,— 
каже Аккі,— це національні 
герої, навіть лікарі нездат
ні їх наздогнати».

І настільки ж сучасною 
державою є імперія Ші-ху- 
анді, імперія, яку Син Неба 
іменує «справжнім ладом, і 
щасливим ладом, і остаточ
ним ладом».

Обидва художники умис
но, відверто, зухвало ана
хронічні в розгортанні сво
їх «історичних сюжетів». Ми 
знаємо вже про «вавілон
ські трамваї», і про бесіди 
Сьогоднішнього з Філіппом 
і Наполеоном, і про мюн- 
стерську крамарку, що «пе
редрікає майбутнє». І так у 
кожній п’єсі: древні герман
ці епохи останніх римських 
імператорів будують у сво
їх незайманих лісах гімназії 
і колекціонують бюсти бок
серів, а фабрикант штанів 
Цезар Рупф збирається ку
пити оптом всю Західну ім
перію («Ромул Великий»).

«Минуле» постійно спів
відноситься, порівнюється з 
сучасним. З приводу будів
ництва стіни Сьогоднішній 
каже імператорові:

«Проти варварів. Я знаю. 
Бо варвари — це завжди ін
ші. Це ще й нині так, ваша 
величність. А культура — це 
завжди ми. І тому ми зму
шені визволяти інші наро
ди; бо ми (а не інші) є 
вільним світом».

Але навіщо ж тоді взага
лі ця гра в історизм? Адже 
Фріш і Дюрренматт не ба* 
жають додержуватися на

віть того чисто зовнішнього 
декоруму серйозності й нау
ковості, який притаманний, 
наприклад, «Лже-Нерону» 
Фейхтвангера? На це існує 
багато причин — і основна 
пародійна спрямованість 
творчості драматургів, і 
прагнення до загальнолюд
ської універсальності вис
новків, і бажання зобразити 
людську історію у вигляді 
своєрідного фарсу; до де
яких з них ми ще звернемо
ся. Але зараз виділимо ли
ше одну з таких причин: пе
реносячи зображення своїх 
«досконалих держав» у да
леке минуле, Фріш і Дюр
ренматт хочуть сказати, що 
такі (або подібні) суспільні 
організми, хоч і живі зараз, 
не мають історичного права 
на існування, внутрішньо 
давно мертві, явно несу- 
часні.

Особливо виразно стає ця 
думка в одній із сцен коме
дії Дюрренматта «У книгах 
записано». Там на кілька 
хвилин, вихоплений із тем
ряви світлом прожектора, 
з’являється Карл V, іспан
ський король і імператор 
германський — той самий, у 
чиїх володіннях «ніколи не 
заходило сонце». Нерухомо 
сидячи в кріслі, ця одягнена 
у все чорне людина виголо
шує монолог. Вона боїться 
свого церемоніймейстера, 
мріє про абсолютний поря
док і порожнечу, про мона
стирську келію. Світло гас
не, і Карл зникає. «Немовби 
його й зовсім не було»,— 
говориться в авторській ре
марці.

Але у читача не повинно 
виникнути враження, ніби 
Фріш і Дюрренматт, вважа
ючи тоталітарні держави 
мертвечиною, а диктато
рів — тінями, сподіваються, 
що вони підуть геть без бо
ротьби.

Імператор Ші-хуанді, 
звертаючись до глядачів, за 
кликає їх не тішитися дум
кою, що на сцені його сьо
годні повалять і вони змо
жуть спокійно повернутися 
до домашнього вогнища.

«Я посміхаюся,— продов
жує він.— Йдіть на вулицю, 
і купіть вашу газету, ви. що 
сидите там, внизу. І на пер
шій сторінці, ви побачите, 
стоїть моє ім’я. Бо я не дам 
себе повалити, я не підкоря
юся законам драматургії».

А тимчасом всі ці зрошені 
кров’ю і заплямовані зло
чином царства й імперії, 
деспотії й республіки, які 
піднеслися завдяки війні й 
таять у собі війну,— прире
чені й засуджені.

Один із героїв дюрренмат- 
тівського «Ромула Велико
го» префект Спуріус Тітус 
Мамма загнав коня, щоб 
швидше передати імперато
рові жахливу звістку: гер
манський князь Одоакр 
взяв Павію. Але імператор 
відмовляється прийняти гін
ця:

«Звістки лише хвилюють 
світ,— каже він.— Треба, на
скільки це можливо, одви- 
кати від них».

Все прогнило, все рушить
ся в Римській імперії. Казна 
спорожніла, і Ромул розпро
дає колекцію бюстів великих 
цезарів; повстали найманці; 
германці захопили більшу 
частину Італії.

Але Ромул нічого не ро
бить, щоб хоч якось випра
вити становище. Його го
ловна турбота — пташник, 
де курки, названі іменами 
римських імператорів та 
готських королів, справно 
несуть яйця.

На всі доводи міністрів, 
дружини Юлії, дочки Реї, 11 
жениха Еміліана, що повер
нувся із германського поло
ну, Ромул відповідає лише 
іронічними сентенціями і 
формулою:

«Я не бажаю порушувати 
хід світової історії».

Вони обурюються, мету
шаться, інтригують проти 
імператора, але він непо
рушний у своїй лінивій без
діяльності. Спочатку здає
ться, ніби Ромул є просто 
безвільною людиною, глад
ким і боягузливим сибари
том. Але потім виявляється, 
що у нього завжди була
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своя мета. Ромул одружив
ся з Юлією, дочкою Вален- 
тініана, щоб стати імпера
тором і, байдикуючи, обжи
раючись, розводячи курей, 
прискорити розвал держави.

Рим,— каже Ромул,— 
«став світовою державою і 
тим суспільним організмом, 
який завдяки вбивству, гра
бункам, гнобленню і підпа
лам відкрито жив за раху
нок інших народів, жив, по
ки не прийшов я».

Юлія кидає йому в облич
чя: «Ти зрадник Риму!»
«Ні,— відповідає Ромул,— 
я суддя Риму».

«Я відчуваю острах,— пи
сав Макс Фріш,— перед ми
стецтвом, яке симулює най
більші цінності,* але терпить 
найнижчі пороки... Я думаю 
про Гейдріха1, який грав 
Моцарта; мистецтво в цьо
му розумінні — щось на зра
зок моральної шизофренії, 
якщо можна так висловити
ся,— було б цілковитою про
тилежністю нашого завдан
ня; і взагалі не знаю, чи 
можна відокремити одне від 
одного завдання художні й 
людські. Ознакою людсько
го духу, якого ми потребу
ємо, є в першу чергу не та
лант, як свого роду подару
нок, але почуття відпові
дальності».

Людина, за Фрішем, жи
ве в суспільстві, тому про
блеми суспільного ладу зав
жди були важливі для неї. 
«Чисті естети» нерідко ста
ють злочинцями саме тому, 
що намагаються ігнорува
ти політику:

«Хто цурається політи
ки,— зазначив якось драма- 
тург,— той, саме в силу сво-

• Рейнхольд Гейдріх, обергру- 
пенфюрер СС і начальник імпер
ської Служби безпеки; пізніше на
місник Богемії та Моравії. Крива
вий кат чеського народу, знищений 
у 1942 році партизанами,

Всі тікають. Ромул зали
шається на своїй віллі один, 
спокійно чекає приходу гер
манців і смерті від їх руки: 
мета його життя досягнута. 
З ’являється Одоакр. Але 
він не вбиває Ромула, нав
паки, він сам шукає у нього 
допомоги, бо Одоакр боїть
ся войовничого майбутнього 
свого народу, боїться «істин
но-германських» чеснот не
божа Теодоріха:

«... ми остаточно стаємо 
народом героїв. Рятуй мене, 
Ромул, ти моя остання на
дія!»

го прагнення залишитися 
безпартійним, вже зайняв 
певну політичну позицію: 
він служить правлячій гру
пі».

Фріш відчуває глибоку 
відразу до адептів формули 
«мистецтво для мисте
цтва» — тих, хто «витає у 
сферах споконвічного, щоб 
на землі не нести відпові
дальності ні за що».

Такі погляди Фріша на 
мистецтво і політику логіч
но випливають із його щи
рого занепокоєння щодо 
майбутнього усієї планети.

Навіть буржуазні дослід
ники творчості драматурга 
не насмілюються заперечу
вати це: «Його твори су
спільно обумовлені»,— пише 
Бенцігер.

Щоправда, визнаючи це в 
цілому, Бенцігер намагаєть
ся розібрати ним же самим 
зведену споруду по части
нах.

Наприклад, про «Китай
ську стіну» — найбільш по
літично-гострий твір Фрі
ша — він говорить, що тут 
письменник... «звільняється 
від тягаря актуальності і 
звертається до першооснов 
театральності: маски, гри,
танцю».

Що Фріш в «Китайській 
стіні» і справді широко ко
ристується названими при
йомами, не підлягає сумні
ву. Однак, як ми вже бачи
ли, це робиться зовсім не в 
ім’я звільнення від «тягаря 
актуальності».

Ще менш охоче визнає 
консервативне мистецтво
знавство соціальні елементи 
в драматургії Дюрренматта. 
С. Мельхінгер — автор од
ного з фундаментальних до
сліджень новітнього театру, 
пише:

«Його творчість, на наш 
погляд, відокремлена, по
збавлена впливів суспіль
ства й політики».

В порівнянні з його стар
шим колегою Дюрренматт 
справді значно більшою мі
рою просто артист. Він за
хоплюється чистою грою 
фантазії там, де Фріш в пер
шу чергу шукав би мораль
них цінностей. Однак, Дю р
ренматт — все, що завгодно, 
тільки не замкнутий у само
му собі естет. Адже це він 
сказав в одній із своїх про
мов:

«Немає нічого небезпечні
шого для художника, ніж 
переоцінка мистецтв. Воно 
здатне витримати будь-яку 
недооцінку. Але в улесливій 
атмосфері сучасного есте
тизму воно задихнеться».

Ні! Фріш і Дюррен
матт — художники, які усві
домлюють свою відповідаль
ність перед сучасниками; са
ме почуття соціальної від
повідальності і спонукає їх 
писати.

У драмі «І ось вони зно
ву співають» Фріш нама
гається вирішити питання 
про те, як німці — народ 
найвищої культури — могли 
докотитися до злочинів на- 
цізму.

Карл, син вчителя гімна
зії, і Герберт, кращий учень 
того ж вчителя, десь на 
Східному фронті брали 
участь у розстрілі заложни
ків. Карл, якого мучать до
кори сумління, дезертирує 
з армії, повертається додо
му і після розмови з бать-

пПан Бідерман“ і проблема 
відповідальності
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ком вішається в бомбосхо
вищі. Старик-вчитель нама
гався відрадити сина від 
страшного кроку, посила
ючись на те, що юнак лише 
корився чужому наказові. 
Але син відповів батькові:

«Не можна прикриватися 
покірністю, навіть якщо вва
жаєш покірність найвищою 
чеснотою; ніщо не звільняє 
нас від відповідальності, ні
защо! Вона дана нам, кож
ному з нас, і кожному — 
своя. Свою відповідальність 
не можна передати на схов 
іншому. Неможливо відмови
тися від особистої свобо
ди,— а проте саме це ми 
спробували зробити, і в 
цьому наша провина».

Смерть сина розкриє ста
рому очі на його власне 
пристосовництво до злочин
ного режиму. Він веде анти
мілітаристські розмови; йо
го оголошують зрадником, 
засуджують до розстрілу. 
Вирок виконує Герберт. І 
перш ніж розстріляти сво
го вчителя, колишній пер
ший учень втовкмачує йому, 
чому він став «паладином 
насильства».

Колись на уроках учитель 
славив «свободу духу», 
«мужність», «благородство», 
«гуманізм», а учні бачили, 
що в житті він — пристосо
ванець і боягуз.

І тоді вони вирішили ки
нути виклик гуманізмові:

«Ми вдалися до жорсто
кого насильства, щоб дух 
нарешті виступив проти нас, 
справжній дух. Але вияви
лося, що насмішники мали 
рацію, ніякого справжнього 
духу не існує; і мир лежав 
у нас в кишені, незалежно 
від того, потрібен він нам. 
чи ні. Я не бачу меж нашій 
владі — і це останній сту
пінь відчаю».

Звичайно, сама ця ситуа
ція надумана: люди не ста
вали гітлерівцями тому, що 
їх штовхав на це дух проти
річчя або бажання злочи
ном і насильством спрово
кувати когось на прояв мо
ральної величі! Нещастя 
Герберта, а разом з ним і

самого автора полягає в то
му, що вони не побачили ні 
в Німеччині, ні в будь-яко
му іншому місці тих сил, 
які завжди у світовій історії 
протистояли гнобителям сво
боди. Це досить типова по
милка буржуазної свідо
мості...

Однак п’єса «І ось вони 
знову співають» досить ви
разно свідчить, що Фрішу, 
незважаючи на його числен
ні помилки, органічно чужі 
естетськи-міщанська байду
жість, пасивна споглядаль
ність нейтрала. Про це свід
чить, власне, вся його твор
чість.

Дощового вечора до гро
мадянина Зельдвіли 1 Бідер- 
мана приходить якийсь пан 
Шмітц — жартівливо-сенти
ментальний нахаба,— який, 
граючи на співчутті хазяїна, 
влаштовується в його квар
тирі, як дома, і чомусь осе
ляється на горищі.

Тим часом з курорта по
вертається дружина Бідер- 
мана. Новий постоялець 
сповнює її жахом,— адже по 
місту ширяться чутки про 
якихось паліїв. Однак Бі- 
дерман твердить:

«Треба вірити в добре на
чало людини, а не в зле».

До Шмітца приєднується 
його приятель Айзенрінг. 
Вони заставили все горище 
каністрами з бензином, в 
присутності Бідермана від
міряють бікфордів шнур і 
радяться, чи вистачить його 
довжини, щоб утекти після 
підпалу. На такому ставлен
ні до хазяїна дому наполя
гає Айзенрінг. Він заявляє 
що, звичайно, можна, як 
Шмітц, оперувати сентимен
тальними історійками й ж ар
тами, але найкраще на лю
дей діє правда,— їй взагалі 
ніхто не вірить.

І Бідерман справді відма
хується від усього, від най
очевидніших речей. Він на
віть запрошує Айзенрінга й

і З е л ь д в і л а  — місто в Швей
царії: відоме особливо завдяки
багатьом творам Готфріда Кел- 
лера (цикл новел «Люди із Зельд
віли», «Сільські Ромео та Джуль- 
єта» та ін.). У  Коллера «Зельд
віла» — символ патріархальності й 
провінціалізму.

Шмітца на «дружню вече
рю», під час якої дарує їм 
сірники, бо, мовляв, «якби 
■вони й справді були палі
ями, то, звичайно, мали б 
свої».

Одержавши сірники, Ай
зенрінг та Шмітц залиша
ють хазяїв, посилаючись на 
«невідкладні справи». Через 
кілька хвилин полум’я охоп
лює все місто.

Що ж означає вся ця аб
сурдна історія? Хто такий 
оцей пан Бідерман? Увівши 
до п’єси роль Автора, Фріш 
вичерпно відповідає на всі 
ці запитання.

На початку спектаклю Ав-І 
тор характеризує Бідермана 
як збірну постать, як одно
го з тих, хто «маючи завид
не здоров’я, призначений пі
сля кожної катастрофи на
лежати до числа тих, хто пе
режив її». З приводу сюже
ту п’єси автор зазначає:

«Я свідомо вибрав тут ви
гадану катастрофу, а саме 
пожежу в Зельдвілі, щоб 
викликати у шановних слу
хачів задоволення,... з того, 
що існують і катастрофи, які 
не обов'язково мали стати
ся». (Підкреслено нами.—
Д .  з . ) .

По ходу дії Автор нерід
ко вступає в суперечку з 
Бідерманом, який відчай
душно захищається, від
стоюючи свою невинність і 
непричетність до цієї поже
жі. Але Автор щоразу виво
дить героя на чисту воду:

«Тут, я гадаю,— грворить 
він з приводу катастрофи,— 
йдеться не про зображення 
небесної кари, а лише про 
зображення середнього бюр
гера, у якого нечиста совість 
(на мою думку, не без під
став) і який хотів би мати 
чисту совість, нічого при 
цьому не змінюючи. Це 
можливо, зрозуміло, тільки 
тому, що він сам себе обма
нює, і в цьому полягає його 
небезпека».

Пан Бідерман — це сучас
ний західний міщанин, це 
той самий «добрий швейца
рець», який (незалежно від 
своєї конкретної національ-
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пості!) ховається за. відмов
ки про свою ефемерну ней
тральність, який не бажає 
помічати, що над світом на
висла смертельна загроза 
атомної війни, який у своїй 
безприкладній глупоті все 
ще сподівається, що, якщо 
він сидітиме тихо, то його —

Фріша цікавить проблема 
моральної відповідальності 
людини перед своїм часом. 
Дюрренматт підходить до 
цього ж питання з іншого 
кінця: зображення взаємин 
між індивідом і суспільст
вом — ось мета його творчих 
зусиль. З цієї точки зору 
розглядає він довколишню 
капіталістичну дійсність.

Центральна постать його 
трагічної комедії «Візит ста
рої лами» Клер Цахане- 
сіп —- найбагатша жінка у 
світі — приїздить до свого 
рідного містечка Гюллена, 
щоб реалізувати дияволь
ський план помсти. Колись 
вона — рудоволосе бісеня 
Клер Вешер — та юний Аль- 
фред Іль кохали одне од
ного. Але Альфред зрадив 
її н одружився з дочкою за 
можного крамаря. Клер 
стала повією. В одному із 
гамбурзьких кубел' її поба~ 
чпв старий банкір Цахане- 
сіп і зробив своєю дружи
ною. Успадкувавши від ньо
го мільярди, Клер стає во
лодаркою світу і пропонує 
мешканцям Гюллена міль
ярд за вбивство Альфреда 
Іля. Гріхопадіння міста, спо
кушеного золотим тельцем, 
і становить основний зміст 
п’єси. Сюжет цей далеко не 
новий. Слід вважати, що 
його основні мотиви запози
ченні Дюрренматтом із нове
ли Марка Твена «Людина, 
яка спокусила Гедліберг» 
(1899).

Як відомо, у Твена якийсь 
незнайомець, тяжко ображе
ний мешканцями провінці
ал ьиого американського мі
стечка, що славилося сво
єю чесністю й непідкупні-

непомітного, аполітичного, 
пасивного, безневинного — 
якось і зараз обмине страш
не лихо...

Але Фріш сказав цією п’є
сою й інше: катастрофі мож
на запобігти, якщо західний 
інтелігент переборе в собі 
західного міщанина.

стю, вирішує позбиткувати
ся з них. Якось уночі він 
приносить у дім одного з 
громадян Гедліберга мішок, 
в якому нібито знаходиться
40 000 доларів, прохає роз
шукати за деякими ознака
ми людину, яка стала йому 
колись дуже в пригоді, і 
вручити їй мішок. Д ев’ят
надцять найіменитіших горо
дян намагаються видати се
бе за благодійника незна
йомця. Це виявляється брех
нею, і вкритий ганьбою 
Гедліберг назавжди втрачає 
славу чесного міста.

Крім загальної канви в 
творах Твена й Дюрренмат- 
та збігається ряд деталей: 
наприклад, мешканці Гюл
лена, як і дев’ятнадцять 
гедлібергців, залазять у бор
ги, очікуючи майбутніх ба
гатств. І там, і тут осміянню 
піддається людська жадіб
ність, перед якою мораль
ність безсила.

Щось спільне є в п’єсі 
Дюрренматтів з ранньою 
оперою Брехта «Піднесення 
і падіння міста Махагоні» 
(1929). І Брехт, і Дюррен
матт таврують розтліва
ючий вплив грошей як ос
новну причину виродження 
цілого суспільства. Особли
во зближує обидві п’єси чіт
кіша, ніж у Твена, антикапі- 
талістична спрямованість 
критики. Якщо Твен у сво
єму оповіданні виступав пе
реважно проти моральної 
нестійкості людини, то БреХ'І 
і Дюрренматт обвинувачу
ють буржуазне суспільство 
в цілому, обвинувачують як 
безсоромне царство готівки.

Дюрренматт чимало запо
зичував у попередників. Од

нак, роблячи це, він завжди 
переосмислює їх сюжети і, 
можливо по-своєму, обов’яз
ково вносить у твір цілком 
нові елементи.

Не випадково «Візит ста
рої дами» названий трагіч- 
ною комедією. Автор паро
діює певною мірою старо
грецьку трагедію, перетво
рюючи її тим самим на фар
сову комедію масок:

«Той, хто, як оце ми за 
раз, має от-от розлучитися 
з життям, здатний розуміти 
вже тільки комедії»,— пише 
Дюрренматт.

Таку «комедію» ми і роз
глядаємо зараз.

Клер Цаханесін, завдяки 
своїм мільярдам, панує над 
світом. Якщо їй заманеться, 
вона не тільки може зупи
нити кур’єрський поїзд, ку
пити совість .десятка лж е
свідків, придбати за відпо
відну ціну чоловіка — лау
реата Нобелівської премії 
або цинічно виставляти на
показ свої численні вади, 
але і штовхнути на злочин 
ціле місто.

Для всіх людей, що зале
жать від її грошей, Клер ві
діграє роль Долі; вона — 
і Мойра, що пряде ненадій
ну нитку людського життя, 
і Ерінія, що невідступно пе
реслідує Ореста — Іля. її  
мільярд з фатальною невмо
лимістю робить свою страш
ну справу, в той час як його 
власниця сидить собі на бал
коні й. розмовляє про дріб
нички з черговим чоловіком. 
Коло смерті дедалі звужує
ться навколо Іля, аж доки 
спітнілі пальці Атлета не 
стискають його горлянку...

Це, так би мовити, лінія 
трагічна, немовби принесе
на сюди із похмурої і жор
стокої атмосфери софокло- 
вого «Едіпа» або евріпідо- 
вої «Медеї».

Однак Цаханесін — зов
сім не богиня, не символ не
вблаганних і непроникних 
небес, які невідомо за що 
карають і незрозуміло чому 
дарують. Це — звичайна ста
ра жінка із вставними зуба
ми і майстерними протеза

Тінь ,;старої дами11 над планетою
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ми замість ніг, не в міру 
розпутна і в міру розумна, 
трохи пихата і навіть сенти
ментальна:

«Клер Цаханесін,— зазна
чає Дюрренматт в приміт
ках до п’єси,— не уособлює 
ні справедливість, ні план 
Маршалла, ні тим більш 
Апокаліпсис, вона є лише 
те, що вона є,— найбагатша 
жінка світу, яка, завдяки 
своїм капіталам, може ді
яти як героїня грецької тра
гедії».

І товстий крамар Іль — 
далеко не грецький герой. 
«Його смерть,— пише далі 
автор,— одночасно і сповне
на значення, і безглузда». 
Був би він громадянином 
грецького поліса, в його за
гибелі була б велич, але се
ред сучасних людей — вона 
просто жалюгідна.

Все це перетворює «Візит 
старої дами» на комедію, 
але на комедію страшну і 
жахливу, на комедію гро
тескну.

Клер — просто стара жін
ка... Однак весь жах поля
гає в тому, що ця стара все 
може, бо стоїть «по той бік

людського порядку», бо в 
суспільстві, яке спирається 
на силу грошей, яке молить
ся на них, вона безкарна і 
всевладна.

Це — проклятий світ, світ 
настільки абсурдний, що на
віть правди в ньому можна 
добитися лише обманним 
шляхом:

«Клер: ...Я даю вам міль
ярд і за це купую справед
ливість.

Бургомістр: Але ж спра
ведливість не можна купити.

К лер : Можна купити
все!»

Таким чином, п’єса Дюр- 
ренматта об’єктивно стає об
винуваченням капіталістич
ного ладу. Цього не запере
чує і Бенцігер:

«...В Москві,— пише він,— 
пєса була з певною підста
вою сприйнята як сатира на 
капіталізм».

Визнає цей дослідник (що
правда, з явним незадово
ленням) і наявність іншої, 
дуже важливої соціально- 
критичної лінії комедії. Бен
цігер зазначає, що «Візит 
старої дами» є «повернен
ням до дуже давньої, а в

1956 році і зовсім несучас- 
ної проблеми взаємовідно
син між індивідом і суспіль
ством».

Чому Бенцігеру проблема 
«людина і суспільство» здає
ться несучасною — цілком 
зрозуміло. Нинішня буржу
азія, відтоді як вона стала 
класом реакційним, взагалі 
дуже не любить, щоб їй на
гадували про існування 
будь-яких соціальних орга
нізмів і віддає перевагу роз
думам про «буття» та «існу
вання» взагалі.

Однак Дюрренматт у «Ві
зиті старої дами», як і в ря
ді інших своїх творів, звер
нувся до цього старого і 
вічно живого питання. І не 
лише звернувся до цієї про
блеми, але й зумів показа
ти, що суспільство не може 
стати гармонійним, поки во
но кориться волі «обраних 
індивідів» (таких, як Клер)? 
що «рядового індивіда» (та
кого, як Іля) таке суспіль
ство завжди подавлятиме. 
Інакше кажучи, він показав, 
що свобода в буржуазному 
суспільстві — немислима. 
(Закінчення в наступному номері)
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ШПАКИ — ПР И Ч И Н А 
КАТАСТРОФИ. Розсліду
вання причин загибелі реак
тивного літака, який влітку
1960 року розбився на аеро
дромі у Бостоні (СШ А), по
казало, що літак загинув че
рез... шпаків. Три реактив
них мотори літака всмокта
ли шпаків і зіпсувалися.

СВЯТА ВАТА. Торгівля 
святою водою вже не зад о
вольняє церковників, хоча 
«сировина» коштує так д е
шево. Одна з церковних
громад у Баварії розсилає
на вимогу віруючих «вату 
в Сіракуз:*, Що торкалася хус
точки, якою богоматір вити
рала свої сльози».

ЩЕ ОДИН РЕКО РД.
120 тисяч крадіжок автомо
білів на рік ставлять З ах ід 
ну Німеччину на перше міс
це в світі у цій галузі. В 
цьому відношенні Західна
Німеччина випередила на

віть Сполучені Штати і Ан
глію. Лише четверта части
на украдених автомобілів 
була розшукана поліцією.

Ш ВИДКІСТЬ ЧИТАННЯ.
Один австралійський солдат  
довгий час тренувався, щоб 
навчитися читати якомога 
швидше. Тепер він читає 

4780 слів на хвилину, май
ж е 80 слів за  секунду. Слід 
додати, що англійські слова 
в середньому коротші від 
російських та українських, 
80 слів відповідають за дов
жиною 55—60 українським 
словам.
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І И

Г О М Е Р

ОДІССЕЯ

Пісня двадцять перша
Л ук  О д іссе їв

Думку тоді подала світлозора богиня Афіна 
Мудрій Ікарія доньці, славетній умом Пенелопі —
Лук женихам принести для змагань в Одіссейовім домі 
Й сиве залізо подати — страшного убивства початок. 
Вийшла по сходах високих на верх вона власного дому, 
Вигнутий тонко із міді в долоню міцну захопила 
Ключ вона гарний із держальцем зручним слонової кості. 
Вглиб вона дому пішла з жінками служебними разом 
Аж у комору, де скарби господаря в схові лежали — 
Золото, мідь, і залізо, в труді наполегливім куте.
Поряд із луком тугим лежав сагайдак там, набитий 
Стрілами, що вилітають із свистом і стогоном з лука.
В дар Одіссей їх одержав, як був в Лакедемоні гостем,
Від Еврітіда Іфіта, що був на безсмертного схожий. 
Стрілись в Мессені вони, в Ортілоха розумного домі.
Мав Одіссей там борги постягать, що були йому винні 
Люди цілої країни мессенської. Перевезли бо 
На кораблях многовеслих з Ітаки до себе мессенці 
Триста овець густорунних, ще й разом із їх пастухами.
Ще юнаком Одіссей у цій справі послом до них їздив 
В дальню дорогу,— старійшини й батько його посилали. 
Що ж до Іфіта, він коней шукав,— аж дванадцять пропало 
В нього кобил та ще мулів, придатних уже до роботи. 
Згодом вони до недолі і смерті його спричинились
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В час, коли з Зевсовим сином, відважним душею Гераклом, 
Вславленим в подвигах мужніх, він бачивсь, до нього пройшовши. 
Гостя свого він убив у власному домі своєму!
Не посоромивсь тоді він ні ока богів, ані столу 
Де, нечестивий, його частував він. Так гостя убивши,
Позабирав він з конюшень кобил його міцнокопитних.
Отже шукаючи їх, Іфіт з Одіссеєм зустрівся,
Дав йому лука, що в дар від великого мав він Евріта,—
Той залишив його сину, вмираючи в домі високім.
А Одіссей йому гострий дав меч та ще й списа міцного —
Щирої дружби завдаток. Та сісти їм разом до столу 
Й ближче спізнатися їм не вдалося,— раніше син Зевсів 
Вбив Еврітіда Іфіта, що був на безсмертного схожий,
І Одіссейові лук дарував. Та йдучи у походи 
На кораблях чорнобоких, не брав Одіссей із собою 
Лука того, а як спогад про любого друга, він дома 
Завжди залишав і носив у своїй лиш країні.

От до дверей підійшла Пенелопа, з жінок найясніша,
Переступила дубовий поріг, що колись його тесля 
Гладко увесь обтесав і вирівняв брусся по шнуру,
Вправив одвірки міцні і двері світлисті навісив.
Ремінь вона від дверного кільця відв'язала швиденько,
Вставила ключ у щілину і, засув відсунувши тихо,
Двері штовхнула. І раптом вони заревли тоді, наче 
Бик, що на луках пасеться. Ревли отак двері прегарні,
Діткнуті мідним ключем, і враз — розчинилися навстіж.
Вийшла вона на високий поміст, де у неї стояли 
Скрині, що повні до верху одежі були запашної.
Спгявшись навшпиньки, зняла з кілка вона лук скорострільний 
Разом з світлястим чохлом, що загорнутий був він у ньому.
Сіла у крісло вона, поклала собі на коліна
Лук владаря, чохол з нього знявши, й заплакала гірко.
А вдовольнивши зажурене серце плачем многослізним,
До женихів родовитих вона увійшла у господу 
З луком тугим, несучи у руках сагайдак, весь набитий 
Стрілами, що вилітають із свистом і стогоном з лука.
Вслід їй служниці скриню велику внесли, що лежало 
Міді багато у ній і заліза — вся зброя державця.
До женихів увійшовши, окраса жінок богосвітла,
Стала вона під одвірком, що дах підпирає надійно,
Лиця закрила собі світлистим, ясним покривалом,
З нею стояли обабіч обидві служниці дбайливі.
До женихів вона зразу озвалась тоді і сказала:
«Слухайте всі, женихи невгамовні! Цей дім облягли ви,
Щоб безнастанно весь час отут їсти і пити, бо надто 
Довго господаря дома немає. То ж виправдань інших 
Ви не здолаєте дати, крім того ще має з вас кожен 
Намір посватать мене і взяти собі за дружину.
Що ж, женихи, для цього почніть між собою змагання.
Дам ось великий вам лук богорівного я Одіссея.
Хто тятиву якнайлегше у спритних долонях натягне 
Й всі он дванадцять сокир крізь вушка стрілою прошиє,—
Разом із ним я піду, залишивши подружню оселю,
Гарну й красиву таку і набутку всілякого повну,—
Мабуть не раз і у сні я згадувать буду про неї».

Мовивши так, богосвітлому каже вона свинопасу 
Лук той подать женихам і покласти їм сиве залізо.
Взяв із сльозами Евмей і поклав перед ними ту зброю.
Плакав також волопас, господарів лук упізнавши.
Лаять їх став Антіной, на ім'я окликаючи, й мовив:
«Ех, селюки ви дурні! У вас думка лише про сьогодні.
Нащо, нікчеми, ви сльози ллєте, і цій жінці у грудях 
Серце хвилюєте? Біль і без того їй душу проймає

68



З дня, що назавжди від неї коханого взяв чоловіка.
Отже сидіть собі мовчки та їжте, а плакать — за двері 
Геть забирайтесь відціль, тільки лук не забудьте лишити,
Щоб женихи до змагань могли стати безпечно. Нелегко,
Думаю, буде нам лук цей натягувать, струганий гладко.
Бо між усіх тут присутніх немає ні одного мужа,
Як Одіссей був. На власні я очі колись його бачив 
І пам'ятаю, хоч сам іще хлопцем малим тоді був я».
Так говорив він, а серцем у грудях плекав він надію,
Що тятиву він натягне й стрілу крізь залізо пропустить.
Справді ж, то перший стріли він разючої мав скуштувати 
З сміливих рук Одіссея, якого у нього ж у домі 
Так він безчестив, ще й інших підбиваючи друзів.

Отже озвалась до них Телемахова сила священна:
«Горенько! Розуму зовсім мене сам Кроніон позбавив!
Матінко люба моя, розсудлива завжди й розумна,
Каже, що заміж виходить за іншого й дім наш покине,
Я ж тільки знаю сміюсь та серцем безумним радію!
Що ж, женихи, починайте змагання за цю нагороду!
Жінки такої тепер не знайти ні в ахейській країні,
Ні у священному Пілосі, ні в Арголіді й Мікенах,
Ні на Ітаці самій, ні на чорній землі суходолу.
Знаєте це ви й самі. Навіщо ж хвалить мені матір?
Не допускайте ж п'яних відмовок і не відкладайте 
Лучних надалі змагань, щоб могли ми їх бачити врешті.
Спробую я у стрілянні із лука і сам позмагатись.
Як тятиву натягну і стрілу пропущу крізь залізо,
То не смутила б тоді моя мати мене, і за іншим 
З дому тоді не пішла б, і мене не лишала б самого,
Раз уже вмію тримати прекрасну я батькову зброю».

З цими словами він раптом підвівся й з плечей своїх скинув 
Плащ пурпуровий і гострий свій меч, що висів на раменах.
Передусім він сокири гіоставив, для них прокопавши 
Довгий рівчак, рядком усі вирівняв їх він по шнуру 
Й землю кругом утоптав. Із подивом всі поглядали,
Як він їх ставив доладно, хоч доти цього і не бачив.
Він відступив до порога, щоб спробувать лук натягнути.
Тричі з великим зусиллям зігнути він лук намагався,
Тричі снаги бракувало, але не втрачав він надії 
І тятиву натягнути й стрілу пропустить крізь залізо.
Може, вчетверте б її й натягнув він, напруживши сили,
Та Одіссей, лиш кивнувши чолом, намагання ці стримав.
Знову озвалась до них Телемахова сила священна:
«Горенько! Видно, слабкий і безсилий вже так я й лишуся,
Чи молодий я, й на руки свої ще покластись не можу,
Щоб захиститись від мужа, що кривдити нас починає.
Спробуйте ж ви, що від мене, мабуть, набагато сильніші,
Лук натягнути,— давайте почнім уже наші змагання!»

Так він сказав, і, на землю поставивши лук біля себе,
Тут же його до дверей прислонив він, обтесаних гладко,
Поряд із ним і стрілу до дверного кільця притулив він,
Потім, вернувшись, у крісло він сів, із якого підвівся.

З словом звернувся тоді Антіной до них, син Евпітея:
«Товариші, чергою всі зліва неправо ставайте,
З місця почавши того, відкіля нам вино наливають».

Так говорив Антіной, і подобалось всім його слово.
Перший з усіх женихів підвівся Леод, син Ойнопа.
Був він на жертвах у них ворожбитом, при чаші чудовій 
Завжди сидів він здаля. Та йому не були до вподоби 
Всі ці безчинства зухвалі, й осуджував тих женихів він.
Першим і лук Одіссеїв із гострою взяв він стрілою 
І відступив до порогу, щоб спробувать лук натягнути,
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Та не зігнув — незвичайні та ніжні зомліли відразу 
Руки його. Звернувсь тоді до женихів він і мовив:
«Друзі, не міг натягнуть я, хай спробує інший хто-небудь!
Лук цей для тіла й душі багатьох із мужів найзначніших 
Прикростей може завдать. Набагато бо краще умерти,
Ніж животіти, позбувшись того, задля чого весь час тут 
Всі ми збирались, чого день у день ми так довго чекали. 
Мабуть і зараз іще не один сподівається й прагне 
Заміж узяти лише Одіссея жону Пенелопу.
Кожен, хто спробує лук той невдало, нехай зрозуміє —
Іншу належить йому із ахеянок, гарно убраних,
Сватати, віна її добиваючись. Вийде за того 
Заміж вона, хто більш принесе їй і хто їй судився».

Так він сказав і, на землю поставивши лук біля себе,
Тут же його до дверей прислонив він, обтесаних гладко. 
Поряд із ним і стрілу до дверного кільця притулив він,
Потім, вернувшись, у крісло він сів, із якого підвівся.

Лаять Леода почав Антіной і на нього кричати:
«Що за слова крізь зубів огорожу проскочили в тебе!
Буйні, страшні ці розмови твої я з обуренням слухав!
Лук цей для тіла й душі багатьох із мужів найзначніших 
Прикростей може завдать, якщо й ти натягнути не можеш? 
Що ж, не таким тебе мати поважна на світ породила,
Щоб тятиву натягнути умів ти і стріли пускати.
Знайдуться тут женихи благородні, що швидко натягнуть».

Мовивши це, козопасу Мелантію так наказав він:
«Ну-бо, Мелантію, живо вогонь розпали у господі,
Потім великий ослін, накривши руном, ти поставиш,
Далі з комори внесеш туди лою кружало велике,
Щоб розігрівши його, ним лук юнаки намастили 
І, натягнувши той лук, почали б уже наші змагання».
Так він сказав, і вогонь неугасний роздмухав Мелантій,
Потім великий ослін, накривши руном, він поставив,
Далі з комори приніс туди лою кружало велике,
Лук юнаки намастили й натягувать стали. Та лука 
Все ж натягнуть не могли — бракувало для цього їм сили. 
Лиш Антіной з Еврімахом, на бога подібним, не брались — 
Два женихів ватажки, відвагою й родом знатніші.

Вийшли тоді одночасно з господи тієї обоє —
Вийшов з ними услід і сам Одіссей богосвітлий.
І волопас, і свинар Одіссея божистоґо вірний.
Як за дверима вони й за подвір'ям уже опинились,
Словом ласкавим озвався до них Одіссей і промовив:
«Хтів би я щось, волопасе й свинарю, сказать вам, та може 
Краще мовчать? Але дух мій мене говорить спонукає.
Чи помогли б Одіссеєві ви, якби він тут неждано 
Раптом з'явився між нами, якимось приведений богом?
Чи женихам ви тоді помогали б, а чи Одіссею?
Прямо скажіть ви мені, як дух вам наказує й серце».

Відповідаючи, так воловий пастух йому мовив:
«Зевсе, наш батьку, якби ж то ти справді здійснив це бажання! 
Хай би вернувся цей муж, хай бог приведе його швидше!
Сам би тоді ти побачив, які в мене сила і руки».
Отже так само й Евмей почав до безсмертних молитись, 
Щоб якнайшвидше в свій дім Одіссей велемудрий вернувся. 
Лиш після того, як сам він справжні їх вивідав мислі,
В відповідь знову до них він з такими звернувся словами:

«Це ж бо я сам перед вами! Багато недолі зазнавши,
Але через двадцять я років вернувся до рідного краю.
Знаю, з невільників всіх в моїм домі приїзд мій — жаданий 
Вам лише двом. Не чув я, щоб інший хто-небудь між ними 
Вічних благав би богів до дому мене повернути.
Як воно статися має, всю правду обом вам скажу я.
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Як женихів гордовитих сам бог через мене здолає,
Вам я обом і жінок приведу, і майном забезпечу,
Й поряд з моїм вам будинки поставлю. Ви будете, наче 
Товариші Телемаха мені чи брати його рідні.
Незаперечну ознаку ще можу я вам показати,
Щоб безсумнівно у серці своїм ви упевнились, хто я —
Шрам на нозі, де кабан колись іклами білими вдарив,
Як із синами Автоліка я полював на Парнасі».

Мовивши це, ізняв він лахміття з великого шраму,
Ті ж тільки глянули, добре відразу ж усе пригадали,
Мудрого стали вони Одіссея з слізьми обнімати,
В голову й плечі з любов'ю обидва його цілували.
В відповідь сам Одіссей цілував їм і голови й руки.
В уболіванні й журбі так зайшло б їм і сонце за обрій,
Та Одіссей уже сам їх стримувать став і промовив:

«Годі вже плакати вам і зітхать, а то хтось ще побачить, 
Вийшовши з дому сюди, і всім, хто там є, розголосить.
Входьте ж по одному в дім, та разом удвох не заходьте,— 
Перший — я, а за мною вже ви. І такий буде знак вам:
Мабуть, ніхто із присутніх отут женихів благородних 
Дати мені не дозволить ні лука, ні стріл в сагайдаку.
Отже тоді, богосвітлий Евмею, ти через господу 
Лук пронесеш і даси мені в руки. Жінкам же накажеш 
Позачиняти всі двері в господу на засуви щільно.
А як котра з них чи стогін почує чи крик чоловічий 
З замкнених наших покоїв, ні одна з кімнати за двері 
Хай не виходить, хай тихо сидить біля праці своєї.
Ти ж, богосвітлий Філотію , маєш на брамі знадвору 
Засув засунути й зразу ж вірьовкою перев'язати».

З словом цим в дім увійшов він, збудований зручно й вигідно, 
А увійшовши, у крісло він сів, із якого підвівся.
За Одіссеєм божистим услід його слуги вернулись.

А Еврімах уже лука в руках повертав усіляко —
Звідти та звідти його на вогні нагрівав він. Та лука
Все ж натягнути не міг, аж стогнав благородним він серцем.
Навіть розсердився він і нарешті озвався й промовив:

«Горе! Одна лиш гризота за себе мені і за всіх вас!
Я вже не так отим шлюбом журюсь, хоч і це мені прикро,
Є бо ще й інших немало ахеянок тут, на Ітаці,
Морем омитій, і всю ди— по інших містах і країнах.
А  що такими себе слабосилими тут показали 
Проти божистого ми Одіссея, що й лук натягнути 
Ми не змогли, то вічна ганьба нам у всіх поколіннях!»

В відповідь мовив тоді Антіной йому, син Евпітея:
«Ні, Еврімаху, не буде цього, ти ж і сам розумієш.
Нині вшановують люди на честь Аполлона велике 
Свято. Хто ж лука у день цей натягувать мав би? Спокійно 
Це відкладім. А сокири, що тут їх у ряд встановили,
Хай залишаються, їх бо, гадаю, ніхто не украде,
До Одіссея, сина Лаерта, в господу зайшовши.
Ну ж бо, хай келихи нам виночерпій наллє аж по вінця,
Щоб, узливанням почавши, ми й лука тугого відклали.
А на світанок накажем Мелантію ми козопасу 
Кіз добірних пригнати, з цілої отари найкращих.
Стегна їх в жертву складем славнолукому ми Аполлону,
Потім візьмемось за лук і закінчимо наші змагання».
Так говорив Антіной, і подобалась їм його мова.
Воду їм вісники стали на руки тоді поливати,
Чаші питвом юнаки аж по самі наповнили вінця 
І між всіма розділили, по келихах рівно розливши.
По узливанні й самі вони випили, скільки хотіли.
Тут, замишляючи хитрість, сказав Одіссей велемудрий: 

«Слухайте-бо, женихи володарки славетної,— маю



Те вам сказати, до чого у грудях мій дух спонукає.
А особливо тебе, Еврімаху, й тебе, Антіною 
Богоподібний, благаю, подав бо ти слушну пораду —
Лук залишити сьогодні, на волю богів це віддавши.
Завтра ж вам бог перемогу пошле — кому забажає.
Дайте ж но лук мені, гладко обточений, щоб перед вами 
Спробувать руки і міць свою міг я, чи є ще у мене 
Сила, що мав я раніше колись у гнучких своїх м'язах*
Чи змарнували її недоля моя і блукання».
Так він сказав, женихи ж обуренням всі запалали 
З страху, що справді він зможе обточений лук натягнути. 
Лаять чужинця почав Антіной і на нього кричати:

«Ах ти, приблудо нещасний! Ти розуму зовсім позбувся! 
Мело тобі, що на учті спокійно між нас гордовитих 
Ти тут сидиш, і їси безборонно, і наші розмови 
Й бесіди слухаєш тут. Адже досі ніхто із чужинців,
А з жебраків особливо, не слухав тут наші розмови. 
Медосолодким вином одурманений ти. Воно шкодить 
Кожному, хто його п'є повним ротом, не знаючи міри. 
Славному Еврітіону-кентавру, як він до лапітів 
В дім до відважного духом вождя їх прибув Пірітоя,
Шкоди воно ж завдало. Вином затуманивши розум,
Бешкету в буйстві накоїв він в домі того Пірітоя,
Гнівом охоплені, з місць своїм разом схопились герої,, 
битягли миттю за двері його, і нещадною міддю 
Вуха і ніс відтяли. А він, вже спричинений зовсім,
Так і пішов з божевіллям в своєму безумному серці.
От між людей і кентаврів відтоді пішла ворожнеча,—
Перший же лиха собі і завдав він, вином тоді впившись. 
Попереджаю й тебе про біду я велику, якщо ти 
Лук натягатимеш тут. Співчуття ти ні в кого не знайдеш 
В нашій країні, коли ми тебе в кораблі чорнобокім 
На суходіл, до Ехета державця, губителя смертних,
Вирядим. А відтіля вже рятунку нема. То ж спокійно 
Пий і не дуже спіши з молодими в змагання-вступати». 
Мовить, озвавшись до нього тоді Пенелопа розумна:
«Ні, Антіною, було б таки несправедливо й негарно 
Кривдить гостей Телемаха, що в дім цей до нього приходять! 
Справді ти думав, що знайде цей гість у руках своїх силу 
Лук Одіссея як слід натягнути і, поклавшись на неї,
В дім свій мене поведе, і візьме собі за дружину?
Сам в глибині свого серця надії він цеї не має.
Отже нема чого вам своєю журитись душею,
Далі собі бенкетуйте,— з нічого нічого й не вийде».
В відповідь так Еврімах, син Поліба, до неї промовив: 

«Мудра Ікарія донько, славетна умом Пенелопо!
Хто б таке думав, що він тебе візьме,— нічого не вийде.
Ми боїмося лише від мужів і жінок поговору,
Щоб між ахейцями роду низького не мовив хто-небудь: 
«Значно слабіші мужі дружину відважного мужа 
Сватають тут, а самі ж і лук натягнути не можуть.
А заблукав сюди зайда, якийся чужинець жебрущий,
Й легко він лук натягнув, і залізо прошив він стрілою».
Так говоритимуть, нам же велике то буде безчестя»- 
Відповідаючи, мовить йому Пенелопа розумна:

«Ні, Еврімаху, для тих уже досить неслави в народі,
Хто не соромиться дім і маєток увесь об'їдати 
Славного мужа. Яке ж ви вбачаєте в цьому безчестя?
Цей же чужинець і зростом високий, і постаттю дужий, 
і запевняє, що знатним він може хвалитися батьком.
Дайте ж бо лук йому, гладко обточений — хай вже побечим, 
От що скажу я тобі, і справді воно гак і буде:
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Якщо натягне він лук, і дасть Аполлон йому славу,
В плащ і хітон одягну його й в інше одіння красиве,
Гострого дам йому списа, від псів і людей захищатись,
Меч йому дам я двосічний, і пару сандалій на ноги,
І споряджу, куди серцем своїм і душею він прагне».

Відповідаючи, мовив на це Телемах тямовитий:
«Мати моя, кому схочу, тому й дам я цей лук, бо крім мене,
Права не має з ахеян ніхто його дать чи не дати,
Скільки не є тут владущих, на цій кам'янистій Ітаці,
Скільки не є з островів близ Еліди, багатої кіньми.
Не заборонить ніхто проти волі моєї, як схочу,
Дати чужинцю той лук і назавжди — нехай собі носить.
Краще до себе вертайся й пильнуй там своєї роботи —
Кросен своїх, веретен, та доглянь, щоб служниці у домі 
Всі працювали як слід. А розмови про лук — чоловіча 
Справа, найбільше ж моя, бо я лише — в домі господар!»

Подиву повна, до себе вернулась тоді Пенелопа,
Синове слово розумне їй глибоко в душу запало.
В горницю верхню вона із служницями разом зійшовши,
Плакала довго за мужем коханим своїм Одіссеєм,
Поки їй сном найсолодшим склепила повіки Афіна.

Лук же зігнутий узяв і поніс свинопас богосвітлий,
А женихи усі разом тоді на весь дім закричали.
Дехто й таке Говорив із тих юнаків веледумних:
«Гей, куди це ти лук той несеш, свинопасе нещасний?
Скоро, приблудо, тебе між свиней твоїх там, на безлюдді,
Пси поїдять, що їх сам згодував ти, якщо милосердний 
Буде до нас Аполлон і інші всі боги безсмертні».

Так вони мовили, він же той лук, де ішов, там і кинув,
Зляканий тим, що усі женихи на весь дім закричали.
Та Телемах з свого боку погрозливо крикнув до нього:

«Тату, лук віднеси! То ж не кожного слухати треба.
Хоч я й молодший від тебе, а можу тебе камінцями 
Вигнати в поле, адже набагато я силою дужчий.
От, якби я так же само й за всіх женихів гордовитих,
Скільки є в домі, був би руками і силою дужчий!
Не одного я тоді примусив би з нашого дому 
З жахом забратися, з тих, що чинять отут неподобства!»

Так говорив він, і в відповідь весело зареготали 
Всі женихи, й відлягло в них на серці від гніву тяжкого 
На Телемаха. Свинар поніс тоді через господу 
Лук і віддав Одіссею його велемудрому в руки.
Вмить годівницю гукнув він, і мовив старій Евріклеї:

«От що звелів Телемах, розумна моя Евріклеє!
Позачиняй усі двері в господу на засуви щільно,
А як з служниць яка стогін почує чи крик чоловічий 
З замкнених наших покоїв, ні одна з кімнати за двері 
Хай не виходить, хай тихо сидить біля праці своєї».

Так він промовив, у неї ж безкрилим лишилося слово,
І до покоїв залюднених двері вона зачинила.
Вискочив мовчки тоді із дому Філотій за двері 
Й браму замкнув, що веде в обгороджене муром подвір'я.
Біля сіней корабельна там линва лежала, з пачосів 
Звита папірусних. Нею він засув зв'язав на воротях,
А повернувшись, у крісло він сів, із якого підвівся,
Й на Одіссея зорив. А той на свій лук роздивлявся.
Так його й сяк уважно з усіх розглядаючи боків,
Чи не сточили ще рогу в відсутність господаря черви.

Дехто й таке говорив, на сусіда свого позирнувши:
«Знається, видно, й на луках приблуда цей злодійкуватий.
Думати можна, що й дома у нього є лук такий самий,
Чи змайструвати такого ж він хоче. В руках бо все крутить
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Так уже й сяк його цей на збитки удатний бродяга».
Інші й таке говорили із тих юнаків велемудрих:

«Хай би так само йому і назавжди у всьому щастило,
Як коли-небудь він лука здолає цього натягнути!»
Так женихи говорили. В той час Одіссей велемудрий,
Лук свій узявши великий, увесь його пильно оглянув.
Як чоловік у грі на кіфарі і в співах умілий,
Легко струну на кілочок новий натягнути здолає,
Скручену кишку овечу з кінців із обох прив'язавши,—
Так без зусилля свій лук натягнув Одіссей велемудрйй. 
Зразу ж тоді й тятиви він правицею злегка торкнувся — 
Дзвінко вона пролунала, мов ластівки голос чудесний. 
Смуток великий серця охопив женихам, їх обличчя 
Зблідли. Сам Зевс громозвучну тут виявив з неба ознаку. 
Серцем зрадів витривалий в біді Одіссей богосвітлий 
З того, що Кроноса син гнучкомудрого дав це знамення. 
Бистро узяв він стрілу, що самотньо одна лиш лежала 
З краю стола, всі інші в місткому були сагайдаку 
Сховані,— їх на собі ахеяни мали зазнати.
Взявши за держало лук, почав тятиву від зазубрин 
Сидьма натягувать він і, націлившись, випустив бистру 
З лука стрілу. Анітрохи не схибив він, жодного вушка 
Не зачепив у сокирах, всі їх стрілою прошивши 
Міднотяжкою. І мовив тоді Одіссей Телемаху:

«Не осоромив тебе, Телемаху, твій гість, у покоях 
Сидячи цих,— несхибно у ціль я улучив, недовго 
Лук цей натягував я. Ще сила моя збереглася,
Марно мені женихи докоряють, даремно безчестять.
Ну, а тепер і вечерю ахеянам час готувати,
Поки ще видно, а потім ще й іншої втіхи спожити 
В співах з кіфарою,— це наймиліша є учти окраса».

Мовив він це і бровами повів. Мечем мідногострим 
Підперезавсь Телемах, богорівного син Одіссея,
В руки взяв списа свого і ззаду за батьковим кріслом 
Став поблизу біля нього, озброєний сяйною міддю.

З  старогрецької переклав  
Борис ТЕН
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Дж. м В Д Д О У

ОПОВІДАННЯ

Томмі немовби перетворився на часточку 
цього світу. В усякому разі, щось подібне 
відчув він, коли дивився на верховіття де
рев, що скидалися на велетенське павутин
ня. Сонце ще не зійшло, туман стелився 
по землі, і, мабуть, тому ліс здавався йому 
якимсь таємничим.

В носі у Томмі свербіло, страшенно хоті
лося почухати або принаймні торкнути його, 
але батько наказав лежати непорушно,— за
тамувати навіть подих. Щоб ні нога, ні рука, 
ані палець не ворухнулися. «В і н знає ліс,— 
казав батько.— Ти навіть не встигнеш поду
мати, що він тут — і раптом він з'явиться 
перед тобою».

но робити це треба. Деякі тварини страшен
но шкідливі, а тому їх треба вбивати,— зі
тхнув батько.— Розумієш?

Томмі мовчки кивнув, все ще дивлячись 
у землю. Батько, крекчучи, підвівся, і вони, 
не промовивши й слова, зайшли до курника. 
Там панувало безладдя. Долівка була вкрита 
червоно-білими плямами з пір'я та крові. 
Вони тоді нарахували 43 мертві курки.

З того часу він почав тренуватися з стріль
би по рухомих мішенях, і рушниця ніби ста
ла продовженням його руки. Ці тренування 
здавалися йому такими довгими! Знову і 
знов глибоко втягав він у себе повітря, за
тамовував подих, а потім натискав курок. 
І так довго-довго. Нескінченно довго.

Це почалося давно, пригадував Томмі, 
майже рік тому, коли йому було лише оди
надцять. Тої ночі біля курника, у світлі елек
тричного ліхтарика, блиснули очі ласки. Він 
розгубився і, поки стояв з роззявленим ро
том, ласка зникла.

Вихопивши гвинтівку з його рук, батько 
вигукнув:

— Чому не стріляв? Чого чекав? Що з 
тобою, хлопчику?

— Тату, я... я не міг, тату. Просто не міг.
Батько присів навпочіпки і машинально

висмикнув із землі стеблину. З хвилину він 
задумливо жував травинку.

— Тобі ніколи, ніколи не подобалося вби
вати, вірно, хлопчику? Навіть коли ти був 
зовсім маленький.

Втупивши очі в землю, Томмі мовчав.
— Хай йому чорт, Томмі, чоловік завжди 

сам трохи вмирає, коли вбиває, але все од-

Томмі відчув, як, незважаючи на лісову 
прохолоду, лоб його вкрився краплинками 
поту. Потім краплинки перетворювалися на 
краплі і рясно котилися по його обличчю, 
просто в очі. У кишені його пальта була 
хусточка, але він не міг, не наважувався ді
стати її. Адже це має скоро скінчитися. 
Скоро.

І настав час, коли він навчився влучати в 
будь-яку ціль, навіть на далекій відстані. 
Іноді, коли йому особливо щастило, він 
помічав в батькових очах гордість, але від
разу ж обличчя батька ставало байдужим, 
і він казав суворо.

— Непогано, Томмі, але тобі треба, біль
ше тренуватися.
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Батько вчив його, як вистежити звіра, як 
принадити перепілку, як тримати рушницю, 
щоб зменшити віддачу. Він показував, як 
причаїтися так, щоб ліс забув про тебе і жив 
собі далі, наче тебе нема.

І ось учора ввечері, повернувшись до
дому, батько згадав, що дехто збирається 
податися у ліс на розшуки негра-втікача і 
що можна буде здорово постріляти: адже 
негри прудкі, дуже прудкі.

Нахилившись над тарілкою бобів, навіть 
не дивлячись на батька, Томмі відчував, що 
той краєчком ока стежить за ним. Він знав, 
що батько не наважився б заговорити про 
це, якби мати була тут, але вона напередод
ні поїхала в Кольєрсвіль. Він подумав, як, 
мабуть, незручно батькові, коли інші вихва
ляються своїми синами, тоді як він, Томмі, 
боїться вбити навіть ласку. Він підвівся.

— Тату,— промимрив він,— можна й мені 
пополювати на цього старого каторжника?

— Але, це, синку, не старий, а молодий 
каторжник,— сказав батько, удаючи, що він 
дуже здивований.— Тобі, мабуть, це буде 
неприємно, хлопчику.

— Мені хотілося б спробувати,— відповів 
він, ще нижче схиливши голову над таріл
кою.

— Гаразд, я подумаю про це, хлопчи
ку,— в батькових очах блиснула радість.

зорі струмочки і свіжий вітерець. Там від
чуваєш життя, хлопчику, відчуваєш! Коли 
навіть ані шелесне навколо, все одно від
чуваєш його. Майне щось біле, і ти знаєш, 
що це кролик біжить додому. Або побачиш, 
як бабак риє нору. А дерева,— шепоче 
він,— вони стоять і ніби охороняють тебе. 
Вони були там до те б е і будуть після тебе.

— Тату,— бурмоче Томмі,— ти так чудо
во розповідаєш про це, що я не знаю, чи 
захочу полювати завтра.

Батько посміхається.
— Все це чудово, чудово, синку, але в 

житті завжди хтось когось убиває. Якби ли
сиці не полювали на кролів, то кролі спу
стошили б країну. Так само і тут. Полюєш, 
бо голодний і треба здобути їжу. Це одна 
причина. Крім того, можна розглядати по
лювання, як спорт, коли хитрощам звіра 
протиставляється розум людини. Звичайно, 
мені це не дуже до вподоби, проте інші 
захоплюються". Та як би там не було, всяку 
погань, що тільки шкодить, треба вбивати. 
Розумієш?

— Я... теж так думаю. Але як розуміти 
твої слова, що той, хто вбиває, вмирає сам?

— Вбивши одного разу, людина стає 
жорстокішою. Вдруге вбити вже не так 
важко. І ось, врешті, настає така хвилина, 
коли, вирішивши, що хтось повинен вмерти, 
запросто вбиваєш його. Байдуже, яким чи
ном. Ось тоді ти сам стаєш мерцем.

Пильно вдивляючись у лісову темряву, 
Томмі повільно, як ніколи повільно, витер 
лоба рукавом. Десь там, в гущавині, круж
ляв батько, полохаючи і женучи все живе 
до тої галявини, де лежав, вичікуючи, він, 
Томмі.

** *

Томмі засміявся сам до себе, коли при
гадав, як батько недавно ходив до бару, щоб 
випити з «хлопцями»— так він їх називав. 
Коли батько повертався, в його очах стри
бали пустотливі бісенята, і коли він зайшов 
у двір, то ледве стояв на ногах, немовби 
тільки вчився ходити. Потім він вже в піжа
мі зійшов униз, і вони довго сиділи на ве
ранді, слухали цвіркунів і дивилися на зорі. 
Може, коли-небудь батько дозволить і йому 
піти в бар посидіти з дорослими і випити. 
Але поки що він мусить задовольнятися тим, 
що батько переказує йому різні історії, по
чуті у барі. О боже, як же голосно він ре
гоче! Потім батько набиває люльку і пильно 
дивиться кудись вдалину.

— Світанок у лісі — чудова річ, хлопчику, 
чудова. Усі барви веселки, лісові квіти, про-

$ * *

Томмі спробував розім'яти пальці на ногах, 
але не зміг: вони задубіли і були мов дере
в'яні. Мурашка переповзла з землі йо
му на руку і лізла по ній вгору, аж поки 
він обережно не здмухнув її у якийсь ін
ший, новий світ. Імла поволі танула, і сонце 
тьмяно світилося крізь листя дерев. Батько 
має рацію,— подумав він,— здається, все 
справді-таки має своє місце в коловороті 
життя. Дрібні пташки їдять черв'яків, а їх 
поїдають більші птахи. Кролів поїдають ли
сиці, лисиць — рисі, а рисей, в свою чергу, 
ведмеді чи якісь інші великі звірі — аж до 
слона. Слона ж вбиває людина. Батько каже, 
що й сама людина стає жертвою іншої лю
дини. Що б це не означало, але кожний 
має в житті певне місце, і якщо хтось ви
ходить за його межі, порушується рівнова
га у природі, подібно до того, як буває, ко
ли розплодиться надто багато кролів, чи 
білок, чи якихось інших звірів.

Тріск гіллячки видався йому вибухом ди
наміту. Він припав до землі, підтягнув руш
ницю до лівого плеча і завмер. Повільно, 
незграбно на галявину вийшов дикобраз, 
над ним, як прапори, майоріли кущі. Він
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перейшов осяяний сонцем простір і зник 
у заростях. Томмі засміявся мало не вголос. 
Він ледве стримувався, щоб не зареготати, 
так йому раптом стало легко і радіснр. Та 
він переборов себе і знову завмер, чекаючи.

Усе навкруги якось змінилося. Світло ста
ло тьмяним, сонце майже сховалося, повія
ло прохолодою, як і до схід сонця. Тиша 
вразила його... Тиша. Ні звуку! Ні цвірінь
кання, ні щебетання, ні шелесту — нічого. 
Щось змінилося навкруги. Радісне і в той 
же час тривожне почуття охопило Томмі. 
Він важко дихав. Груди його здіймалися, і 
серце, здавалося, ладне було вистрибнути, 
вистукуючи в шаленому ритмі: Скоро! Ско
ро! Скоро його називатимуть Томом Грайм- 
сом, як батька. Скоро він зможе піти у бар 
і випити спиртне з іншими чоловіками. Ско
ро чеканню настане кінець. Скоро він буде 
дорослим. Скоро! Скоро! Скоро! Скоро! 
Скоро! Скоро! Ось! У кущах! Щось бар
висте майнуло в заростях, легко і обереж
но пересуваючись між кущами. Він ледь- 
ледь відсунувся від рушниці, широко роз
кинув ступні ніг, пальцями впираючись у 
м'яку землю. «Плечем притиснись до руш
ниці, щоб зменшити віддачу,— радив йому 
батько.— Ноги розкинь широко, щоб був 
упор. І хай рушниця, рука, стегно і нога 
витягнуться в одну лінію». Томмі глибоко 
втягнув у себе повітря. Він мало не задих
нувся, тамуючи подих. За кущем було вид
но обриси людини, яка рухалась відсапую
чись і задихаючись.

«Потрібну мить не можна ні побачити, ні 
почути, ні вловити якимись іншими органа
ми,— казав батько.— її  можна тільки від
чути, і тоді не схибиш».

Томмі знов глибоко втягнув повітря, на
магаючись не дихати, і почав повільно на
тискати на курок. «Невже цьому ніколи 
не буде кінця»,— гризла мозок думка, а 
серце відповідало: «Скоро. Скоро. Скоро! 
Скоро! Скоро! Скоро!»

Земля здригнулася, блиснув спалах, у ву
хах задзвеніло," запахло порохом, а в роті 
хлопець відчув смак чорнила. У кущах щось 
зашаруділо, зашуміло, розлігся гуркіт, стра
шенний гуркіт, і раптом стало тихо. Зовсім 
тихо. Томмі закліпав очима. Скінчилось. Все 
скінчилося.

Томмі підвівся, але напруження, щойно 
пережите ним, примусило його прихилити
ся до стовбура дерева. Там, де раніше нічо
го не було, зненацька щось з'явилося, якась 
коричнева пляма там, де нічого коричнево
го немовби не було. Невеличка коричнева 
пляма — такого ж кольору, як і батькова 
куртка. Томмі дивився широко розплюще
ними очима, сторожко прислухаючись, мо
же, побачить того, хто йшов лісом або по
чує його кроки. Але нічого не було. Нічого. 
Він затамував подих, прислухався і знов по

чув цвірінькання і щебетання. Але не було 
чутно ні гомону, ні шелесту, ні людського 
голосу. Томмі попрямував до кущів і рап
том зупинився. Його пройняв дрож.

— Тату !— жалісно і перелякано гукнув 
він.— Та-ту! — Ніякої відповіді. Тільки звук 
власного голосу, спотворений, несхожий на 
себе, плавав між дерев, як імла в похму
рому повітрі. «Тату! Тату! Тату!».

Поруч щось зашаруділо, і висока, міцна 
постать виринула з темряви.

— Синку? Що з тобою, синку?
Томмі кинувся до батька і завмер у нього 

на грудях.
— Тату, я думав, що застрелив тебе. Мені 

здалося, що я убив людину.
Батько зайшов за кущ, нахилився, потім 

випростався і, повернувшись, сказав:
— Ну, Томмі, тепер все гаразд. А що я 

тобі казав? Влучив прямо в серце. Оце по
стріл! Ходім-но туди, подивимось, ходім.

І Томмі дивився, і це було не так уже й 
жахливо.

Пізніше, значно пізніше, вони разом за
йшли в бар. Кілька чоловіків, які сиділи за 
столами, дивились, як батько підсадив Том
мі до стойки і ласково скуйовдив його ру
сяве волосся.

— Хлопці, я хочу щоб ви знали, що мій 
син сьогодні став мужчиною. Так, так, убив 
свого першого чорношкірого.

— Та не може бути,— здивувався один з 
чоловіків.— Кого?

— Чорношкірий утік вчора з пересильної 
каторжної в'язниці.

— І він влучив у чорного? — недовірливо 
перепитав той же чоловік.

— Так, сер, влучив прямо в серце.
Чоловік схопив Томмі в обійми і закруж

ляв його.
— Ти тепер мужчина,— зарепетував він,— 

справжній, повноцінний мужчина.
Блакитні очі батька гордо сяяли.
— Бармен,— пронизливо вигукнув він.— 

Чого ж ти стоїш? Дай цьому чоловікові ви
пити.

їх  співрозмовник посадовив Томмі за 
стойку. Томмі трошки закашлявся, коли ков
тнув віскі, у вухах в нього задзвеніло так, 
ніби поруч ударив церковний дзвін. Але він 
щасливо посміхався, відчуваючи, як гаряче, 
мов сонце Міссісіпі, тепло розливається по 
тілу. Адже тепер він став справжнім муж
чиною.

З  англійської переклали  
Вільям З Е Л Ь М А Н О В И Ч  та 

Галина Є ГІЛ Ь С Ь К А
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Гавана. Світлі будинки на мор
ському узбережжі.

(З КУБИНСЬКОГО 
ЩОДЕННИКА)

«Бодегіда дель Мє- 
діо» — звичайному гаванському 
ресторанчику, де стоять прості 
дерев'яні столи, а стіни геть-чисто 
завішані сувенірами, які лишали 
відвідувачі: фотографіями, напи
сами, особистими речами,— співає 
Карлос Пуебло. Він сам складає 
свої пісні і виконує їх під акомпа
немент гітари, трохи хриплуватим 
але напрочуд зворушливим го
лосом, і завжди з якоюсь внут
рішньою революційною перекона
ністю. Роки посріблили його го
лову. А боротьба з диктатором 
Батістою загартувала серце.

Якось засидівшися там до піз
ньої ночі, я вийшов на вулицю, 
сповнеИий вражень від його пісень 
і розповіді. Того вечора Карлос 
згадав, як одного разу, ще за ча
сів панування Батісти, він заграв 
«Інтернаціонал». З різних місць 
невеличкого залу залунали захоп
лені оплески. Офіцер із охранки 
диктатора, що сидів за одним 
столиком із співаком, негайно за

жадав пояснення, що це за мело
дія.

—  Про революцію, яку оспіву
вав Хосе Марті,—  спокійно відпо
вів Карлос.

Від слова «революція» пика ба- 
тістівця побагровіла. Але ім'я ве
ликого кубинця, пам'ять якого 
змушений був вшановувати навіть 
диктатор, стримало поліцая від 
вибуху обурення.

І ось тепер, по стількох роках, 
Карлос Пуебло та його друг стоя
ли з гітарами на дверях ресторан
чика і грали «Інтернаціонал». 
Місто спало. Великі яскраві зірки 
висіли зовсім низько в темному 
небі і здавалися ліхтарями на ву
личних стовпах. В тиші, яку лише 
зрідка порушували карбовані кро
ки патрулів —  «мілісіанос», мело
дія широко розправила крила і 
полетіла над революційною столи
цею. Я ніколи й гадки не мав, що 
«Інтернаціонал» у виконанні на гі
тарах може звучати з не меншою 
силою, ніж на мідних трубах.

А ще я бачив, як Ф ідель Каст
ро широкою долонею витер очі, 
коли на демонстрації 1 травня
1961 року багатотрубний військо
вий оркестр, зупинившися перед 
трибуною, раптом заграв «Інтерна
ціонал». Сотні тисяч кубинців 
стрепенулися, наче іскра радості 
пройшла через їхні серця. Впер
ше над островом у могутньому 
пориві так широко, так вільно ли

лась мелодія революційного гімна 
трудового народу. Це було через 
півмісяця після того, як, виконую
чи волю народу, Ф ідель Кастро 
оголосив революцію соціалістич
ною.

Того дня я стояв на трибуні з 
кількома журналістами. Сонце па
лило нещадно. Ф ідель Кастро по
дивився двічі у наш бік і спитав: 
«Чи нема серед вас американ
ського журналіста?»

Кореспондент із «Нотісіас де 
Ой», стрункий мулат з молодим 
енергійним обличчям, весело від
повів прем'єру:

— Він мріяв попасти на Плайя- 
Хірон. Але не діставшись туди, 
повернувся до себе в редакцію.

— Для американців це також 
Плайя-Хірон,— Ф ідель Кастро по
сміхнувся і показав рукою на ко
лони демонстрантів, які ось уже 
четверту годину йшли площею 
Революції Хосе Марті.

— На Сьєнага-де-Сапаша амери
канці зазнали воєнної поразки, а 
ця єдність народу— їх політичний 
крах.

* *
*

Кубинці напрочуд життєрадісні. 
Цим можна пояснити дещо з то
го, що іноземцям здається не
збагненним: «Ні, ви тільки поду
майте, танцювати пачангу, коли
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Кубинцям дуже подобається цей 
гість з Радянського Союзу — по« 
тужний трактор «ХТЗ».

навкруги звужується кільце плац
дармів для інтервенції?!— диву
вався сухорлявий англієць з газе
ти «Обсервер» у дні, коли про
вокації Пентагону проти Куби 
особливо загострилися.

Але основне джерело сил, ба
дьорості і незламності кубинців — 
це, звичайно, революція, що окри
лила маленький народ, дала йому 
гранично ясну формулу всього 
життя: «Ра^іа о гтшегіе!» — «Бать
ківщина чи смерть!»

Найсильніший поштовх до роз
витку революції дала націоналіза
ція власності іноземних монопо
лій. Ось один цікавий епізод:

Літо 1960 року на Кубі видалося 
надзвичайно жарке. Пасажири лі
така іспанської компанії «Іберіа», 
що прибув одного липневого дня 
з Європи до Гавани, поспішали до 
аеровокзалу Хосе Марті у Ракчо- 
Боерос. Невисока будівля щедро 
кидала рятівну тінь. Було ще дуже 
рано.

Черниця з Мадріда кинула пе
реляканий погляд на робітників 
у формі національної авіаційної 
компанії «Кубана», що невеликою

Інженер-мєталург з Радянської, 
України Василь Головко щяро до
помагає своїм кубинським товари
шам.

групкою стояли осторонь, і ін
стинктивно затулила обличчя пів
метровою дерев'яною фігурою 
святої діви, яку вона тримала в 
руках. Робітники посміхнулись. Те
леграфні повідомлення, що при
ходили у ті дні з Куби, стриво
жили уяву людей. «Терор на ост
рові, що потрапив до рук Мос
кви!», «Бородані доктора Кастро 
загарбують чужу власність!», «Жа
хи революції наростають!» —  гала
сували заголовки монополістичної 
преси. Дехто з пасажирів збудже
но поглядав на всі боки, наче очі
куючи якоїсь страшної несподі
ванки.

Але всюди був порядок і спо
кій. Необхідні формальності’ зай
няли не більше часу, ніж на аеро
дромі в Парижі.

Нервував і метушився лише один 
пан із згаслою сигарою в зубах. 
Гарячково перекладаючи з руки 
в руку величезний чорний порт
фель із написом «Тексако», він 
розпачливо кидався від одного до 
другого представника авіакомпа
нії, що обслуговувала лінію Гава
на — Майямі — Нью-Йорк. Слово

У Гавані можна поснідати- і по* 
обідати просто на вулиці,
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«Тексако», виведене великими лі
терами на його портфелі, при
їжджим ні про що не говорило. 
І пан зненацька звернувся до чер
ниці з Мадріда й швидко заго
ворив з нею по-іспанськи, хоч і з 
помітним акцентом: раз у раз чу
лись слова: «нафта», і «бог». При 
згадці про всевишнього фігура 
святої діви одразу підносилась 
вгору. Та раптом пан знесилено 
опустився на низьку шкіряну ка
напку, кинувши свого портфеля на 
кам'яну підлогу. Майже над са
мою його головою висів плакат 
із таким же написом — «Текса
ко»,— а поряд великими літера
ми: «Іпіегуепісіо». Виявляється,
«Тексако», це назва нафтопере
гінного заводу в Сантьяго, який 
належав північноамериканській 
компанії «Техас Ойл».

А що значить «іпієгуєпісіо»? 
У той час це слово зустрічалось 
на Кубі буквально на кожному 
кроці. Означало воно: «взято під 
контроль держави».

Така ж доля спіткала американ
ський нафтоперегінний завод «Ес- 
со» і англо-датський «Шелл» у Га
вані.

А ще через місяць революцій
ний уряд націоналізував майже 
всю американську власність на 
острові.

Я кожного дня проходив повз 
білокам'яний Капітолій —  будівлю 
конгресу на Прадо. Звик до чис
ленного гомінкого натовпу гаван
ців, який трохи не цілу добу ви
рував на площі і в парку, прилег
лих до Капітолію. Але те, що там 
діялося наступного дня після прий
няття закону про націоналізацію, 
вразило мене. На широких сходах, 
що ведуть до Капітолію, було ви
ставлено 26 трун. У кожній з них 
символічно спочивав прах якоїсь 
з американських компаній, націо
налізованих революційним уря
дом. До трун тягся безперервний 
людський потік. Чоловіки й жінки 
запалювали свічки, клали вінки. 
На одному з них, зробленому із 
шерсті, напис: «Стрижемо волос
ся імперіалістичним монополіям. 
Федерація перукарів».

Біля трун люди імітували голо
сіння і, сміючись, йшли у танок.

Так продовжувалося три дні. По
тім труни повезли до Палацу тру
дящих. Там зібралися тисячі га-

ванців. Ввечері почалася церемо
нія небувалих похорон. За труна
ми йшли жінки у чорному з по
чепленими на грудях табличка
ми: «Вдова «Кубана електриси-
дад», «Вдова «Юнайтед фрут 
компані», «Вдова «Кубана телефо- 
ніка» і т. і. Далі їхали машини з 
сильними гучномовцями, з яких 
лунала запальна пачанга. Весела 
процесія пройшла по центру міс
та і зупинилася на набережній бі
ля Моро. В густій темряві тропіч
ної ночі спалахнули смолоскипи. 
Під вибухи сміху і грім оркестрів 
труни були кинуті в море.

Здавалося, що весь біль і не
нависть, які десятиріччями зріли 
в серці народу, породжені іно

земним пануванням, обернулися на 
свою протилежність і вилились у 
цьому спалаху радості і весело
щів. Він струшував весь острів.

* *
*

/
...З  30-метрової висоти маяка 

Маїсі відкривається незвичайний 
для Куби пейзаж. Щоб дістатися 
до цього місця з Гавани, довело-

«Солдати» бригади імені Конрадо Бенітеса. Вони успішно перемагають ворога кубинського народу -
неписьменність.
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Кубинці завжди насторозкі.

ся перетнути весь острів. Позаду 
залишилися селища, плантації цук
рової тростини, щедрі ананасові 
і бананові гаї, могутні химерні 
дерева сейба, красуні королівські 
пальми.

Маяк стоїть на кам'янистому 
горбі, вкритому низьким чагарни
ком, над яким довгими колючими 
свічками здіймаються кактуси. 
На вершині маяка сильні пориви 
вітру. Вони летять з Навітреної 
протоки, де зустрічаються води 
Атлантичного океану і Карібсько- 
го моря. Маїсі крайній східний 
пункт острова. Тут починається 
Куба, що простягнулася майже на 
1 200 кілометрів на захід.

За щедрість і незвичайну родю
чість ці землі назвали «гран тьєр- 
ра» — «велика земля». Вона тяг
неться на десятки кілометрів. Край 
дороги туляться чагарйики. Вони 
густо всипані невеличкими зелени
ми плодами, що приліпилися пря
мо до стеблин. Під їх вагою гілки 
гнуться аж до землі. Це кофе — 
основне, багатство «гран тьєррй». 
Зовсім недавно воно належало 
людині, про яку говорили: «Бог на 
небі, Гальїнарес (так звуть цього 
колишнього латифундиста) — на 
«гран тьєрра». Тепер тут створено 
народний маєток імені Антоніо 
Мадео, де господарюють колишні 
батраки. Центром цього своєрід
ного муніципалітету є Баракоа — 
тихе містечко, вулицями якого 
бродять байдужі до всього мули, 
які спускаються з гір. На набе
режній стоїть білий дерев'яний 
хрест. Біля його підніжжя при^

кріплено Металічну плиту, на ній 
історична дата — 28 жовтня 1492 
року. День, коли на цьому місці, 
відкривши таким чином Америку, 
висадився Христофор Колумб. 
Біля хреста бігає зграйка напівго
лих бронзових дітлахів. Вони з 
бідняцької міської околиці, що 
носить ім'я великого мореплавця. 
Жалюгідні халупи, земляні долів
ки, майже ніякого хатнього начин
ня. Все вільне доросле населення 
околиці було на іншому кінці 
міста. Вони допомагали будувати 
нові будинки, куди переселяться 
120 родин.

—  Новий район буде теж зва
тись Колумбом? —■ спитали ми літ
ню негритянку, що гнула метале
вий дріт для каркасу під бетон. 
Вона рішуче відповіла:

—  Ми назвемо його Ф ідель 
Кастро...

Якось ввечері я зустрівся з 
Габріелем Гонсалесом — пастором 
євангелічної церкви в місті Бара
коа. Він з обуренням говорив про 
деяких діячів католицької церкви, 
які стали на шлях відкритої бо
ротьби з революційним режимом. 
Він розповів, як не раз у церкві, 
в той час, коли священик нама
гався читати антикастровську про
повідь, парафіяни заспівували на
ціональний гімн.

— А вам подобається револю
ційний режим? — спитав я пасто
ра.

—  Наша церква стоїть осторонь 
від політики. Ми закликаємо народ 
служити богу,— відповів він.

— І вам однаково, за яких умов 
він буде це робити?

Відповідь на моє питання він 
дав уже в кінці розмови: «Я дав
но живу в Баракоа, але те, що 
робить тут уряд Ф іделя , бачу 
вперше. Це багато чого варте: але 
основний його здобуток —  свобода 
для народу». Ми попрощалися бі
ля пасторського будиночка. На 
дверях я побачив потьмянілу таб

личку: «Лише Христос врятує нас»... 
І поряд з нею іншу, нову: «Це 
твій д ім , Ф ідель!» .

На центральній площі Баракоа 
встановлено бюст Атуея — вождя 
індійців. За непокірність іспан
ським колонізаторам, що захопи
ли острів, його спалили на почат
ку XV I століття.

Розповідають, що над містечком 
Рам алом, поблизу Баракоа, де 
спалили Атуея, часом здіймається 
незвичайна заграва. За легендою— 
це великий індієць нагадує людям 
про необхідність боротися за сво
боду.

Але придивіться уважніше —  і 
ви побачите яскраву заграву, що 
палає зараз над усім островом. 
Це горять серця кубинців, відда
них своїй революції.

Л. К А М И  Н І Н
фото автора
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В С Е С В ІТ У
ДО ЧКА ПРОТИ БАТЬ

КА. Дочка президента Па
кистану Айюб Хана, 34-річна 
Аурангазеб, взяла участь в 
демонстрації 100 жінок, які 
перед президентським пала
цом протестували проти по
лігамії.

ПОДАТКИ, ПОДАТКИ... 
Вісімсот мешканців італій
ського села Мартіна-Фран- 
ка, біля Таранто, залиша
ють свої старі будинки і пе
реїж дж аю ть з дітьми, х удо
бою і майном на великий 
горб поблизу. Мартіна-Фран- 
ка лежить на височині 600 
метрів, а, за італійськими 
законами, селища, що зна
ходяться на височині понад 
675 метрів над рівнем моря, 
вважаються гірськими і ко
ристуються податковими 
пільгами. Тому жителі Мар- 
тіни-Франки, рятуючись від 
великих податків, й залиша
ють своє рідне село.

ВИ БО РИ  В ІСПАНІЇ.
Недавно в Іспанії урочисто 
обрали нового президента... 
товариства по заохоченню  
п'яниць. Ця честь випала 
87-річному Бернардо Клаве- 
ру. Новий президент довів 
своїм виборцям, що ВІН ви
пив за своє життя 53 200 
літрів вина та 11 400 літрів 
горілки.

М ОЛЕБЕН Ь ПРОТИ МО
СКІТІВ. Тридцять чиновни
ків японського міністерства 
охорони здоров'я влаштува
ли молебень проти москітів, 
мух, щурів та тарганів. При
сутній священик прочитав 
таку молитву: «Хай душі
цих істот перебувають у ми
рі, і, якщо вони ще раз на
родяться, то хай стануть 
істотами, корисними для лю
дини».

ОФІЦІАНТКИ НА РО
ЛИКАХ. Цю ідею здійснив 
власник одного готелю в 
Австралії. Офіціантки в його 
ресторані бігають на роли
кових ковзанах.
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СОМЕРСЕТ М О Е М

РОМАН

Розділ Коли, чекаючи Олроя Кіра, я одинад- пригадав минуле, мені стало сміш-
матмм Н(?: взжко нав‘ть уявити, як ви-ЦлТИИ глядав би цей ганебний інцидент 

часів молодості Едварда Дріффілда в світ
лі надзвичайної респектабельності останніх 
років його життя. Може, через те, що у дні 
мого дитинства він як письменник користу
вався дуже малою повагою в людей, серед 
яких я зростав, але я ніколи не міг знайти 
в нього тих гідних подиву заслуг, котрі кри
тика зрештою приписала йому. Довгий час 
вважалося, що він пише дуже поганою анг
лійською мовою. Його стиль являв собою 
невдале поєднання класичних і жаргонних 
елементів. А діалог? Просто не вірилося, 
що живі люди можуть так розмовляти. На
прикінці своєї письменницької кар'єри, ко
ли Дріффілд почав диктувати свої книги, 
його стиль, набувши розмовної легкості, став 
плавним і прозорим. Аналізуючи Дріффіл- 
дові романи зрілого періоду, критики ви
знали, що їхня мова позначена темпера
ментним народним колоритом і якнайкра
ще відповідає змістові. Розквіт його твор
чості припав на ті часи, коли модними ста
ли описи природи. Через це його описи мо
ря, весни в кентських лісах і заходу сонця 
у пониззі Темзи ввійшли до всіх антологій 
англійської прози. Хай покарає мене гос
подь, але я ніколи не міг читати їх без від
рази.

Закінчення. Початок див. «Всесвіт» № 1 за
1963 рік.жптта

ТАЄМНИЦЯ

Хоча в мої юнацькі роки його книги ко
ристувалися невеликим попитом, а одна чи 
дві були навіть вилучені з бібліотек,— за
хоплюватись ними вважалося ознакою висо
кої культурності. Дріффілда вважали гост
ро реалістичним. Його твори були доброю 
зброєю проти міщанства. Хтось у пориві 
натхнення зробив відкриття, що* його мат
роси і селяни написані в шекспірівській ма
нері; після цього «новатори» захлиналися 
від захоплення з приводу стриманого, але 
гострого гумору його селюків. Мене нуди
ло, коли Дріффілд піднімав мене на пів
бак корабля, що гойдався на хвилях, або 
заводив у пивний зал; я знав заздалегідь, 
що далі на багатьох сторінках комічні пер
сонажі тлумачитимуть проблеми життя, 
етики і безсмертя. Та, мушу визнати, я зав
жди вважав шекспірівських блазнів нудни
ми, а їхніх незліченних потомків — нестерп
ними.

Сила Дріффілда полягала, очевидно, в 
тому, що він описував ті верстви населен
ня, які знав найкраще: фермерів і батра
ків, крамарів і буфетників, шкіперів і їх по
мічників, коків і матросів першого класу. 
Коли ж він вводив персонажі, що стоять на 
вищих щаблях життя, то навіть найпалкіші 
прихильники Дріффілда відчували певне 
невдоволення; його джентльмени такі не
правдоподібно хороші, його вельможні леді 
такі чудові, чисті, шляхетні, що вас уже не 
дивує їхня пишномовність. Жіночі образи 
вдавалися йому погано. Але тут я знову му
шу зауважити, що це — лише моя вл сна 
думка; читачі загалом і провідні крити» и 
зокрема погодилися на тому, що жінки 
Дріффілда уособлюють справжній тип анг
лійської жінки — відважної, мужньої, шля
хетної; їх завжди порівнювали з героїнями 
Шекспіра.

Критики можуть примусити публіку звер
нути увагу на дуже посереднього письмен
ника, публіка може безтямно захопитися 
зовсім бездарним письменником, але в 
кожному випадку це триватиме недовго. Не 
можу позбутися думки, що жоден письмен
ник з таким незначним талантом, як у Ед
варда Дріффілда, не користувався так довго 
увагою читачів, як він. «Обранці» часто на
сміхаються над популярністю, але вони за
бувають, що славетними серед нащадків 
стають здебільшого не маловідомі автори, 
а все ж таки письменники, визнані своїми 
сучасниками. Може, правда, статися, що 
справжній шедевр, якии, безумовно, заслу
говує на безсмертя, вииде у світ, не при
вернувши до себе жодної уваги, і нащад
ки ніколи про нього не почують, може бути 
й таке, що нащадки викинуть на смітник всі 
бестселери наших днів, але якщо вони й 
знайдуть щось варте уваги — то лише серед 
них. В усякому разі Едвард Дріффілд збе
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ріг шанси на виграш. Інколи його романи 
викликали в мене нудьгу: вони здавалися 
мені довгими, а мелодраматичні епізоди, з 
допомогою яких він хотів підігріти інтерес 
читачів, анітрохи не зворушували. Але, без
перечно, писав він цілком щиро. В його 
кращих книгах відчувається подих життя, і 
жодна з них не похитне вашої впевненості у 
загадковій індивідуальності автора. На по
чатку кар'єри його хвалили або ганили за 
реалізм; відповідно до настрою критики або 
вихваляли за правдивість, або гудили за не
пристойність. Та в наші дні реалізм вже не 
викликає нападок, і сучасний читач вільно 
долає ті рядки, перед якими торопів бояз
кий читач минулого. Той, хто стежить за 
пресою, напевно, пам'ятає передову статтю 
в літературному додатку до «Таймса», яка 
з'явилася з приводу смерті Дріффілда. Ви
користавши уривки з романів Едварда 
Дріффілда, ЇЇ автор створив справжній гімн 
красі. Всі ті, хто читали статтю, були мимо
волі вражені ЇЇ кучерявими періодами, які 
нагадують кращі зразки прози Джеремі 
Тейлора *, ЇЇ шанобливим схилянням перед 
покійним письменником,— одне слово, усі- 
ми тими високими сентиментами, виражени
ми пишним без надмірності і солодким без 
зніженості стилем. Стаття сама по собі була 
довершеним у своїй красі художнім тво
ром. І якщо хтось вважає, що, оскільки Ед- 
вард Дріффілд був від природи гумори
стом, славослів'я на його адресу треба при
смачити жартом,— такій людині слід нага
дати, що кінець кінцем то була похоронна 
промова. До того ж, як усім добре відо
мо, Краса не дуже прихильно стежить за 
несміливими кроками Гумору. Говорячи зі 
мною про Дріффілда, Рой Кір підкреслю
вав, що хоч які були його вади, їх споку
тує краса, що ллється зі сторінок книг ста
рого письменника. Зараз, пригадуючи нашу 
розмову, я приходжу до висновку, що саме 
це зауваження найбільше мене тоді роз
дратувало.

Тридцять років тому в літературних колах 
бог був дуже модний. Вірити вважалося 
хорошим тоном, і журналісти використову
вали Провидіння у художніх зворотах, щоб 
стилістично збалансувати речення; потім бог 
щезнув (якимсь чудернацьким чином: ра
зом з крокетом і пивом), а його місце за
йняв Пан. У сотнях романів його роздвоєні 
копита лишили свій відбиток на газонах 
англійських парків; поети бачили його в су
тінках на лондонських пустирях, а літера
турні дами в Сарреї і Новій Англії — німфи 
індустріальної доби — потай втрачали свою 
невинність в його грубих обіймах. Але й 
Пан пішов собі геть, і його місце зараз за
ступила Краса. Люди знаходять її в словах,

і Англійський письменник і громадський діяч 
XVII століття.

у рибі, в собаці, в денному світлі, в картині, 
у вчинках, у одязі. Когорти молодих жінок, 
кожна з яких написала по багатонадійному 
вправному роману, базікають про неї на всі 
лади: то алегоричним, то лукавим тоном, 
то зосереджено, то з чарівною недбалістю; 
а молоді люди, які недавно закінчили Окс
форд і досі купаються в промінні його сла
ви, розповідаючи на сторінках щотижневих 
газет, що ми повинні думати про мистецтво, 
про життя, про всесвіт, з милою безпосе
редністю кидають це слово на свої густо 
списані сторінки. Боже, як вони його спа
скудили! Ідеал має багато назв, але кра
са — лише одна з них. А може, весь оцей 
галас є лише крик відчаю тих, хто не може 
знайти свого місця у нашому героїчному 
світі машин? Може, їхня пристрасть до кра
си, цієї Маленької Неллі 1 нашого бентеж
ного дня,— звичайна сентиментальність?
Можливо, наступне покоління, більш при
стосоване до життя, шукатиме натхнення не 
у втечі від дійсності, а в жадібному її спри
йманні?

Не знаю, як інші, а я не можу довго спо
глядати красу. На мою думку, жоден поет 
не робив неправдивішої заяви, ніж Кітс, 
коли писав перший рядок свого «Ендіміо- 
на» 2. Красивий твір одразу полонить свої
ми чарами, але мій розум швидко звільняє
ться від їхнього впливу; я не вірю людям, 
які кажуть, що вони протягом годин мо
жуть милуватися краєвидом чи картиною. 
Краса — це порив; вона така ж проста, як 
голод. Про неї справді нічого говорити. Во
н а— як пахощі троянди: ви можете тільки 
нюхати її. Ось чому критика мистецтва,— за 
винятком тієї, що нехтує красою і, тим са
мим, мистецтвом взагалі,— нудна. Найбіль
ше, що може сказати критик відносно 
«Христового погребіння» Тіціана, мабуть, 
єдиної в світі картини, яка сповнена чистою 
красою,— це порадити піти й подивитися на 
неї. Все інше, що він може сказати, є істо
рія, або біографія, або хтозна-що. Люди по
в'язують з красою такі поняття як велич
ність, людяність, доброта, любов, тому що 
сама краса не може задовольнити їх надов
го. Краса досконала, а досконалість (така 
вже людська природа) привертає нашу ува
гу лиш на короткий час. Математик, який 
подивився «Федру» і спитав: «Qu’est-ce que 
ça prouve?» 3, не був такий дурний, як його 
вважали. Ніхто ніколи не міг пояснити, чому 
Дорійський храм у Пестумі красивіший, ніж, 
скажімо, склянка холодного пива, не вису
ваючи аргументів, що не мали нічого спіль
ного з питанням про красу. Краса — це ту

1 Маленька Неллі — головний герой роману 
Ч. Діккенса «Крамниця старожитностей».

2 Джон Кітс — відомий англійський поет першої 
половини ХІХ ст., у своїй поемі «Ендіміон» писав: 
«Краса дає нам вічну насолоду».

3 Що це доводить? (франц.)
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пик. Вона — гірська вершина, сходження на 
яку нікуди не веде. Ось чому ми, зрештою, 
більше захоплюємось Ель Греко, ніж Тіціа- 
ном, незавершеними досягненнями Шекспі- 
ра, ніж завершеними успіхами Расіна. Про 
красу було написано багато. Краса — це те, 
що задовольняє естетичний інстинкт. Але 
хто прагне до задоволення? Тільки йолоп, 
який від добра шукає добра. Скажемо пря
мо: краса сама по собі нуднувата.

Але те, що критики писали про Едварда 
Дріффілда, було справжнє окозамилювання. 
Його видатною заслугою був не реалізм, 
який давав життя його творам, не краса, 
яка надихала їх, не графічні портрети мо
ряків, не поетичні описи солончакових бо
літ, штормів, штилів і пташиних базарів — 
його заслугою була довговічність. Пошана 
до старості є однією з чудових рис людини, 
і, гадаю, можна сміливо твердити, що в 
жодній іншій країні ця людська риса не ви
являється яскравіше. Пошана і любов, з 
якими інші народи ставляться до старості, 
завжди платонічні; наші ж — цілком прак
тичні. Хто, крім англійця, прийде в Ковент- 
Гарден слухати літню безголосу примадон
ну? Хто, крім англійця, платитиме за те, 
щоб побачити танцюриста, який ледве пе
реставляє ноги, і захоплено казатиме сусі
дові під час антракту: «Боже, сер, йому ж 
далеко за шістдесят!» Правда, порівняно з 
політичними діячами і письменниками такі 
митці ще зовсім юні. Я часто думаю, що 
jeune premier1 повинен мати дуже лагідну 
вдачу, якщо він не відчуває гіркоти при 
згадці, що в сімдесят років йому доведеть
ся закінчити свою кар'єру — тоді, коли гро
мадський діяч і письменник будуть у само
му розквіті сил. Людина, яка в сорок років 
починає займатися політикою, в сімдесяти
річному віці стає державним діячем. Саме 
тоді, коли вона вважається вже надто ста
рою, щоб бути чиновником, садівником чи 
суддею, їй надходить час керувати держа
вою. Далебі, нічого дивного, що з давніх- 
давен старики втовкмачують молодим, ніби 
вони розумніші за молодь; перш ніж моло
ді зрозуміють, що це нісенітниця, вони самі 
старіють, і це дає їм право дурити інших. 
Крім того, кожна людина, якій пощастило 
побувати в товаристві політиканів, не могла 
не усвідомити, що управління нацією (як 
можна судити з наслідків) вимагає дуже 
невеликих розумових здібностей. Але чому 
письменників треба поважати тим більше, 
чим старішими вони стають,— на це питан
ня я довго не знаходив відповіді. Раніш я 
думав: вихваляння письменників, котрі не 
спромоглися за двадцять років написати 
жодної цікавої книги, здебільшого зумов
люється тим фактом, що представники мо

1 Артист на амплуа молодого «першого кохання».

лодшого письменницького покоління, яким 
уже нічого побоюватися конкуренції ста
рих, просто вважають за краще вихваляти 
їхні заслуги; до того ж усім давно відомо, 
що хвалити когось, чиє суперництво вас не 
лякає,— найкращий засіб дошкулити тому, 
чийого суперництва ви боїтесь. Після зрілих 
роздумів я прийшов до висновку,' що єдине 
виправдання загальних оплесків, якими ті
шать похилого віку письменника, котрий 
прожив довше, ніж звичайно належить лю
дині, полягає в тому, що інтелігентні люди 
у віці за тридцять років взагалі нічого не 
читають. В міру їхнього старіння книги, які 
вони читали в молоді роки, набувають ро
мантичного ореолу, і з часом люди припи
сують письменнику, який їх написав, дедалі 
більше заслуг. Звичайно, письменник пови
нен писати й далі. Дуже погано, якщо він 
гадає, ніби досить написати один або два 
шедеври — він повинен спорудити для них 
п'єдестал із сорока або п'ятдесяти звичай
них творів. А для цього потрібен час. Якщо 
його продукція не може полонити читачів 
красою, вона має приголомшити їх своєю 
вагою.

Коли вважати довголіття рівнозначним ге
ніальності — а я дотримуюся саме такої 
думки,— мало кому в наш час пощастило 
так, як Едварду Дріффілду. В шістдесяті 
роки XIX ст. він був ще молодою людиною 
(на той час освічені люди ставилися до ньо
го насторожено і не балували своєю увагою); 
і його становище в літературному світі було 
абияке; відомі критики лише стримано 
хвалили його, а в рецензіях молодих часом 
прозирала навіть зневага. Всі згоджувалися, 
що він талановитий, але нікому не спадало 
на думку назвати його одним з найславет- 
ніших представників англійської літератури. 
Та ось Дріффілд відсвяткував свої сімдесяті 
роковини. І тут в літературних колах поши
рилося замішання — як жмури по воді, коли 
з-за обрію наближається шквал. Всі враз 
побачили, що серед нас довгі роки живе 
великий письменник. В бібліотеках почали по
силено питати його книги, сотні писак поча
ли писати дослідження, статті і моногра
ф і ї— короткі й багатослівні, пристрасні й 
глибокодумні — про його романи. Твори 
Дріффілда друкувалися і повними збірка
ми, і вибраними, вартістю і в шилінг, і у 
три з половиною, і п'ять шилінгів, і у гінею. 
Його стиль аналізували, його погляди ви
вчали, його техніку анатомували. Коли йому 
минуло сімдесят п'ять, всі погодилися на 
тому, що Едвард Дріффілд — геній. У вісім
десят він був оголошений патріархом анг
лійської літератури, і це звання зберігалося 
за ним до самої смерті...

І хоч ці роздуми зайняли немало місця 
на папері, у мене в голові вони промайнули
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досить швидко. Спогади виникали безлад
н о — спершу я. міг пригадати якийсь епізод, 
потім уривок розмови, котра відбулася ра
ніше,— але для зручності читачів і з любо
ві до точності я записав усе по порядку. 
Минуло стільки часу, але я добре пригаду
вав, як виглядали люди і навіть суть того, 
про що вони говорили; ось тільки в що во
ни були вдягнені — я точно не пам'ятав. 
Сорок літ тому одяг, особливо жіночий, ду
же відрізнявся від нинішнього, і якщо я 
пригадував його деталі, то лише тому, що 
значно пізніше бачив на картинах і фото
графіях.

Я все ще перебував у полоні дозвільних 
спогадів, коли біля дому зупинилося таксі, 
пролунав дзвоник, і за хвилину почувся гуч
ний голос Олроя Кіра, який говорив швей
цару, що я йому призначив побачення. Він 
зайшов — великий, грубуватий і сильний. 
Його енергійність одразу зруйнувала слаб
ку будівлю, яку я створив із давнього ми
нулого, Наче буйний вітер березня, він 
приніс із собою агресивне й неминуче су
часне.

— Я саме зараз запитував себе,— при
знався я,— хто після Дріффілда успадкує 
звання патріарха англійської літератури. 
І ось ви прийшли, щоб відповісти на моє 
запитання.

Олрой Кір вибухнув веселим сміхом, але 
в його очах промайнула тінь підозри.

— Я гадаю — ніхто,— відповів він.
— А ви?
—  О, любий друже, але ж мені нема й 

п'ятдесяти. Дайте мені прожити ще два
дцять п'ять років,— знову засміявся він, 
уважно стежачи за виразом мого облич
чя.— Я ніколи не знаю, коли ви жартуєте, 
а коли говорите серйозно,— мовив Рой, 
опускаючи очі.— Звичайно, часом мимоволі 
замислюєшся про майбутнє. Всі, хто зараз 
займає провідне становище, на якихось 
п'ятнадцять-двадцять років старіші за мене. 
Вони не житимуть вічно. А коли їх не стане, 
хто лишиться? Правда, є Олдос 1; він наба
гато молодший за мене, але здоров'я у 
нього не дуже міцне. Якщо виключити ви
падок, тобто появу якого-небудь генія, що 
несподівано випливе і захопить чільне міс
це, я, справді, не бачу, чому б у найближчі 
двадцять-двадцять п'ять років мені не за
йняти його самому. Треба лише наполегли
во працювати і прожити довше за інших.

Коли Рой утопив своє важке тіло в одно
му з крісел моєї хазяйки, я запропонував 
йому віскі з содовою водою.

— Дякую, але я ніколи не п'ю до шостої 
години/— відмовився він. Потім глянув 
навколо себе.—- У вас приємна квартира.

— Еге ж. Ви хотіли мене бачити?

і Олдос Хакслі (1894) — сучасний англійський 
письменник.

— Мені хотілося поговорити з вами про 
запрошення місіс Дріффілд. По телефону 
це було б важко зробити. Справа в тому, 
що я маю намір написати біографію Д ріф
філда.

— ОІ Чому ж ви нічого не сказали мені 
минулого разу?

Я відчув симпатію до Роя. Отже я не 
помилився, коли подумав, що він не просто 
заради втіхи побути зі мною запросив мене 
на сніданок.

— Я ще не вирішив був остаточно. Місіс 
Дріффілд хоче, щоб я взявся за це, і лад
на допомогти мені всім, чим зможе. Вона 
передає мені всі матеріали, які збирала 
протягом багатьох років. Це нелегка спра
ва і, певна річ, мені хочеться виконати її 
якнайкраще. Але для цього доведеться ба
гато попрацювати. Люди значно більше по
важають того письменника, котрий час від 
часу пише щось серйозне. Мені довелося 
чимало попріти над своїми критичними пра
цями, зиску з них не було ніякого, але 
вони допомогли мені завоювати авторитет, 
якого я ніколи не мав би без них.

— Я вважаю, що це дуже добрий план. 
Ви знали Дріффілда значно ближче, ніж 
будь-хто інший в останні двадцять років.

— Гадаю, що так. Але йому було вже за 
шістдесят, коли я з ним познайомився. 
Я написав йому, що дуже люблю його кни̂ - 
ги, і він запросив мене до себе. Однак я 
мало знаю про першу половину його життя. 
Місіс Дріффілд часто просила його розпо
відати про ці роки і дуже ретельно все за
писувала; потім є щоденники, які він час 
від часу вів. І, звичайно, багато сторінок 
його романів мають автобіографічний ха
рактер. Але є в його біографії чимало не- 
з'ясованого. Я хочу написати щось на зра
зок книги про особисте життя письменника, 
з безліччю подробиць, які так приваблюють 
людей. Дати вичерпний аналіз його творчо
сті, без пишномовних фраз і, хоч сповнений 
доброзичливості, але сумлінний і... витон
чений. Щоправда, доведеться добре попра
цювати, та місіс Дріффілд здається, вва
жає, що я впораюся.

— Обов'язково впораєтесь,— зауважив я.
— А чому б і ні,— відповів Рой.— Я кри

тик і письменник, отже маю певну літера
турну кваліфікацію. Але я сам нічого не 
вдію, поки кожен, хто може, не виявить ба
жання допомогти мені.

Картина почала прояснюватись. Та я по
старався зберегти на обличчі незворушний 
вираз. Рой нахилився вперед.

— Минулого разу я питав вас, чи не зби
раєтесь ви самі писати що-небудь про Дріф
філда, і ви відповіли, що ні. Це. напевно?

— Абсолютно.
— В такому разі, чи не погодилися б ви 

дати мені ваші матеріали?
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— Друже милий, так у мене ж нічого не
має.

— Ну, це вже ви говорите нісенітницю,— 
вигукнув Рой добродушним тоном лікаря, 
який намагається переконати дитину пока
зати горло.— Коли він жив у Блекстейблі, 
ви, напевно, зустрічалися з ним досить ча
сто.

— Тоді я був ще дитиною.
— Але ж ви не могли не відчути в ньому 

чогось незвичайного! Зрештою, не знайде
ться, мабуть, людини, котра, побувши з 
Едвардом Дріффілдом хоч півгодини, не 
підпала б під вплив його виняткової інди
відуальності. Це очевидно навіть шістна
дцятирічному хлопцеві. А ви, напевно, були 
спостережливіший і чутливіший, ніж біль
шість хлопчиків вашого віку.

— Хотів би я знати, чи помітив би хтось 
його індивідуальність, коли б її не підтри
мувала слава? Невже ви гадаєте, що, по
їхавши на курорт на заході Англії як зви
чайний бухгалтер містер Аткінс, котрий 
прибув на води, щоб підлікувати свою пе
чінку, ви вразили б кого-небудь своєю осо
бистістю?

— Мені здається, невдовзі вони усе ж та
ки збагнули б, що я не звичайний бухгал
тер,— зауважив Рой з посмішкою, яка урів
новажила самоповагу, що прозвучала в то
ні цього зауваження.

— Я можу сказати лише одне: тоді мене 
найбільше вражало те, що Дріффілд носив 
дуже вузькі штани до колін. Ми багато їзди
ли разом на велосипедах, і я завжди трохи 
побоювався, що мене з ним побачать.

— Зараз це звучить комічно. Про що він 
говорив?

— Не пам'ятаю. Ні про що особливе. Він 
дуже захоплювався архітектурою, говорив 
про сільське господарство, а якщо нам 
траплявся приємний на вигляд шинок, зви
чайно пропонував зупинитися на кілька хви
лин і випити склянку пива; він розмовляв з 
хазяїном про врожаї, про ціни на вугілля 
і таке інше.

Я бачив з виразу Ройового обличчя, що 
він розчарований; Рой слухав, але вже без 
інтересу, і я зауважив, що коли йому не
цікаво, у нього з'являється кислий вираз. 
Та хоч я не міг пригадати, щоб Дріффілд 
коли-небудь говорив щось важливе протя
гом наших тривалих прогулянок, у мене ли
шилися виразні спогади про них. Блек- 
стейбл розкинувся на вкритому галькою мор
ському узбережжі. Варт було пройти яки
хось півмилі вглиб, і ви потрапляли в най- 
типовішу сільську частину Кенту. Кручені 
дороги вилися тут між широкими родючи
ми ланами і групами височенних в'язів, мо
гутніх, сповнених своєрідної величі, ніби 
ставні дружини кентських фермерів — ро
жевощокі і сильні, які виросли на свіжому

маслі і домашньому хлібі, вершках і куря
чих яйцях. Інколи ж дорога перетворюва
лася на стежку, що бігла поміж густим жи
воплотом з глоду, і в'язи нависали над чею 
так, що, піднявши очі вгору, ви бачили ли
ше вузеньку смужку блакитного неба. Коли 
ви проїжджали по ній теплого, чудового 
дня, у вас не йшла з голови думка, що світ 
стоїть нерухомо, і життя триватиме вічно.
І хоч ви щосили натискали на педалі, вас 
сповнювало приємне відчуття лінощів. Ви 
почували себе абсолютно щасливим — нав
круги стояла цілковита тиша. Часом хто-не- 
будь із товариства від повноти почуттів ви
ривався вперед — це сприймалося як жарт, 
з якого усі сміялися, і кілька хвилин ви 
щодуху мчали слідом. Ми невинно глузу
вали один з одного і всі разом — з влас
них жартів. Інколи ми проїздили повз коте
джі з маленькими квітниками, в яких цвіли 
рожі й тигрові лілії; трохи віддалік стояли 
будинки фермерів з просторими клунями і 
сушарнями; часом траплялися ділянки хме
лю. Таверни були маленькі й затишні, біля 
ганків росла жимолость. їхні назви були 
звичайні й прості: «П'яненький моряк», «Ве
селий хлібороб», «Корона і якір», «Черво
ний лев».

Але все це, звісно, не цікавило Роя, і він 
перебив мене.

— Невже він ніколи не говорив про літе- 
ратуру?

— Він належав до іншої категорії пи
сьменників. Мабуть, Дріффілд багато мір
кував про свої твори, але ніколи не згаду
вав про них. Він часто давав курату щось 
із книжок. Взимку, під час різдвяних кані
кул, я пив у нього майже щодня чай, і во
ни з куратом інколи заводили розмову про 
книги.

— Ви не пам'ятаєте, що саме він тоді го
ворив?

— Я запам'ятав тільки одне. Творів, про 
які він тоді говорив, я не читав, але після 
цього вирішив прочитати. Якось він заува
жив, що Шекспір, після того, як назавжди 
оселився у Стратфорді-на-Ейвоні, якщо й 
думав про свої п'єси, то з найбільшим ін
тересом, мабуть, згадував дві з них: «Міра 
за міру» і «Троїл і Крессіда».

— Щось не дуже зрозуміло. А про ко
гось сучаснішого, ніж Шекспір, він не зга
дував?

— Наскільки я пам'ятаю, тоді не згаду
вав. А от коли я снідав з Дріффілдами 
кілька років тому, я чув, як він сказав, що 
Генрі Джеймс, пишучи про плітки на званих 
вечорах в англійських маєтках, прогавив од
ну з найважливіших історичних подій у сві
т і— піднесення Сполучених Штатів. Дріф
філд назвав це іі gran rifiu to1 Мене зди

* В аике самозречення (італ.).
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вувало і р.озсмішило, що старий вживає 
італійський вираз, бо здорова кремезна 
герцогиня була єдиною з присутніх, хто 
знав, про якого дідька він говорить. Він 
сказав ще: «Бідолаха Генрі! Він цілу віч
ність блукає навколб величного парку. Ого
рожа надто висока для нього, щоб зазир
нути, а чай вони п'ють дуже далеко, щоб 
можна було почути, що каже графиня».

Рой уважно вислухав цей маленький анек
дот. Потім замислено похитав головою.

— Я не певен, що можу використати це. 
Вся зграя прихильників Генрі Джеймса на
кинеться на мене, ніби тисяча чортів. Але 
що ви звичайно робили вечорами?

— Ну, ми грали в віст, а Дріффілд чи
тав книги, які йому присилали на рецензію. 
І ще він співав.

— Цікаво,— вигукнув Рой, різко нахиля
ючись уперед.— Ви пам'ятаєте, які пісні він 
співав?

— Цілком точно. Найбільше Дріффілд 
любив «Будь-що волію я солдата» і «Ходім, 
де горілка дешевша».

— О!
На обличчі в Роя відбилось розчарування.
— А ви сподівалися, що він співатиме 

Шумана?— спитав я.
— А чому б і ні? Та, гадаю, було б при

родніше, якби він співав матроських або 
старих англійських народних пісень, що їх 
звичайно грають на ярмарках сліпі скрипалі, 
і під мелодії яких сільські парубки танцю
ють з дівчатами на токах. Цей момент мож
на було б дуже вигідно подати, але я не 
можу собі уявити, як Едвард Дріффілд спі
вав естрадні пісеньки. Адже, пишучи порт
рет людини, треба точно передати її  риси; 
недоречні деталі тільки зіпсують загальне 
враження.

— Знаєте, невдовзі після цього він ниш
ком утік з міста. І багатьох поставив у не
приємне становище.

Протягом цілої хвилини Рой мовчки ди
вився на килим.

— Так, я знаю, що були якісь неприєм
ності. Місіс Дріффілд згадувала про них. 
Але ж усім було заплачено ще до того, як 
він купив Ферн-Корт і знову оселився в тій 
місцевості. Не думаю, щоб так уже важ
ливо було наголошувати на події, яка не 
має жодного значення для його творчості. 
Врешті-решт, це сталося близько сорока ро
ків тому. Крім того, кожному ВІДОМО, ЩО в 
старого були деякі дивацтва. Можна було 
б подумати, що після того маленького 
скандалу він, ставши відомою людиною, ні
защо не схоче провести останні дні свого 
життя в Блекстейблі — в місті, де знають 
про його досить-таки низьке походження; 
але це його анітрохи не турбувало. Він 
жартома розповідав про цей випадок усім, 
хто приходив до нього снідати, і ставив мі

сіс Дріффілд у дуже незручне становище. 
Я хотів би, щоб ви ближче познайомилися 
з Емі. Вона надзвичайна жінка. Щоправда, 
всі свої великі твори старий написав ще 
до того, як зустрівся з нею. Але гадаю, ні- 
хтЬ не заперечуватиме, що саме вона ство
рила з Дріффілда ту імпозантну і величну 
постать, яку світ бачив протягом останніх 
двадцяти п'яти років його життя. Вона від
верто розповіла мені, як нелегко це їй да
лося. Старий Дріффілд мав дещо ексцен
тричний характер, і їй довелося докласти 
чимало зусиль, щоб навчити його пристой
но поводитись. Часом він виявляв страшен
ну впертість, і жінку із слабкою волею це, 
мабуть, злякало б. Він, наприклад, мав звич
ку, з якою бідній Емі довелося наполегли
во боротися: з'ївши м'ясо і овочі, він брав 
шматочок хліба, витирав ним тарілку, а по
тім з'їдав і його!

— А знаєте, що це означає?— спитав я.— 
Протягом багатьох років він так бідував, що 
не міг дозволити собі перевести навіть 
крихту їжі.

— Можливо. Але, погодьтеся, це не ду
же приємна звичка для визначного пи
сьменника. І ще одне. Він, як ви знаєте, не 
був п'яниця, але дуже любив відвідувати 
«Ведмідь і ключ» у Блекстейблі й випивати 
там один-два кухлі пива. Звичайно, нічого 
жахливого в цьому немає, але це привер
тало до нього увагу, особливо влітку, коли 
в шинку бувало повно туристів. Дріффілд 
заходив у розмову з першим-ліпшим відві
дувачем, здавалося, він зовсім не розуміє 
свого становища. А це ж незручно, якщо 
взяти до уваги, що у них дома снідало ба
гато цікавих людей, таких, як Едмунд Гос- 
с е *, або лорд Керзон. Потім він ішов у 
шинок й розповідав міднику, булочнику і 
санітарному інспекторові, що він думає про 
своїх гостей. Звичайно, можна пояснити це 
тим, що він шукав місцеві характерні типи. 
Однак він мав звички, з якими було 
дуже важко миритися. Чи знаєте ви, з яки
ми зусиллями Емі Дріффілд привчила йо
го приймати ванну?

— В ті роки, коли він народився, вважа
лося шкідливим часто купатись. Я навіть не 
певен, чи траплялося йому жити у будинку 
з ванною до того, як йому минуло п'ятде
сят років.

— Він заявляв, що раніше ніколи не мив
ся частіше, ніж раз на тиждень, і не розу
міє, чому в його віці треба міняти цю звич
ку. Емі вимагала, щоб він міняв білизну 
кожного дня, але проти цього він також за
перечував. Мовляв, він завжди носив білиз
ну цілий тиждень, і якщо її часто прати — 
вона швидко порветься. Чого тільки не ро
била місіс Дріффілд, щоб примусити його

і Англійський поет і критик (1849— 1928).
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приймати ванну кожного дня, підсипала па
хучі есенції, але ніщо не могло його пере
конати, і, дійшовши похилого віку, він не 
хотів митися навіть раз на тиждень. Місіс 
Дріффілд каже, що останні три роки свого 
життя він взагалі не мився! Звичайно, це 
між нами; я просто хочу вам показати, 
скільки такту мені доведеться виявити, опи
суючи його життя. Важко заперечувати, що 
він був дещо нерозбірливий у грошових 
справах, любив водити компанію з нижчими 
за себе, що не всі його звички були при
стойні. Але, гадаю, ці риси були не най
істотніші. Я не збираюся писати про нього 
неправди, але вважаю, що про деякі фак
ти краще взагалі не згадувати.

— А чи не здається вам, що було б ціка
віше, коли б ви показали його без при
крас?

— Ні, це неможливо. Емі Дріффілд ніко
ли б мені цього не подарувала. Адже во
на попросила м е н е  написати його біогра
фію, тому що вірить у мою розсудливість. 
Я маю поводитись як джентльмен.

— Дуже нелегко бути водночас джентль
меном і письменником.

— Не розумію вас. І крім того, ви ж зна
єте, що таке критики. Якщо ви напишете 
правду, вас звинуватять у цинізмі. А пи
сьменникові не дуже приємно здобути ре
путацію циніка. Щоправда, якби я був аб
солютно безпринципний, то міг би викли
кати сенсацію книгою про Дріффілда. 
Потішно було б показати людину з її при
страстю до прекрасного і безвідповідаль
ним ставленням до власних обов'язків, з її 
чудовим стилем і особистою ненавистю до 
мила й води, її ідеалізмом і пристрастю до 
відвідування сумнівної репутації шинків; 
але, чесно кажучи, чи варто це робити? Лю
ди вважатимуть, що я повторюю Літтона 
Стречі К Ні, краще нехай мій твір буде ро
зумний, чарівний, до певної міри інтелекту
ально витончений — ви мене розумієте — і 
ніжний. Автор повинен бачити свою книгу, 
перш ніж розпочне її писати. Я бачу цю 
книгу схожою на портрети Ван-Дейка: ба
гато повітря, поважність і аристократизм. 
Розумієте, що я маю на увазі? Близько ві
сімдесяти тисяч слів.

На якусь мить він заглибився в естетичне 
споглядання майбутнього твору. Внутріш
нім зором він уже бачив свою книгу: вели
кого формату, тонку і легку на вагу, на
друковану з великими полями на приємно
му на вигляд папері; думаю, він бачив та
кож солідну чорну палітурку із золотим 
тисненням. Але, як і кожна людина, Олрой 
Кір не міг (я вже про це згадував) довго 
перебувати в полоні краси. Він ьциро по
сміхнувся мені.

і Англійський критик і письменник біографічного 
жанру (1880— 1932').

— Але як, біс його знає, обійти першу 
місіс Дріффілд?

— Скелет у буфеті пробурмотів я.
— Де вона тільки взялася на мою голо

ву? Вона була дружиною Дріффілда багато 
років, і Емі Дріффілд має про неї певну 
думку. Я просто не знаю, що мені робити. 
Бачите, -вона вважає, нібито Розі Дріффілд 
згубно впливала на чоловіка, нібито вона 
робила все можливе, щоб знищити його 
морально і фізично, підірвати його до
бробут; ця жінка стояла нижче від нього 
в усіх відношеннях — особливо ж інтелекту
ально і духовно — і тільки завдяки тому, 
що він був людина великої сили й життє
здатності, йому вдалося вистояти. Це був 
дуже невдалий шлюб! Щоправда, вона дав
но померла, тож навряд чи варто роз'ят
рювати старі рани і виносити сміття з хати; 
але факт лишається фактом: «всі свої най
кращі книги Дріффілд написав тоді, коли 
жив з нею. Хоч я й захоплююсь його пізні
шими творами (ніхто більше за мене не пе
реконаний в їхній красі) і хоч їм справді 
притаманні риси чарівної класичної стри
маності, мушу визнати, що в них немає си
ли, запаху й кипіння життя, які відчувалися 
в його ранніх книгах. Мені здається, що не 
можна цілком ігнорувати впливу першої 
дружини на його творчість.

— І що ж ви збираєтесь робити?— спи
тав я.

— Доведеться, мабуть, викласти цей пе
ріод його життя з якнайбільшою стримані
стю і делікатністю — так, щоб не порушити 
пристойність і водночас зробити це з муж
ньою відвертістю. Ви розумієте, що я маю 
на увазі?

— Мені здається, що це дуже важка 
справа.

— Наскільки я розумію, нема потреби 
ставити крапки над «і». Вся проблема в то
му, щоб знайти вірний тон. Я б не сказав 
жодного зайвого слова, але виклав би 
все, що потрібно знати читачеві. Адже дав
но відомо: якою б непристойною не була 
тема, можна пом'якшити неприємне вра
ження, трактуючи її з гідністю. Але я нічо
го не можу зробити, доки не знатиму всіх 
фактів.

— Певна річ, ви не можете тлумачити їх, 
поки їх у вас немає.

Рой висловлювався з легкістю, яка личи- 
ла талановитому промовцю. Я б дуже хотів: 
а) вміти висловлюватись з такою перекон
ливістю й блиском, ніколи не відчуваючи 
нестачі слів і виголошуючи речення без 
жодної затримки, і б) не бачити власної жа
люгідності й нездатності уособити велику і 
поважну аудиторію, до якої інстинктивно

і Цей ідіоматичний вираз означає «сімейна таєм
ниця».
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звертався Рой. Та ось він замовк. Лагідний 
вираз осяяв його обличчя, яке від ентузіаз
му почервоніло, а від полуденної спеки 
вкрилося потом; очі, які зупинились на ме
ні, пом'якшали і засвітилися посмішкою.

— Отут-то мені й потрібна ваша допомо
га, любий друже,— приязно мовив він.

Я завжди вважав за краще промовчати, 
коли мені нічого сказати, а коли не знаю, 
як відповісти, тримати язик за зубами. 
Я люб'язно подивився на Роя.

— Ви знаєте про його життя в Блекстей- 
блі більше, ніж будь-хто.

— Я цього не певен. У Блекстейблі, ма
буть, живе багато людей, які бачили його 
тоді так само часто, як і я.

— Можливо. Та зрештою, вони, очевид
но, не дуже поважні особи, і навряд чи на 
них можна покладати якісь надії.

— Ага, розумію. Ви гадаєте, що я — єди
на людина, яка може вибовкати щось ціка
ве для вас.

— Ви майже вгадали, якщо вам хочеться 
обернути це на жарт.

Я помітив, що Рой не схильний до жартів. 
Та мені це було байдуже, бо я вже давно 
звик, що людей не розважають мої дотепи. 
Я часто думаю, що справжній тип митця — 
це гуморист, якому доводиться самому смі
ятися з власних жартів.

— Здається, ви часто бачилися з ним піз
н іш е— в Лондоні?

— Еге ж.
— Тоді, коли він жив десь у Лоуер-Бель- 

гравіа *?
— Він мав квартиру в Пімліко.
Рой сухо посміхнувся.
— Не будемо сперечатися з приводу точ

ного визначення Лондонського кварталу, в 
якому він жив. Ви були з ним близькі тоді?

— Досить близький.
— Як довго це тривало?
— Років два.
— Скільки вам було тоді?
— Двадцять.
— Послухайте, зробіть мені одну річ. 

Це не забере у вас багато часу, а для ме
не буде неоціненною послугою. Я просив 
би вас накидати якнайповніші спогади про 
Дріффілда і все, що ви пам'ятаєте про йо
го дружину, про їхні стосунки ТОЩО, ЯК У 
Блекстейблі, так і в Лондоні.

— О, любий друже, це не так просто. 
Якраз зараз у мене до біса роботи.

— Це не потребує багато часу. Ви мо
жете писати, зовсім не турбуючись про 
стиль, або щось подібне. Потім я все ви
правлю. Єдине, що мені потрібно,— це 
факти. Бо ж ніхто крім вас їх не знає. Я не

бути пишномовним, але Дріффілд був 
?ЛП«КГЮ людиною, і, розповівши все, що

і Один з фешенебельних аристократичних районів 
лондонського Вест-Е/нда.

вам відомо, ви сплатите тим самим борг 
його пам'яті і виконаєте свій обов'язок пе
ред англійською літературою. Я б не осмі
лився просити вас, але кілька днів тому ви 
сказали, що не маєте наміру писати про 
нього. Якщо ви триматимете при собі купу 
матеріалу, котрий не збираєтесь використа
ти, то скидатиметеся на собаку на сіні.

Таким чином, Рой водночас докорив мені 
за лінощі і нагадав про почуття обов'язку.

— Але чому місіс Дріффілд хоче, щоб 
я приїхав у Ферн-Корт?— спитав я.

— У нас була про це розмова. Будинок 
у неї дуже приємний. Вона його добре до
глядає, і ви ж знаєте, як зараз чудово в се
лі. На її думку, якщо ви погодитесь писати 
спогади, там вам буде зручно і спокійно; 
звісно, я нічого їй не обіцяв, але, цілком 
природно, перебуваючи в такій близькості 
від Блекстейбла, ви пригадаєте все те, що 
могли б забути за інших обставин. Потім, 
живучи в його будинку, серед його книг і 
речей, ви зможете реальніше уявити мину
ле. Ми могли б розмовляти про нього, а ви 
ж знаєте, як пригадуються різні цікаві мо
менти під час розмови. Емі дуже кмітлива 
і розумна жінка. Вона звикла протягом ро
ків занотовувати все, що говорив Дріффілд. 
Кінець кінцем, цілком можливо, що в ході 
розмови ви скажете те, про що б вам не 
спало на думку написати; а вона запише все 
слово в слово. Крім того, ми зможемо гра
ти в теніс і купатися.

— Я не дуже люблю жити в чужих лю
дей,— відповів я.— Ненавиджу заради сні
данку прокидатися о дев'ятій годині і їсти 
те, чого мені не хочеться. Я не люблю гу
ляти, мене анітрохи не цікавлять чужі кур
чата.

— Вона зараз така самотня. Ви виявите 
велику люб'язність до неї. І до мене також.

Я замислився.
— Ось що я зроблю: я поїду в Блек- 

стейбл, але не в гості. Я зупинюсь у «Вед
меді й ключі» і прийду до місіс Дріффілд, 
коли й ви там будете. Ви зможете донесхо
чу розмовляти про Едварда Дріффілда, але 
я матиму змогу піти геть, коли мені це на
бридне.

Рой засміявся майже природно.
— Згода. Домовилися. І ви запишете все, 

що згадаєте і що може стати мені в при
годі?

— Спробую.
— Коли ви приїдете? Я їду в п'ятницю.
— Я поїду з вами, якщо ви пообіцяєте не 

розмовляти зі мною в поїзді.
— Гаразд. Найкраще нам їхати поїздом, 

що відходить о п'ятій годині десять хвилин. 
Я чекаі-иму вас на платформі.

Не знаю, може, Рой боявся, що я пере
думаю, але він одразу ж підвівся, тепло по
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тиснув мені руку і, нагадавши, щоб я взяв 
з собою тенісну ракетку й купальний ко
стюм, пішов.

Р ПЧЛІЛ Розмова з Роєм викликала у 
”  мене спогади про перші роки дванад- життя в Лондоні. Не маючи ні-

ІІРТММ яких ос°бливих планів, я вирішив
цЛІИл трохи прогулятися і випити 

склянку чаю з моєю колишньою квартир
ною хазяйкою. Прізвище місіс Хадсон дав 
мені секретар медичного коледжу в Сейнт- 
Люк, коли зеленим юнаком я тільки-но при
їхав до Лондона і шукав квартиру. ї ї  буди
нок був на Вінсент-сквер. Я жив там п'ять 
років у двох кімнатах на першому поверсі, 
а наді мною в бельетажі жив викладач 
Вестмінстерської школи. Я платив за свої 
кімнати фунт на тиждень, а він — двадцять 
п'ять шилінгів. Місіс Хадсон була маленька, 
метушлива жінка з блідим обличчям і ве
ликим орлиним носом, з найблискучішими, 
найжвавішими і найчорнішими з усіх, які 
мені будь-коли доводилося бачити, очима. 
У неї було густе, дуже темне волосся, яке 
вона в будні після обіду, а по неділях з са
мого ранку укладала на потилиці наче біля
чий хвіст і начісувала на лоба чубок, як на 
старих фотографіях Джерсі Лілі. Вона мала 
золоте серце (хоч тоді я цього не помічав, 
бо у молоді роки людська доброта спри
ймається як щось само собою зрозуміле) і 
була чудовою куховаркою — ніхто краще за 
неї не вмів приготувати омлет. Вона встава
ла дуже рано, запалювала камін у вітальні 
своїх джентльменів, щоб ми не щулились 
від холоду під час сніданку (о, ці жахливі 
холодні ранки!), і, якщо не чула, як ви грю
каєте своєю ванною — плоскою, бляшаною 
посудиною, яку ввечері ми наповнювали 
водою і засовували під ліжко, щоб було 
трохи тепліше спати,— промовляла: «Бач,
мій верхній ще не прокинувся, він знову 
спізниться на лекції». Потім дріботіла наго
ру, стукала в двері і до вас долітав її про
низливий голос: «Якщо ви цю ж мить не 
прокинетесь, у вас зовсім не лишиться часу 
на сніданок і через це в мене потім болі
тиме голова». Цілий день вона не поклада
ла рук, за роботою вона співала і була ве
села, щаслива й жартівлива. ї ї  чоловік був 
старіший за неї. Він багато років служив 
дворецьким у родовитих людей і мав вели
кі бакенбарди та бездоганні манери; він був 
жезлоносець у дуже респектабельній церк
ві по сусідству; вдома він прислужував за 
столом, чистив взуття пожильцям і допома
гав мити посуд. Єдиною розвагою місіс 
Хадсон було, нагодувавши своїх квартиран
тів обідом (я обідав о пів на сьому, а ви
кладач о сьомій), трохи побалакати з ними. 
Дякувати богові, мені вистачило здорового

глузду (як у Емі Дріффілд з її славетним 
чоловіком) записувати ці розмови, бо місіс 
Хадсон була нєперевершеним знавцем гу
мору кокні К Вона мала свій характерний 
стиль і багатий словник, їй ніколи не 
бракувало комічної метафори або гострої, 
дотепної фрази. Вона була зразком при
стойності, і у неї в домі ніколи не поселя
лися жінки, бо, мовляв, ніколи не розбе
реш, що в них на думці. («На язиці у них 
постійно чоловіки, чоловіки, чоловіки, 
удень подавай їм чай і тонко нарізаний хліб 
з маслом, завжди вони відчиняють двері, 
вимагають гарячої води і не знаю, що ще»). 
Але в розмові вона не боялася вживати ви
разів, які ми в ті дні називали «солоними». 
Про неї можна було сказати її ж словами 
про актрису Мері Ллойд: «Найбільш мені по
добається в ній те, що вона дає змогу доб
ре посміятися. Інколи вона доходить до 
межі, але ніколи через неї не переступає». 
Місіс Хадсон подобався власний гумор і, 
здається, вона з тим більшою охотою ба
лакала із своїми пожильцями, що її чоловік 
був надто серйозна людина («Йому нале
жить бути таким,— казала вона.— Він жез
лоносець і відвідує весілля, похорони й та
ке інше»), зовсім нездатна до жартів. 
(«Я завжди кажу Хадсону: «Смійся при пер- 
шій-ліпшій нагоді, бо коли вмреш і тебе 
поховають — не дуже посмієшся»).

Гумор місіс Хадсон був невичерпний, а 
історія її ворожнечі з міс Батчер, яка зда
вала кімнати в будинку номер чотирна
дцять, була справжньою комічною сагою, 
і тривала протягом багатьох років.

— Вона огидна стара кішка, але мені бу
де нудно без неї, коли господь покличе її 
до себе. Не знаю, правда, що він з нею ро
битиме. Я досхочу посміялася завдяки їй.

У місіс Хадсон були дуже погані зуби і 
питання, коли вона їх вирве, а натомість 
вставить штучні, обговорювалось протягом 
кількох років, при цьому була висловлена 
неймовірна кількість різних припущень.

— Коли вчора увечері Хадсон сказав ме
ні: «Повиривай ти їх нарешті», я відповіла, 
що тоді мені ні про що буде говорити!

Я не бачив місіс Хадсон два чи три роки. 
Мій останній візит був відповіддю на коро
тенький лист, у якому вона просила завіта
ти на склянку міцного чаю і додавала: «На
ступної суботи буде рівно три місяці, як у 
віці сімдесяти дев'яти років помер Хадсон. 
Джордж і Естер прислали свої співчуття». 
Джордж був їхній син. Йому було під со
рок, працював він на Вулвічському арсена
лі, і його мати двадцять років підряд пов
торювала, що одного дня він неждано-не
гадано приведе до неї дружину. Естер була 
служниця, її найняли перед самим моїм ви

1 Іронічне прізвисько лондонського обивателя.
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їздом, але місіс Хадсон і досі називала її 
«моє кляте дівчисько». Хоч місіс Хадсон, 
мабуть, було вже далеко за тридцять, коли 
я вперше оселився в неї,— а це сталося 
тридцять п'ять років тому,— все ж, просту
ючи повільним кроком через Грін-Парк, я 
не думав, що можу не застати її живою. 
Вона була такою ж невід'ємною частиною 
моїх спогадів про молодість, як і пелікани, 
що прикрашали фонтан у парку.

Я спустився кількома східцями у дворик, 
і двері мені відчинила Естер — товста п'ят
десятилітня жінка, але й досі з виразом 
безвідповідальності (властивим «клятому 
дівчиськові») на соромливо усміхненому об
личчі. Коли я ввійшов у напівпідвальну кім
нату, місіс Хадсон штопала Джорджеві 
шкарпетки; вона зняла окуляри й подиви
лась на мене.

— Та невже це ви, містер Ещенден! Хто 
б міг сподіватися, що ви прийдете? Естер, 
чайник закипів? Ви ж вип'єте склянку чаю?

Місіс Хадсон стала трохи огрядніша і вже 
не така рухлива, як раніше, але на голові в 
неї майже не було сивого волосся, а очі, 
чорні й блискучі, наче гудзики, світилися 
усмішкою. Я сів у стареньке потерте кріс
ло, оббите коричневою шкірою.

— Як ви живете, місіс Хадсон?— спитав я.
— О, мені ні на що скаржитися. Хіба 

тільки на те, що я не така молода й здоро
ва, як колись,— відповіла вона.— Я вже не 
можу працювати стільки, як тоді, коли ви 
жили тут. Тепер я не подаю моїм джентль
менам обід власноруч, а тільки сніданок.

— У вас усі кімнати зайняті?
— Хвала богові, всі.
Завдяки підвищенню цін місіс Хадсон 

одержувала за свої кімнати більше, ніж три
дцять років тому, і гадаю, що по-своєму 
вона жила непогано. Але запити людей день 
у день зростають.

— Ви не повірите. Спочатку мені довело
ся обладнати ванну кімнату, згодом про
вести електрику, а потім їм заманулося ма
ти телефон! Цікаво, що вони вигадувати
муть далі?

— Містер Джордж каже, що місіс Хад
сон вже час подумати про відпочинок,— 
втрутилася Естер, яка накривала стіл до 
чаю.

— Не лізь не в свої справи, дівчино,— 
різко відповіла місіс Хадсон.— Коли я піду 
на відпочинок, то тільки на кладовище. Не 
дуже приємно жити віч-на-віч з Джорджем 
і Естер, не маючи змоги навіть побалакати 
з кимось!

— Містер Джордж каже, що їй треба 
придбати маленький будиночок у селі і 
пильнувати себе,— заявила Естер, анітрохи 
не збентежена зауваженням старої.

— Навіть не згадуйте мені про село! Ми
нулого літа лікар порадив мені поїхати ту

ди на шість тижнів. І, вірте слову, це ледве 
мене не вбило. Там стоїть такий галас! Весь 
час цвірінькають птахи, співають півні, му
кають корови. Я не могла цього витримати. 
Коли проживеш усе життя в тиші і спокої, 
неможливо звикнути до цього безперерв
ного гамору.

За кілька кроків од дверей місіс Хадсон 
проходила Роксхолл-Брідж-роуд, по ній 
проїздили трамваї, гуркотіли автобуси, гу
діли таксі. Проте для старої цей лондон
ський шум був ніби колискова пісня.

Я окинув поглядом затишну маленьку 
кімнату, в якій стільки років прожила мі
сіс Хадсон. Чим можна було б їй прислу
житися? Я помітив, що грамофон у неї є. 
Це була єдина річ, яка спала мені тоді на 
Думку.

— Вам що-небудь треба, місіс Хадсон?
Думаючи про щось, вона зупинила на ме

ні свої блискучі очиці.
— Якщо ви вже заговорили про це, не 

знаю, чого б я хотіла окрім здоров'я і си
ли, щоб попрацювати ще років з двадцять.

Я не вважаю себе сентиментальним, але 
після її відповіді, несподіваної, але такої 
характерної, я враз відчув, як до горла ме
ні підкотився клубок.

Коли настав час прощатися, я спитав, чи 
можна подивитися кімнати, в яких прожив 
п'ять років.

— Збігай нагору, Естер, і поглянь, чи до
ма містер Грехем. Якщо його немає, гадаю, 
він не протестуватиме, коли ви подивитесь 
на них.

Естер мерщій побігла нагору і за хвили
ну, трохи захекавшись, зійшла вниз і пові
домила, що містера Грехема немає. Місіс 
Хадсон пішла зі мною. У спальні стояло те 
саме вузеньке залізне ліжко, в якому я спав 
і мріяв, той самий комод і умивальник. Ві
тальня носила на собі сліди похмурої моці 
спортсмена: на стінах висіли фотографії 
крикетних команд і гребців у трусиках, у 
кутку стояли битки для гольфа, а на камін
ній полиці в безладді розмістилися люльки 
з тютюном, оздоблені емблемами коледжу. 
У мій час вірили в чисте мистецтво, і я до
водив це, прикрасивши камінну полицю 
мавританським килимком, придбавши жов- 
то-зелені саржові завіски і повісивши на 
стіни автотипії картин Перуджіно, Ван-Дейка 
і Гоббеми.

— У вас була дуже артистична натура, 
правда?— зауважила місіс Хадсон не без 
іронії.

— Авжеж,— пробурмотів я.
Я не міг стримати нападу туги, згадавши 

роки, що минули відтоді, як я мешкав у 
цих кімнатах, і все, що я пережив тут. За
раз я сидів за тим самим столом, за яким 
колись їв свої розкішні сніданки і скромні 
обіди, читав медичні книги і писав свій пер
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ший роман. Саме в цьому кріслі я вперше 
прАчит&в В&рдсвдрта і Стендаїля, єлиздве- 
тинських драматургів і російських романі
стів, Джіббона, Босуелла, Вольтера і Руссо. 
Цікаво, хто читав цих авторів тут після ме
не: студенти-медики, клерки, молодики, які 
роблять кар'єру в місті, літні люди, які жи
вуть на спочинку після служби в колоніях, 
або ті, кого доля позбавила рідного дому? 
Кімната, як висловилась би місіс Хадсон, 
вивернула всю мою душу. Всі надії, які пле
калися тут, яскраві видіння майбутнього, 
полум'яний запал юності, розкаяння, втрата 
ілюзій, втома, покора долі... Стільки було 
пережито в цій кімнаті — ціла гама людських 
почуттів — що, здавалося, вона сама стала 
одухотвореною й загадковою істотою. Не 
знаю чому, але вона вйкликала в мене згад
ку про жінку на розі вулиці, яка, озираю
чись назад, однією рукою робила знак мов
чати, а другою — манила перехожих. Мої 
неясні відчуття, що їх я сам дещо соромив
ся, передалися місіс Хадсон; вона засмія
лася і, як звичайно, потерла свій великий 
ніс.

— Боже, які люди смішні,—■ сказала во
на.— Коли б я розповіла про джентльменів, 
котрі жили тут, усе, що мені про них відо
мо, присягаюся богом, ви б не повірили. 
Один смішніший за іншого; інколи я лежу 
в ліжку, згадую про них і сміюся. Світ був 
би дуже нудний, якби ми інколи не сміяли
ся, але квартиранти часто бувають надто 
вже смішні.

Р О З Д І Л   ̂ мешкав у місіс Хадсон вже 
”  близько двох років, коли зновутринад- зустрів Дріффілдів. Жив я дуже

Ііатм й  праведним життям: весь день
ЦлІИИ проводив у лікарні, а перед шо

стою годиною повертався на Вінсент-сквер. 
На Ламбет-Брідж я купував «Стар» і читав 
її, чекаючи обіду. Потім протягом години 
або двох посилено читав твори, що мали 
збагатити мій розум, бо я був наполегли
вий, серйозний і працьовитий юнак; після 
читання писав романи і п'єси, аж поки не 
наставав час іти спати. Не пам'ятаю вже, 
чому одного дня наприкінці червня, ви
йшовши з лікарні трохи раніше, я вирішив 
пройти по Воксхолл-Брідж-роуд. Ця вулиця 
подобалася мені своїм галасливим сум'ят
тям. ї ї  жвавість приємно збуджувала — ви 
відчували, що кожної хвилини можете спо
діватися якоїсь пригоди. Заглиблений у 
мрії, я ліниво йшов по вулиці, коли рап
том із здивуванням почув своє ім'я. Я зу
пинився, огледівся навколо і ще з більшим 
здивуванням побачив місіс Дріффілд, яка 
посміхалась мені.

— Ви мене не впізнаєте?— скрикнула 
вона.

— Ні, пізнаю, місіс Дріффілд.
І хр„ч я уже був дорослий, зашарівся, як 

і в шістнадцять років. Я не знав, щ0 роби
ти. Із своїми жалюгідними поняттями про 
честь я був приголомшений, КОЛИ Дріффіл- 
ди втекли з Блекстейбла, не сплативши гро
шей, які вони завинили людям. Я вважав це 
негідним вчинком. Мені здавалося, вони 
мають відчувати глибокий сором. Дивно, що 
місіс Дріффілд наважується розмовляти з 
тими, хто знав про цей ганебний випадок. 
Якби я побачив її раніше, то відвернувся б, 
вірячи, що вона теж хоче уникнути зустрічі 
зі мною; але вона з явним задоволенням 
простягнула мені руку.

— Рада побачити блекстейблця,— заяви
ла вона.— Знаєте, ми виїхали звідти дуже 
поспішаючи.

Вона засміялася. Я теж. Але її сміх був 
веселий, як у дитини, тоді як у моєму бри
ніла вимушеність.

— Я чула, там зчинився великий галас, 
коли стало відомо, що ми ушились. Тед ма
ло не помер зо сміху, коли почув про це. 
А що сказав ваш дядько?

Я швидко знайшов потрібний тон — адже 
вона могла подумати, що у мене, на відмі- 
.ну од інших, зовсім немає почуття гумору.

— Ну, ви ж його знаєте. Він дотримуєть
ся вкрай старомодних поглядів.

— Так, у цьому й біда усіх блекстейбл- 
ців. їх треба розворушити,— вона глянула 
на мене.— Ви дуже виросли відтоді, як я 
бачила вас востаннє. О, та у вас ростуть 
вуса!

—  Так,— відповів я, підкручуючи їх на
скільки це було можливо,— вже давно.

— Летить час, правда? Чотири роки тому 
ви були зовсім хлопчиком, а зараз — уже 
мужчина.

— Пора бути мужчиною,— зауважив я 
гордовито.— Мені майже двадцять один.

Я дивився на місіс Дріффілд. На ній був 
маленький капелюшок з перами і світло-сі
ре плаття з рукавами і довгим шлейфом. 
Вона мені видалася вельми елегантною. 
Я завжди вважав, що в неї приємне облич
чя, але тільки зараз помітив, що вона гарна 
жінка. ї ї  очі здавалися синішими, ніж ко
лись, а шкіра була кольору слонової кістки.

— Ми живемо зовсім недалечко,— сказа
ла вона.

— І я теж.
— Наша квартира на Лімпус-роуд. Ми 

оселилися там майже зразу після того, як 
виїхали з Блекстейбла.

— А я ось уже два роки живу на Він
сент-сквер.

— Я знала, що ви.в Лондоні. Мені сказав 
Джордж Кемп, і я часто цікавилася, де са
ме. Ходімо до нас. Тед буде радий вас ба
чити.

— Що ж, ходімо.
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Дорогою вона розповіла, що Дріффілд 
працює літературним редактором у щотиж
невій газеті; його остання книга мала знач
но більший успіх, ніж будь-яка з поперед
ніх, і він сподівається одержати добрий 
аванс на наступну. Як видно, вона знала 
більшість блекстейблських новин, і я при
гадав, як люди розповідали, що утекти 
Дріффілдам допоміг лорд Джордж. Ма
буть, він писав час од часу. Я помітив, що 
зустрічні чоловіки пильно дивляться на мі
сіс Дріффілд. Мені спало на думку, що во
ни, мабуть, теж вважали ЇЇ гарною. Я навіть 
трохи запишався.

Лімпус-роуд була довга, широка, пряма 
вулиця, що йшла паралельно Воксхолл- 
£рідж-роуд. Всі будинки були подібні один 
до одного: штукатурені, брудних кольорів, 
масивні, з великими портиками. Мабуть, їх 
мали населяти високопоставлені лондонці, 
але вулиця вже віджила своє, або ж ніколи 
й не привертала уваги тих, для кого призна
чалася; змарніла респектабельність мала 
вигляд водночас таємничий і непутящий. Все 
це наводило на думку, що люди тут пам'я
тали кращі дні, а зараз, по-благородному 
випивши скляночку, розмовляють про те, 
ким вони були замолоду. Дріффілди жили 
в будинку, пофарбованому в тьмяно-черво- 
ний колір; ввівши мене у вузький темний 
хол, місіс Дріффілд відчинила двері і ска
зала:

— Заходьте. Я скажу Теду, що ви тут.
Дріффілди займали цокольний і перший

поверх будинку; вони орендували кварти
ру в жінки, яка жила на другому поверсі. 
Кімната, до якої я зайшов, мала такий ви
гляд, ніби її було умебльовано речами, при
дбаними на аукціонах. Важкі оксамитні за
віски з торочками, петлями і китицями, по
золочений гарнітур в чохлах з жовтого 
адамашку, застебнутих безліччю гудзиків; 
посеред кімнати — велика канапа. В позо
лочених гірках було виставлено безліч дріб
ничок: порцелянові вироби, фігурки, ви
різьблені з слонової кістки та дерева, ви
роби з індійської бронзи; а на стінах висі
ли великі картини з краєвидами шотланд
ських долин, оленями та гірськими струм
ками. За хвилину місіс Дріффілд привела 
чоловіка, він тепло привітався зі мною. На 
ньому була потерта куртка і сірі штани; він 
поголив бороду і носив зараз вуса та ес
паньйолку. Я вперше помітив, який він ни
зенький на зріст; але вигляд у нього був те
пер поважніший. Він трохи нагадував іно
земця, і я подумав, що нині він більше від
повідає моєму уявленню про письменника.

— Що ви скажете сіро нашу нову осе
лю?— спитав він.— У неї багатий вигляд, 
правда? Гадаю, вона навіває довіру?

Він огледівся з видимим задоволенням.
— У Теда є свій притулок, де він може

писати. А внизу у нас їдальня,— додала мі
сіс Д ріфф ілд.— Міс Коулі протягом бага
тьох років була компаньйонкою знатної ле
ді, і коли та померла, усі її меблі лишилися 
міс Коулі. Вони дуже добре збереглися, 
правда ж? Зразу видно, що вони стояли в 
благородному домі.

— Розі закохалася в цю квартиру з пер
шого погляду,— посміхнувся Тед Дріффілд.

— І ти теж.
— Ми надто довго жили в злиднях; це 

справжнє щастя, коли тебе оточують пред
мети розкоші. Вони нагадують мадам де 
Помпадур і таке інше.

Проводжаючи мене, Дріффілди щиро за
прошували приходити до них. Виявилося, що 
вони приймають щосуботи після обіду, і в 
них бувають люди, з якими мені цікаво бу
де познайомитись.

РПЗПІП  ̂ прийшов і дуже весело провів 
Ш иД ІЛ  час> Потім завітав знову. Коли на- 
ЧОТИП- стала осінь і я повернувся до 

Л  Лондона на зимові заняття, в ме- 
НаДЦЯ- не виробилася звичка ходити ту- 

тмй ди щосуботи. Так відбулося моє 
знайомство з світом мистецтва і 

літератури; я тримав у глибокій таємниці, 
що в тиші своєї кімнати мрію над 
власними творами; мене хвилювали зу
стрічі з людьми, які теж пишуть, і я, 
мов заворожений, слухав їхні розмови. 
Різні люди приходияй на ці вечори: у ті 
дні уїк-енди були ще рідкістю, над гольфом 
ще посміювалися і багато хто не знав, що 
робити в суботу після обіду. Не думаю, щоб 
сюди приходив хтось із визначних митців — 
у всякому разі, з тих художників, письмен
ників і музикантів, яких я зустрічав у Дріф- 
філдів, не можу пригадати нікого, чия твор
чість витримала випробування часу. Тут бу
вали молоді артисти, які шукали вигідних 
ролей; літні співаки, які усе бідкалися, що 
англійці не музична нація; композитори, які 
грали свої опуси на Дріффілдовому піані
но і пошепки скаржилися, що вони звучать 
по-справжньому тільки на великому кон
цертному роялі; поети, котрі, після дов
гих умовлянь, погоджувалися читати дріб
нички, що їх вони тільки-но написали; ху
дожники, які чекали замовлень. Час від 
часу створювала деякий ефект поява титу
лованої особи, однак це траплялося рідко. 
В ті дні аристократія ще не вела богемного 
життя, і якщо знатна особа опускалася до 
товариства артистів, це могло означати лиш 
одне: скандальне розлучення чи якісь не
приємності на зеленому сукні призвели лю
дину до конфлікту з її колом. Зараз усе 
змінилося. Одна з найбільших вигід, яку 
принесло світові загальне обов'язкове на
вчання, є широке поширення серед аристо
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кратії та дрібного дворянства письменни
цької гарячки. Горах Уолпол колись написав 
«Каталог письменників королівської і бла- 
годної крові»; тепер такий твір мав би обсяг 
енциклопедії. Титул, навіть скромний, зав
жди сприяє літературній славі, і можна з 
певністю твердити, що нема кращої путівки 
в літературний світ, ніж належність до ви
щих верств суспільства.

Інколи я думаю, що зараз, коли палата 
лордів неминуче повинна скоро зникнути, 
було б дуже добре, якби закон закріпив 
літературний фах за її членами, їхніми дру
жинами та дітьми. Це була б чудова ком
пенсація, яку англійський народ міг би за
пропонувати лордам в обмін на відмову від 
спадкових привілеїв. Це могло б стати од
ним із способів підтримки для тих (а їх чи
мало), кого відданість важливій державній 
справі — утриманню молодих співачок і 
скакунів та грі в chemin de fer1 — зробила 
злидарями, і приємним заняттям для тих, 
хто внаслідок природного відбору з часом 
став нездатний робити щось інше, окрім як 
управляти Британською імперією. Але ми 
живемо в епоху спеціалізації, і якби мій 
план прийняли,— очевидно, він не міг би не 
спричинитися до ще більшої слави англій
ської літератури,— різні галузі письмен
ства були б розділені поміж різними кате
горіями аристократії. Я б запропонував, 
щоб найскромніші галузі літератури обслу
жувалися найнижчими з титулованих осіб і 
щоб віконти та барони присвятили себе ви
ключно журналістиці й драматургії. Проза 
могла б стати монопольною сферою діяль
ності графів. Вони вже довели свої здібно
сті у цьому важкому мистецтві, і їх так ба
гато, що вони б досить компетентно задо
вольняли всі вимоги публіки. Маркізам 
можна було б цілком звірити роботу в тій 
галузі літератури, яка відома під назвою (я 
ніколи не міг зрозуміти — чому) белетри
стики. Напевно, вона не дає великих при
бутків, але має переваги, які дуже пасують 
власникам цього романтичного титула.

Вершиною літератури є поезія, Вона — її 
альфа й омега, найвеличніше досягнення 
людського розуму. Це — сфера краси. Ко
ли проходить поет, прозаїку лишається тіль
ки скромно відійти вбік. Отже, поезію слід 
залишити для герцогів. І я б хотів, щоб їхні 
права захищались якнайсуворіше,— бо це 
нестерпно, коли найблагороднішим видом 
мистецтва займаються не найблагородніші 
люди. Оскільки й тут запровадять спеціалі
зацію, я передбачаю, що герцоги (подібно 
до наступників Александра Великого) поді
лять царство поезії між собою, і кожний 
обмежить себе тим аспектом, у якому спад
ковість і природна схильність зробили його

1 Гра в карти.

найбільш обізнаним. Я вже бачу, як герцог 
Манчестерський пише поему повчального і 
морального характеру, герцог Вестмінстер- 
ський складає хвилюючі оди про Обов'язок 
і Відповідальність імперії; герцоги Девон- 
ширські скоріш за все писатимуть любовну 
лірику та елегії у манері Проперція, тоді 
як герцоги Мальборо, безперечно, склада
тимуть ідилії, оспівуючи сімейні радощі, вій
ськову службу і вдоволення скромним гро
мадським становищем.

Якщо ж ви скажете, що план мій неймо
вірно важкий і нагадаєте мені, що муза не 
тільки крокує величною ходою, але часом 
іде підстрибом; якщо, згадавши слова муд
реця, який сказав, що, поки він має змогу 
створювати пісні, йому байдуже, хто ство
рює закони країни, ви спитаєте мене (слуш
но вважаючи, що герцогам негідно займа
тися цими справами), хто ж виграватиме на 
лірі інші мелодії, яких час від часу жадає 
вередлива людська душа,— я дам точну від
повідь: герцогині. Я визнаю, що минули ті 
дні, коли закохані селяни Романьї співали 
своїм коханим вірші Торквато Тассо, коли 
місіс Хемфрі Уорд наспівувала над колис
кою маленького Арнольда хори з «Едіпа в 
Колоні». Наш вік вимагає чогось сучаснішо
го. Отже, я пропоную, щоб найдомовитіші 
герцогині писали нам гімни і колискові піс
ні, тоді як легковажні, схильні прикрашати 
герцогську корону виноградним листям, пи
сатимуть ліричні пісеньки для музичних ко
медій, гумористичні вірші для сатиричних 
журналів і віршики для різдвяних карток та 
обгорток на цукерки. За це вони посядуть 
у серцях британської нації те місце, яке до
сі посідали тільки завдяки своєму високо
му становищу.

Саме на цих суботніх вечорах я із здиву
ванням відкрив, що Едвард Д р іф ф ілд — ві
дома особа. Він написав щось із двадцять 
книг і, хоч одержав за них копійки, дуже 
зміцнив своє становище. Найкращі критики 
хвалили їх, а приятелі, які відвідували його 
дім, одноголосно запевняли, що колись він 
здобуде загальне визнання. Вони лаяли су
спільство за те, що воно не бачить у ньому 
великого письменника, і оскільки найкра
щий спосіб прославити одну людину поля
гає в тому, щоб брикнути іншу, вони люто 
лаяли всіх сучасних письменників, слава 
яких затьмарювала Дріффілдову славу. Як
би тоді я знав літературні кола так, як піз
ніше, то з досить частих візитів місіс Бар- 
тон Треффорд міг би зробити висновок, що 
наближається час, коли Едвард Дріффілд 
вийде на перше місце, подібно до бігуна 
в змаганнях на довгі дистанції, який відри
вається від маленької купки зморених 
спортсменів. Пригадую, коли мене вперше 
познайомили з цією дамою, її ім'я мені ні
чого не сказало. Дріффілд відрекоменду
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вав мене, як свого молодого сільського су
сіда, і сказав їй, що я — етудент-медик. 
Вона подарувала мені солоденьку посміш
ку, пробурмотіла ніжним голоском щось 
про Тома Сойєра і, прийнявши хліб з мас
лом, який я їй запропонував, повела далі 
розмову з хазяїном. Але я помітив, що її 
прихід справив враження, і галаслива, ве
села розмова стишилася. Коли я стиха спи
тав, хто вона, то помітив, що моє неуцтво 
викликало подив; мені сказали, що вона 
«створила» такого-то, такого й такого... За 
півгодини вона підвелася, сердечно потисну
ла руки тим, з ким була знайома, і граціоз
но випливла з кімнати. Дріффілд провів її 
до дверей і допоміг сісти в екіпаж.

Місіс Бартон Треффорд тоді було десь 
років з п'ятдесят; вона була маленька і 
тендітна, але з дещо грубуватими рисами 
обличчя, через що її голова здавалася тро
хи завеликою. У неї було кучеряве біле 
волосся, зачесане, як у Венери Мілосської, 
і вважалося, що в молодості вона була ду
же вродлива. Одягалася вона виключно в 
чорний шовк, а на шиї носила брязкотливі 
разки намиста з черепашок. Розповідали, 
що в молоді роки вона була невдало одру
жена, але щасливий шлюб уже давно з'єд
нав її з Бартоном Треффордом — чиновни
ком міністерства внутрішніх справ і відо
мим авторитетом з питань, що стосуються 
доісторичної людини. Вона справляла див
не враження: здавалося, що тіло в неї зов
сім без кісток. Коли ви брали її за руку, 
можна було подумати, що ви берете шма
ток рибного філе. Незважаючи на крупні 
риси, ї ї обличчя було якесь водянисте. Коли 
вона сідала, здавалося, що в неї немає 
хребта і ї ї  тіло, як дорога подушка, набите 
лебедячим пухом.

Все в неї було лагідне: голос, посмішка, 
сміх; ЇЇ маленькі і тьмяні очі нагадували 
чимось квіти; манери були такі приємні, як 
літній дощ. Саме ця рідкісна й чарівна ри
са робила її чудовим другом. І саме це за
воювало їй славу. Кожний знав про її 
дружбу з великим письменником, чия 
смерть кілька років тому так вразила увесь 
англомовний світ. Кожен читав незліченні 
листи, які він їй написав, і які вона змушена 
була опублікувати невдовзі після його смер
ті. Кожна сторінка свідчила про захоплення 
її красою і повагу до її поглядів; він безліч 
разів повторював, яке значення для нього 
мали її підтримка, чуйність, такт і смаки. 
Якщо ж деякі надто пристрасні вирази, на 
думку читачів, не могли не викликати не
приємних почуттів у містера Бартона Треф- 
форда,— це тільки підсилювало інтерес. 
Але містер Бартон Треффорд був вище 
вульгарних пересудів (такого роду неща
стя, якщо це можна назвати нещастям, ве
ликі історичні особи переживають по-філо-

софськи) і, відмовившись від вивчення 
оріньякських кременів і неолітичних сокир, 
згодився написати життєпис покійного, де 
цілком ясно довів, у якій великій мірі зав
дячує геній письменника впливові його 
дружини.

Але інтерес місіс Бартон Треффорд до 
літератури, її пристрасть до мистецтва не 
вмерли через те, що творчість друга, для 
якого вона так багато зробила, стала, не 
без її істотної допомоги, цінним надбанням 
нащадків. Вона дуже багато читала. Мало 
що, гідне уваги, проходило повз неї непо
мічене; вона швидко встановлювала особи
сте знайомство з кожним молодим пи
сьменником, який подавав надії. ї ї  репута
ція, особливо після появи того життєпису, 
була така тверда, що вона могла запропо
нувати кому завгодно свою дружбу, і ні
хто б не завагався її прийняти. Цілком оче
видно, що хист місіс Бартон Треффорд до 
встановлення дружніх відносин повинен був 
врешті-решт знайти собі застосування. Як
що її увагу привертав якийсь твір, містер 
Бартон Треффорд, котрий сам був неаби
який критик, писав теплого листа авторові 
і запрошував його на сніданок. Після сні
данку містер Бартон Треффорд змушений 
був іти в міністерство внутрішніх справ і 
лишав гостя з місіс Бартон Треффорд. Ба
гато письменників одержувало такі запро
шення. У всіх них щ о с ь  було, але цього, 
виявляється, не досить. Місіс Бартон Треф
форд мала ч у т т я ,  вона йому вірила; її 
ч у т т я  підказувало їй чекати.

Вона була така обережна, бо з Джеспе- 
ром Джіббонсом ледве не пошилася в дур
ні. Історія літератури часто згадує письмен
ників, які стали знаменитими за одну ніч, 
але в наш розсудливий вік такого вже не 
буває. Критики хочуть знати, куди повіє ві
тер, а читачі стільки разів купували кота в 
мішку, що більше не наважуються ризику
вати. Але з Джеспером Джіббонсом саме 
так і сталося — він стрибнув у славу, як 
муха в глечик. Тепер, коли його зовсім за
були, і критики, що хвалили його, з задово
ленням взяли б свої слова назад, якби їхні 
рецензії не зберігалися в незліченних під
шивках газет, сенсація, викликана його пер
шою поетичною збіркою, здається майже 
неймовірною. Найповажніші газети відвели 
для рецензій стільки місця, скільки вони 
давали хіба що звітам про зустріч услав
лених борців. Найвпливовіші критики нав
перебій вітали його. Вони порівнювали його 
з Мільтоном (за звучність білого вірша), 
Кітсом (за багатство образної системи) та 
Шеллі (за його поетичну фантазію) і, ви
користовуючи його як ціпок проти остогид
лих ідолів, завдали багато гучних ударів по 
старечих сідницях лорда Теннісона і кілька
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дужих ляпасів по лисій голові Роберта Бро- 
унінга. Публіка впала перед ним, як стіни 
Єрихона. Видання за виданням розходило
ся з блискавичною швидкістю, гарненькі то
мики Джеспера Джіббонса лежали в будуа
рах графинь в Мейфарі \ у вітальнях свя
щеників (геть по всій Англії — од Південно
го Корнуола до північної Шотландії), у ба
гатьох освічених торговців Глазго, Ебердіна 
і Белфаста. Коли стало відомо, що короле
ва Вікторія прийняла спеціально оправле
ний примірник книги з рук вірнопідданого 
видавця і взамін дала йому (не поету, а ви
давцеві) примірник «Аркушів з щоденника 
подорожі по гірській Шотландії»,— націо
нальний ентузіазм перейшов усі межі.

І все це трапилося в одну мить. Сім міст 
у Греції сперечалися за честь вважатися 
батьківщиною Гомера, і хоч місце наро
дження Джеспера Джіббонса (Волсол) бу
ло добре відоме, двічі по сім критиків пре
тендували на честь бути його відкривачами; 
відомі знавці літератури, які протягом два
дцяти років писали один на одного панегі
рики в щотижневих газетах, так пересвари
лися з цього приводу, що, зустрічаючись в 
Атенеумі, ладні були видряпати один одно
му очі. Не лишив його без своєї уваги і ви
щий світ. Джеспера Джіббонса запрошували 
на сніданки і на чай герцогині-вдови, дру
жини міністрів і вдови епіскопів. Кажуть, 
що Гаррісон Ейнсуорт був перший англій
ський письменник, який увійшов в англій
ський вищий світ як рівний (і я інколи диву
юся, що заповзятливі видавці не додумали
ся з цього приводу випустити повного зі
брання його творів). Але ж Джеспер Джіб- 
бонс був перший поет, чиє ім'я стояло в 
списку запрошених на великосвітський ра
ут, як принада, на зразок оперних співаків 
чи черевомовців.

Не могло бути й мови про те, щоб місіс 
Бартон Треффорд взяла участь у полюван
ні на загальних підставах. Вона завжди пиль
нувала власних інтересів. Не знаю, яку не
звичайну стратегію, які чудеса такту і ніж
ності, яку виняткову чарівність, які лестощі 
вона пустила в хід — я можу тільки гадати 
і захоплюватися,— але врешті вона полони
ла Джеспера Джіббонса. Через деякий час 
вона вже годувала його із своїх м'яких рук. 
Вона запрошувала його на сніданки, де він 
міг зустрітися з потрібними людьми; влаш
товувала журфікси, на яких він читав свої 
поеми найвидатнішим людям Англії; зна
йомила з відомими акторами, які замовля
ли йому п'єси; слідкувала, щоб його поеми 
з'являлися тільки у солідних часописах; ма
ла справи з видавцями і укладала для нього 
угоди на такі суми, які приголомшили б на
віть міністра; пильнувала, щоб він приймав

і Фешенебельний район Лондона.

тільки схвалені нею запрошення; вона на
віть примусила його порвати з дружиною, 
з якою він щасливо прожив десять років, 
оскільки вважала, що справжній поет має 
повністю віддатися своїй музі і не повинен 
обтяжувати себе сімейними путами. Коли 
настав крах, місіс Бартон Треффорд, якби 
схотіла, могла сказати, що зробила для 
нього все, на що тільки здатна людина.

Бо крах таки настав. Джеспер Джіббонс 
видав другу збірку поезії; нові вірші були 
не кращі і не гірші за попередні, проте 
дуже скидалися на перші. До них постави
лися з повагою, але критики прийняли їх із 
застереженнями; дехто навіть критикував 
їх. Книга не справдила надій. Виторг од 
неї — теж. Опріч того, собі на лихо, Джес
пер Джіббонс полюбляв чарчину. Він не 
звик мати в кишені зайвої копійки і не міг 
призвичаїтися до щедрих частувань; мабуть, 
він сумував також за своєю скромною 
простенькою жіночкою. Разів зо два він 
з'являвся на обід до місіс Бартон Треф
форд у такому стані, який кожна менш світ
ська людина просто назвала б «п'яний, як 
чіп». Вона ж у ті вечори тільки сказала сво
їм гостям, що поет трохи нездужає. Його 
третя книга була провалом. Критики шма
тували його, вони збивали його з ніг, мі
сили ногами і, як співається в ©дній з улюб
лених пісень Едварда Дріффілда, «вони йо
го тягали по підлозі, а потім ще й лупили 
чобітьми»; критики, цілком природно, бу
ли роздратовані тим, що прийняли звичай
ного віршомаза за безсмертного поета; во
ни були твердо переконані, що його слід 
покарати за їхню помилку. Потім Джеспера 
Джіббонса арештували за п'яний бешкет 
на Пікаділлі і містер Бартон Треффорд му
сив іти опівночі на Вайн-стріт, щоб узяти 
його на поруки.

Місіс Бартон Треффорд за всіх цих об
ставин поводилася бездоганно. Вона не 
скаржилася, жодне різке слово не злетіло 
з її вуст. їй можна було б вибачити навіть 
деяку гіркоту,— адже людина, для якої во
на зробила стільки добра, жорстоко підве
ла її! Та вона лишилася доброю, лагідною 
і співчутливою, бо була розумна жінка. Во
на викинула Джіббонса зі своєї душі, але 
не так, як кидають гарячу цеглину або 
гарячу картоплину. Вона викинула його з 
безмежною ніжністю, ніби зронила сльозу, 
яка наверталася на очі, коли вона вирішу
вала зробити щось чуже її єству; вона ви
кинула його з таким великим тактом, з та
кою чутливістю, що Джеспер Джіббонс, 
мабуть, не відразу збагнув, що сталося. Але 
сумніву тут не могло бути. Вона нічого не 
говорила проти нього — вона просто тепер 
не згадувала Джіббонса; коли ж хтось ін
ший вимовляв це ім'я, вона трохи сумно 
посміхалася і зітхала. Але посмішка її була
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coup de grâce l , a зітхання — надгробним 
словом.

Місіс Бартон Треффорд надто щиро за
хоплювалася літературою, щоб дозволити 
цій неприємності надовго вибити себе з ко
лії; розчарування її було дуже велике, але 
вона мала таку безкорисливу вдачу, що не 
могла марнувати таланти, якими її щедро 
обдарувала природа — свою тактовність, 
симпатію і співчуття. Чарівна і ласкава, во
на, як і досі, бувала в літературних колах, 
інколи відвідувала звані вечори і домашні 
прийоми, до всього уважно прислухалася, 
але була насторожена, критична і сповнена 
рішучості наступного разу поставити на 
справжнього переможця. Саме в цей час 
вона й зустріла Едварда Дріффілда і скла
ла позитивну думку про його талант. Що
правда, він не був молодий, але й не давав 
підстав гадати, що, подібно до Джеспера 
Джіббонса, зазнає краху. Місіс Бартон за
пропонувала йому свою дружбу. Він був, 
природно, зворушений і влещений, коли во
на своїм лагідним голосом сказала: це гань
ба, що його чудові твори відомі тільки 
вузькому колу. Коли вас запевняють, що ви 
геніальні, це завжди приємно. Вона сказа
ла, що містер Бартон Треффорд має намір 
написати до «Квотерлі Рев'ю» велику стат
тю про нього. Вона запросила Дріффілда 
на сніданок, на якому він міг зустрітися з 
потрібними людьми — вона хотіла, щоб він 
познайомився з тими, хто стоїть на одна
ковому з ним інтелектуальному рівні. Інко
ли вона водила його на прогулянки на на
бережну Челсі, і вони розмовляли про по
етів минулого, про любов і дружбу й пили 
чай у маленькій кав'ярні. Коли містер Бар
тон Треффорд приходив у суботу після ро
боти на Лімпус-стріт, вона мала вигляд 
бджолиної матки, яка готується до шлюб
ного виліту.

З місіс Дріффілд вона поводилася без
доганно— привітно, чемно, але не поблаж
ливо. Вона завжди мило дякувала їй за до
звіл приходити і бачитися з нею і говорила 
їй різні компліменти. Коли вона хвалила 
Едварда Дріффілда, в її голосі бриніли за
здрісні нотки, мовляв, це невимовне щастя 
тішитися товариством такої великої людини; 
і говорила вона це від щирого серця, а не 
тому, що знала: ніщо не дратує дружину 
письменника більше, ніж улесливі слова в 
устах іншої жінки. Вона розмовляла з місіс 
Дріффілд про речі, якими, на її  думку, 
могла б зацікавитися проста натура: про 
кухню і прислугу, про Едвардове здоров'я 
і про те, як уважно дружина повинна ста
витися до нього. Місіс Бартон Треффорд 
поводилася з нею точно так, як кожна жін
ка порядної шотландської сім'ї, з якої во

і Останній удар, яким добивають пораненого, щоб 
припинити його страждання (франц.).

на й насправді була, повинна поводитися £ 
екс-буфетницею, що з нею видатний пи
сьменник перебуває в нещасливому шлюбі. 
Вона була приязна, жартівлива і повна спо
кійної рішучості приручити Розі.

Дивно, але Розі бачити її не могла; місіс 
Бартон Треффорд була, наскільки мені ві
домо, єдиною людиною, якої вона не лю
била. У ті дні навіть буфетниці, як правило, 
не вживали слів «шлюха» та «стерво», які 
є невід'ємною частиною активного словни
ка найвихованіших сучасних молодих леді, 
і я ніколи не чув, щоб Розі сказала щось 
таке, від чого могла б зашарітися моя тіт
ка Софі. Коли хтось розповідав не зовсім 
пристойний анекдот, Розі червоніла по са
ме волосся. Але місіс Бартон Треффорд 
вона називала не інакше, як «ота чортова 
стара кіцжа». Найближчим друзям доводи
лося наполегливо умовляти її бути ввічли
вою з місіс Треффорд.

— Не будь дурненькою, Розі,— казали 
вони. Всі називали її «Розі», і нарешті я теж, 
хоч і дуже соромився спочатку, звик нази
вати її так само.— Якщо вона схоче, то 
створить йому ім'я. Він повинен ручки їй 
цілувати, бо вона, як ніхто, може допо
могти йому.

Хоч більшість із тих, хто бував у Дріф- 
філдів, з'являлися від випадку до випад
ку — кожну другу або, скажімо, третю су
боту,— була маленька група друзів, що, як 
і я, приходили кожного тижня. Ми були на
дійною опорою дому — приходили рано і 
сиділи допізна. Найвідданішими серед нас 
були Квентін Форд, Гаррі Ретфорд і Лайо- 
нел Хільєр.

Квентін Форд був невисокий гарний чоло
в'яга того типу, яким згодом якийсь час ду
же захоплювалися в кіно — з рівним носом, 
красивими очима, охайно підстриженим ру
сявим волоссям і чорними вусами; якби він 
був на чотири чи п'ять дюймів вищий, то 
надзвичайно підійшов би до ролі оперетко
вих лиходіїв. Він мав славу людини багатої 
і з «добрими зв'язками»; єдиним його за
няттям було дбати про розвиток мисте
цтва. Він відвідував усі прем'єри і закриті 
перегляди. Він був суворий критик і ста
вився до творів своїх сучасників з ввічли
вою, але твердою зневагою. Я прийшов 
до висновку, що він відвідує Дріффілдів 
не тому, що вважає Едварда генієм, а тому, 
що Розі — чарівна жінка.

Згадуючи минуле, я дивуюся, чому це я 
нездатний був побачити цілком очевидних 
речей. Коли я вперше побачив Розі, мені 
навіть на думку не спало спитати себе: 
вродлива вона чи ні. Зустрівшись із нею 
через п'ять років, я вперше помітив, що 
вона дуже гарна, мене це зацікавило, але 
не надовго. Я сприйняв це як природне яви
ще — так само, як сприймав захід сонця на
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Північному морі або дзвіниці Теркенберій- 
ського собору,— і дуже здивувався, коли 
почув, що люди кажуть про красу Розі. Ко
ли вони говорили Едварду компліменти про 
ЇЇ зовнішність і його очі на хвилину зупи
нялись на дружині, я теж дивився на неї. Ла
йонел Хільєр був художник і просив Розі 
позувати йому. Коли він говорив про кар
тину, яку хоче написати, і розповідав мені, 
що він бачить у Розі, я слухав його як дур
ник. Мене це бентежило. Гаррі Ретфорд 
знав одного модного фотографа і, домо
вившись із ним заздалегідь, одного разу 
повів Розі фотографуватись. Через тиждень 
чи два фото були готові, і ми всі почали 
розглядати їх. Я ніколи не бачив Розі у ве
чірньому вбранні. На ній було плаття із 
білого сатину — з довгим шлейфом, широ
кими рукавами і глибоким вирізом; волос
ся зачесане старанніше, ніж завжди. Вона 
була зовсім не схожа на ту високу молоду 
жінку, яку я вперше зустрів у Джой-Лейн, 
одягнену у коротку спідницю й накрохма
лену блузу. Але Лайонел Хільєр недбало 
відкинув фотографії.

— Нікудишні,— промовив він.— Хіба ж 
може фотографія дати якесь уявлення про 
Розі? Головне в ній — її колір.— Він повер
нувся до неї.— Розі, ти знаєш, що твій ко
лір — найбільше чудо нашого часу?

Вона мовчки поглянула на нього, але на 
її повних червоних губах заграла дитяча пу
стотлива посмішка.

— Коли б мені пощастило передати його 
хоч приблизно, я став би багатієм,— заявив 
він.— Всі дружини багатих біржовиків при
повзли б до мене навколішках, благаючи 
написати їх так само.

Нарешті, стало відомо, що Розі позує йо
му; та коли я, жодного разу не бачивши 
студії художника і вважаючи її мало не во
рітьми раю, питався, чи не можна мені бу
ло б колись прийти і подивитися, як посу
вається картина, Хільєр відповідав, що не 
хоче нікому її передчасно показувати. Йо
му було тридцять п'ять років, обличчям він 
нагадував портрет Ван-Дейка, в якому бла
городство підмінювалось хорошим настро
єм. Був він трохи вищий середнього зросту, 
стрункий, з гривою чудового чорного во
лосся, звислими вусами і гострою борід
кою. Він любив крислаті сомбреро й іспан
ські плащі. Хільєр довго жив у Парижі, з 
пошаною говорив про Моне, Ренуара, про 
яких ми ніколи не чули, і зневажливо — 
про сера Фредеріка Лайтона, містера Ал- 
ма Тадема і містера Д. Ф . Уоттса \  якими 
в глибині душі ми палко захоплювалися. 
Мене завжди цікавило: що з ним сталося 
в житті? Кілька років він провів у Лондоні, 
намагаючись пробитися, але, очевидно, за

1 Лайтон (1830 — 1896), Алма Тадема (1836— 1912), 
Уоттс (1817— 1904) — англійські художники.

знав невдачі і виїхав до Флоренції. Казали, 
що він відкрив там художню школу. Та ко
ли багато років потому я відвідав це місто 
і спитав про нього, мені не вдалося знайти 
жодної людини, котра чула б це ім'я. Га
даю, в нього був якийсь талант, бо і досі 
в мене перед очима стоїть портрет Розі 
Дріффілд. Цікаво, що сталося з цим порт
ретом? Чи його знищено, чи, може, він сто
їть обличчям до стіни у мансарді крамнич
ки якогось лахмітника в Челсі? Хотілося б 
думати, що він знайшов собі місце прина
ймні на стіні якоїсь провінціальної галереї.

Коли мені нарешті дозволили поглянути 
на портрет, я не барився жодної хвилини. 
Студія Хільєра була на Фулхем-роуд, ра
зом із студіями кількох інших художників 
вона містилася позад довгого ряду магази
нів; до неї вів темний і смердючий кори
дор. Надворі стояв березень. Саме була 
неділя — ясний сонячний день. Я йшов од 
Вінсент-сквер безлюдними вулицями. Хіль
єр жив у своїй студії, там стояв великий ди
ван, на якому він спав; була ще манюсінька 
кімнатка за студією, в якій він готував собі 
їжу, мив пензлі і, гадаю, мився сам.

Коли я прийшов, на Розі ще було плат
тя, в якому вона позувала; вони пили чай. 
Хільєр відчинив мені двері і, тримаючи за 
руку, підвів до великого полотна.

— Ось поглянь,— урочисто мовив Хільєр.
Він зобразив Розі на повний зріст, майже

в натуру, у вечірньому платті з білого шов
ку. Портрет анітрохи не був схожий на ака
демічні, до яких я звик. Я не знав, що ска
зати, і тому бовкнув перше, що мені спа
ло на думку.

— Коли він буде закінчений?
— Його вже закінчено,— відповів Хільєр.
Я весь зашарівся, бо відчув себе справ

жнім дурнем. Тоді я ще не оволодів техні
кою, яка допомагає мені кваліфіковано оці
нювати роботи сучасних художників. Коли
б це було до ладу, я міг би Додати до цієї 
книжки маленький трактат на допомогу лю
бителям образотворчого мистецтва — як на
вчитися догоджати художникам, що найріз
номанітнішими способами виявляють свій 
творчий інстинкт. Палкий вигук «О боже!» 
має свідчити про те, що вас вразив нещад
ний реалізм картини; «Яка відвертість!» при
криває ваше замішання, коли вам показу
ють кольорове фото вдови члена муніци
палітету; тихий свист виявляє ваше захоп
лення твором постімпресіоніста; «Страшен
но цікаво» відображає ваше ставлення до 
кубіста; «О!» — вигукують, коли ви враже
ні, «Ах!» — коли вам* перехопило подих.

— Дуже схоже,— тільки й спромігся я 
видавити з себе.

— Але не зовсім схоже на картинки, що 
їх малюють на цукеркових коробках?— спи
тав Хільєр.
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■— Як на мене, портрет Дуже гарний,— 
швидко відповів я, захищаючись.— Чи ви
ставите ви його в Академії?

— Господь з вами, нізащо!
Я перевів погляд з портрета на Розі і 

знову на портрет.
— Стань у позу, Розі,— сказав Хільєр,— 

нехай він подивиться на тебе.
Вона піднялася на поміст. Я пильно гля

нув на неї, а потім на портрет. Якесь див
не почуття збентежило мене: ніби хтось 
повільно встромив мені у серце гострий 
ніж. Але почуття це не було неприємне: 
болюче, але на диво солодке. Зараз я на
віть уже не знаю, чи мені запам'яталася 
Розі в натурі, чи її зображення. Бо, коли 
я думаю про неї, зона ввижається мені не 
в блузі і короткій спідниці, що в них я 
вперше побачив її, не в будь-якому іншо
му вбранні, в якому я бачив її пізніше, а 
в білому шовковому платті з чорним окса
митовим бантом у волоссі, в якому написав 
її Хільєр, і в позі, у яку він поставив її.

Я ніколи точно не знав віку Розі, але під
рахувавши, скільки я мав тоді років, гадаю, 
їй було років тридцять п'ять. Та вона ви
глядала значно молодшою. Шкіра на облич
чі в неї була гладенька, як у дитини, без 
жодної зморшки, риси обличчя вона мала 
не дуже правильні, не було в них нічого від 
аристократичного благородства знатних ле
ді, чиї фотографії продавалися тоді в усіх 
магазинах. ї ї  короткий ніс був товстуватий, 
очі маленькі, рот великий; але очі були си
ні, як волошки, і всміхалися разом з губа
м и — дуже червоними і чуттєвими. Посміш
ка в неї була весела, приязна і найчарівні- 
ша з усіх, які мені будь-коли доводилося 
бачити. Вона мала від природи важкуватий, 
похмурий погляд, але коли всміхалася, ця 
похмурість враз ставала навіть привабли
вою. На її обличчі не було яскравих барв — 
воно було трохи смагляве і тільки під очи
ма мало блідо-голубий відтінок. Волосся в 
неї було ніжно-золоте і, відповідно до моди, 
високо зачесане, з чубком на лобі.

— ї ї  страшенно важко писати,— промо
вив Хільєр, дивлячись то на неї, то на порт
рет.— Бачите, в ній усе золоте: волосся, 
обличчя. І в той же час вона не дає золо
того ефекту — вона дає срібний ефект.

Я розумів, що він має на увазі. Вона сяя
ла, але блідим — скоріше місячним, ніж 
сонячним — сяйвом. Якщо ж воно й скида
лось на сонячне, то ніби лилося крізь білу 
імлу світанку... Хільєр помістив її посере
дині полотна, і вона стояла — випроставши 
руки уздовж тіла, повернувши вперед доло
ні і відкинувши назад голову — у позі, яка 
підкреслювала красу білої, мов перли, шиї 
і грудей. Розі стояла як артистка, що, роз
гублена несподіваними оплесками, вийшла 
на виклик; але було в ній щось таке наївне,

таке чарівно-весняне, що порівняння здава
лося безглуздим — ні, це просте, щире 
створіння ніколи не знало гриму та світла 
рампи. Вона стояла, як дівчина, що жде 
кохання, простодушно пропонуючи себе 
обіймам коханого, бо виконує закон При
роди. Розі належала до покоління, яке не 
боялося деякої пишності форм: вона була 
струнка, але з великими грудьми і чітко ви
значеними стегнами. Коли згодом місіс 
Бартон Треффорд побачила цей портрет, 
вона заявила, що він нагадує їй жертовну 
телицю.

РПЧПІЛ ЕДваРД Дріффілд працював ве-
гиоД ІЛ  цорами. І Розі, не маючи чогоп’ятнад- робити, залюбки приймала за-
ііа ти іі прошення того чи іншого з своїх
ЦлТИИ друзів погуляти в місті. Вона лю

била розкіш, а Квентін Форд був багатий. 
Він наймав для неї кеб і віз обідати до Кет- 
тнера або в «Савой», а вона вбиралася для 
нього в свої найкращі сукні. Гаррі Ретфорд, 
який ніколи не мав шилінга за душею, по
водився так, ніби в нього їх було без ліку, 
й теж брав для неї візника і влаштовував 
обіди у «Романо» або в якомусь з малень
ких ресторанів у Сохо, що саме почали вхо
дити в моду. Він був актор і до того ж 
розумний, але мав важкий характер і то
му часто сидів без роботи. Йому було бли
зько тридцяти років, він мав симпатично- 
потворне обличчя і в розмові ковтав сло
ва, так що все, сказане ним, звучало дуже 
кумедно. Розі подобалося його безшабаш
не ставлення до життя, вміння носити одяг, 
пошитий в кредит найкращим кравцем Лон
дона, нерозсудливість, з якою він ставив 
на скачках п'ять шилінгів, не маючи їх, і 
щедрість, з якою розкидався грошима, коли 
вдалий виграш зненацька робив його бага
тим. Він був веселий, милий, пихатий, хвас
товитий і невибагливий. Розі розповідала, 
що одного разу він заставив свій годинник, 
щоб запросити її на обід, а іншим разом 
позичив пару фунтів у директора театру, 
який дав їм місця, лише для того, щоб за
просити цього ж директора повечеряти пі
сля вистави.

Але вона любила також ходити з Лайо- 
нелом Хільєром в його студію і їсти від
бивні котлети, які вони самі готували, і 
проводити вечір у розмовах. Найрідше во
на обідала зі мною. Ми обідали окремо: 
я — на Вінсент-сквер, а вона — з Дріффіл- 
дом. Потім сідали в омнібус і їхали в який- 
небудь мюзик-хол. Ми бували всюди: в Па
вільйоні, в Тіволі, інколи в Метрополітені, 
якщо в тамтешній програмі був якийсь 
особливо цікавий номер, але найулюблені
шим нашим місцем був Кентербері. Квитки 
там були дешеві, і йшли цікаві вистави. Ми

100



замовляли пару пива, і я курив свою люль
ку. Розі з цікавістю оглядала великий, тем
ний, закурений зал, здавалося, до самої 
стелі забитий мешканцями південної части
ни Лондона.

— Люблю я Кентербері,— казала вона.— 
Тут так затишно.

Я помітив, що Розі багато читає. Вона 
любила історичні твори, але лише певно
го характеру — про життя королев та ко
ролівських коханок— і з дитячим захоп
ленням розповідала їх зміст. Вона добре 
знала всіх шістьох дружин Генріха VIII і 
майже все про місіс Фітцгерберт і леді 
Гамільтон. Запити в неї найдивовижніші: 
від Лукреції Борджіа до дружин Філіпа Іс
панського; потім ішла довга низка коханок 
французьких королів. Вона знала їх імена і 
все про них, від Агнес Сорель до мадам 
Дюбаррі.

— Я люблю читати правду,— казала во
на.— Мене не дуже хвилюють романи.

Любила вона балакати й про Блекстейбл і, 
мабуть, ходила зі мною саме через те, що 
я був з ним зв'язаний. Здавалося, вона 
знає геть усе, що там відбувається.

— Я їжджу приблизно через тиждень, 
щоб побачитися з матусею. Тільки на од
ну ніч.

— У Блекстейбл?— здивовано вигукнув я.
— Ні, не в Блекстейбл,— посміхнулася 

Розі.— Навряд чи я наважилася б поїхати 
туди саме зараз. У Гавершем. Мама теж 
приїздить туди. Я зупиняюся в готелі, де 
раніш працювала.

Вона ніколи не була вельми балакуча. 
В хорошу погоду ми часто пішки поверта
лися з мюзик-холу, де проводили цілий ве
чір, і всю дорогу вона, бувало, навіть рота 
не розкриє. Але її мовчання було інтимне 
і затишне. Воно не відмежовувало вас від 
світу, в якому вона витала думками, а нав
паки, й вас обволікало своєю надзвичай
ною затишністю.

Одного разу, розмовляючи про неї з Ла
йонелом Хільєром, я сказав, що ніяк не 
збагну, як сталося, що проста, свіжа, при
ваблива молода жінка, яку я вперше поба
чив у Блекстейблі, обернулась на чарівне 
створіння, чию красу визнавали, по суті, всі. 
(Були люди, які робили застереження: 
«Певна річ, у неї дуже гарна постать,— ка
зали вони,— але особисто мені не дуже по
добається тип її обличчя». А інші додавали: 
«О, звичайно, Розі дуже мила жінка, шко
да тільки, що їй трохи бракує шляхетно
сті»).

— Я все Ъам поясню,— відповів Лайонел 
Хільєр.— Вона була тільки свіжа, миловид
на і здорова жіночка, коли ви вперше зу
стріли її. Це я зробив її красунею.
' Не* пам'ятаю, що саме я відповів, але це 

була якась непристойність.

— Цим ви тільки довели, що нічого не 
тямите в красі. Ніхто не цінував Розі, поки 
не помітив, що вона сяє, як сонце — але 
срібним промінням. До того як я написав 
її портрет, ніхто й гадки не мав, що її во
лосся — найпрекрасніша в світі річ.

— Ви створили також її шию і груди, м 
статуру і кістки?— спитав я.

— Саме так, чорт забирай, я створив 
усе це!

Коли Хільєр говорив про Розі в її при
сутності, вона, всміхаючись, поважно слу
хала його. На її блідих щоках проступав 
легкий рум'янець. Гадаю, коли він уперше 
заговорив з нею про її вроду, вона поду
мала, що він жартує; та коли він написав 
її срібно-золотою, вона зрозуміла, що він 
каже серйозно, але це не справило на неї 
особливого враження. ї ї  це трохи розсмі
шило і, звичайно, сподобалося й здивува
ло, хоч і не запаморочило голови. Розі ви
рішила, що він трохи не при собі. Я часто 
міркував: чи було щось між ними? (Я не 
міг забути всього того, що чув про Розі в 
Блекстейблі і що бачив у саду вікарія). І чи 
було щось між нею та Квентіном Фордом 
і Гаррі Ретфордом? Я навіть слідкував за 
ними. Не можна сказати, що вона поводи
лася фамільярно,— скоріше по-дружньому; 
призначала їм, не криючись ні від кого, по
бачення; коли ж дивилася на них, то лука
во, по-дитячому і водночас — це було 
справжнім відкриттям для мене — таємни- 
чо-прекрасно посміхалася. Інколи, сидячи 
поруч у мюзик-холі, я зазирав їй в облич
чя; гадаю, я не був закоханий у неї — про
сто відчував насолоду від того, що спокій
но сиджу поруч і дивлюся на бліде золото 
її волосся і шкіри. Лайонел Хільєр мав ра
цію: це золото дійсно справляло дивне вра
ження місячного сяйва. Вона була схожа на 
ясний літній вечір, коли світло повільно гас
не на безхмарному небі. В її неосяжній без
турботності не було нічого похмурого, вона 
скидалася на море, коли, спокійно виблис
куючи під променями серпневого сонця, 
воно котить свої легкі хвилі на кентське 
узбережжя. І ще вона нагадувала мені за
мріяну, витончено легковажну сонатину 
древнього італійського композитора, в 
кожній ноті якої лунає ледь чутне тремтли
ве зітхання. Іноді, відчувши на собі мій по
гляд, вона повертала голову і якусь мить 
дивилася мені просто в вічі, не проронив
ши й слова. Про іцо вона думала — не 
знаю.

Пам'ятаю, одного разу я прийшов за нею 
на Лімпус-роуд і покоївка, сказавши, що 
Розі ще не готова, попросила мене зачека
ти у вітальні. Незабаром вона ввійшла до 
кімнати. На ній була оксамитна сукня і 
мальовничий капелюшок із страусиними пе
рами (ми збиралися йти в Павільйон, і вона
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одягнулася спеціально для цієї нагоди). Во
на була така гарна, що мені перехопило 
подих. Скільки гідності і чарівної приваб
ливості було в її невинній красі (часом во
на нагадувала чудову статую Псіхеї з не
апольського музею)! ї ї  обличчя мало дуже 
рідкісну, на мій погляд, особливість: бла
китнувата шкіра під очима була ніби вкрита 
росою. Інколи мені не вірилось, що це в 
неї від природи. І одного разу я навіть за
питав, чи не натирає вона вазеліном під 
очима. (Саме таке у мене складалося вра
ження). Вона посміхнулася, вийняла носову 
хусточку і простягнула мені:

— Потріть і переконайтеся самі.
Якось уночі, коли ми повернулися додо

му з Кентербері і, прощаючись із нею біля 
дверей, я простягнув руку, вона тихенько 
засміялася і нахилилась уперед.

— Мій маленький дурнику,— сказала 
вона.

1 поцілувала мене в губи. Це не був мит
тєвий легенький дотик; це не був також 
пристрасний поцілунок. ї ї  губи, її повні чер
воні губи, міцно і надовго притулилися до 
моїх: я відчув їхню форму, їхнє тепло і 
м'якість. Потім вона, не поспішаючи, від
вела їх, мовчки одчинила двері і зникла 
всередині, лишивши мене самого. Я був 
настільки здивований, що не встиг вимови
ти ані слова. Я прийняв її поцілунок, як бов
дур — зовсім інертно. Я повернувся і пішов 
додому. У мене в вухах ще довго бринів 
сміх Розі. Це не був презирливий або об
разливий сміх — він був щирий і ніжний, 
ніби вона сміялася від щастя, що любить 
мене.

РПЧП І П Н‘КУДИ не Х°А ИЛИ 3 Розі біль-
ГиОДІЛ ше тижня: вона їздила на одну

Ш І С Т Н З Д -  ніч до Гавершему, щоб побачи-
II ЦІЇ тися з матір'ю; крім того, в 
ЦЯТИИ неї було багато справ у Лондоні. 

Аж ось вона попросила мене піти з нею 
в театр у Хаймаркеті. Вистава користувала
ся успіхом, дістати крісла було дуже важ
ко, отож ми вирішили піти в задні ряди 
партеру. Ми з'їли біфштекс, випили пляш
ку пива в «Кафе Моніко», а потім зміша
лися з натовпом. У ті дні ще не було впо
рядкованих черг і, коли відчиняли двері, 
всі запекло штовхалися, щоб якнайшвидше 
потрапити всередину. Коли нам нарешті 
пощастило дістатися до своїх місць, ми бу
ли спітнілі, захекані і добре-таки пом'яті.

Назад ми поверталися через Сент- 
Джеймс-парк. Ніч була така прекрасна, що 
ми вирішили трохи посидіти. Обличчя Розі, 
її чарівне волосся ніжно сяяли в світлі зі
рок. Вона просто випромінювала (я вислов
лююся жахливо, але не знаю, як описати 
своє враження) дружні почуття, водночас

щирі і ніжні. Вона була, як срібна квітка 
ночі, що віддає свої пахощі тільки місячно
му світлу. Я обійняв її  за талію, і вона по
вернула до мене своє обличчя. Цього разу 
я поцілував її. Вона навіть не поворухнула
ся; її м'які червоні губи зустріли мої з 
пристрасною покірністю — так вода в озе
рі приймає місячні промені. Не знаю, скіль
ки це тривало.

— Я страшенно голодна,— раптом про
мовила вона.

— І я теж,— засміявся я.
— Давай підемо куди-небудь і наїмося 

риби із смаженою картоплею.
— Це ідея.
Я добре знав старий Веетмінстер,— 

тоді ще не фешенебельний осередок пар
ламентських діячів та інших вибраних осіб, 
а занепалий, майже трущобний район. Ми 
вийшли з парку, перетнули Вікторія-стріт, і 
я повів Розі в рибну крамничку на Хорс- 
феррі-роу. Було пізно, і там ніхто не сидів, 
крім візника, екіпаж якого чекав біля вхо
ду. Ми замовили рибу з картоплею і пляш
ку пива. Зайшла бідна жінка, купила на 
два пенси обрізків і, загорнувши їх в га
зету, пішла собі. Ми з апетитом поїли.

Шлях до будинку Розі пролягав через 
Венсент-сквер, і коли ми проходили повз 
мою квартиру, я запитав її:

— Може, зайдемо на хвилинку? Ти ні
коли не бачила як я живу.

— А твоя хазяйка? Я не хочу, щоб у те
бе були неприємності.

— О, вона спить як убита.
— Тоді хіба що ненадовго.
Я просунув ключ у замок, а оскільки ко

ридор не був освітлений, узяв Розі за руку, 
завів до кімнати й запалив у вітальні газ. 
Вона зняла капелюшок і завзято почухала 
собі голову. Потім пошукала очима дзерка
ло, але я маз вельми артистичну вдачу і вже 
давно прибрав його з камінної полиці.

— Ходімо в спальню,— сказав я.— Там є 
дзеркало.

Я відчинив двері і запалив свічку; Розі 
зайшла слідом. Я підняв свічку так, щоб їй 
було видніше. Поки вона поправляла во
лосся, я дивився на її відображення в дзер
калі. Вона вийняла дві-три шпильки і затис
нула зубами; потім, узявши одну з моїх щі
ток, почала зачісувати волосся на потили
ці вгору. Закрутила його, уклала і знову 
закріпила шпильками; зустрілася зі мною 
очима в дзеркалі і посміхнулася. Покінчив
ши з зачіскою, повернулася до мене; вона 
не вимовила жодного слова, тільки спокій
но дивилась мені в лице, а в синіх очах 
мигтіла та ж сама дружня посмішка. Я по
ставив свічку. Кімнатка була малесенька, і 
туалетний столик стояв біля самого ліжка. 
Вона підняла руку і злегка погладила ме
не по щоці.
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Я жалкую зараз, що почав писати від пер
шої особи. Дуже добре, коли ви можете 
показати себе в привабливому або зворуш
ливому світлі; нема нічого ефектнішого, 
ніж скромно героїчний і водночас гумори
стичний тон, який найбільш підходить до 
таких обставин. Приємно писати про себе, 
коли ви бачите, як на віях читача виблискує 
сльозинка, а на устах грає добра посміш
ка; та не дуже приємно, коли доводиться 
виставляти себе звичайнісіньким дурнем.

Нещодавно я прочитав у газеті «Івнінг 
Стандарт» статтю містера Евеліна Во, в якій 
він зазначає, що писати роман від першої 
особи — огидна справа. Хотілося б, щоб він 
пояснив — чому, але він просто кинув це 
зауваження з такою самою байдужою не
дбалістю, як свого часу зробив Евклід, ко
ли висунув своє славетне твердження про 
прямі паралельні лінії. Я дуже стурбувався 
і попросив Олроя Кіра (який читає все, на
віть ті книги, до яких пише передмови) 
порекомендувати мені кілька праць з теорії 
літератури. За його порадою, я прочитав 
книгу містера Персі Лаббока «Художня 
майстерність», з якої дізнався, що єдиний 
спосіб писати романи — це наслідувати 
Генрі Джеймса; потому я прочитав «По
гляд на роман» містера Е. М. Фостера, з 
якої дізнався, що єдиний спосіб писати ро
мани — наслідувати містера Е. М. Фостера; 
далі я прочитав «Композицію роману» мі
стера Едвіна Мура, з якої не дізнався ні
чого. У жодній з них я не знайшов і слова 
про це цікаве для мене питання. Все ж та
ки я збагнув одну причину, чому такі доб
ре відомі свого часу, але зараз, безпереч
но, забуті письменники, як Дефо, Стерн, 
Теккерей, Діккенс, Емілі Бронте і Пруст 
користувалися методом, повністю засу
дженим містером Евеліном Во. Старіючи, 
ми дедалі більше переконуємося в склад
ності, нелогічності і безглуздості людсько
го життя; справді, тільки це може служити 
вибаченням для письменників середнього 
або старшого віку, котрим личило б звер
тати свої думки до важливіших справ, але 
які займаються дрібними турботами уявних 
людей. Бо, якщо головним предметом ви
вчення людства є людина, очевидно, зруч
ніше займатися логічно витриманими прав
доподібними і виразними літературними ти
пами, ніж нерозумними реальними людьми. 
Іноді письменник почуває себе як господь- 
бог і готовий розповісти про них усе. А іно
ді, ні. Тоді він розповідає вам не те, що 
треба про них знати, а тільки те, що знає 
сам. А старіючи, ми почуваємо себе де
далі менше схожими на бога. Я не здивую
ся, дізнавшись, що з роками письменник 
все менш схильний описувати те, чого не 
знає з власного досвіду. Саме тоді й стає

в пригоді цей дуже зручний засіб — писа
ти від першої особи.

Розі підняла руку і злегка погладила мене 
по обличчю. Не знаю, чому я поводився так 
дивно,— в своїй уяві за такої ситуації я діяв 
зовсім інакше. З горла у мене вирвалося 
ридання. Не знаю, чи сталося це тому, що 
я був соромливий і самотній (самотній не 
тілом, бо я цілий день проводив у лікарні, 
серед багатьох людей, а душею), чи тому, 
що моє бажання було таке велике,— але я 
заплакав. Мені було нестерпно соромно, я 
намагався взяти себе в руки, але марно; 
сльози заливали мені очі й котилися по 
щоках. Побачивши їх, Розі злегка схлипнула.

— Що це з тобою, серденько? Облиш!
Вона обняла мене за шию, теж розпла

калася і почала цілувати мені губи, очі, 
мокрі щоки. Розстебнувши корсаж і при
туливши мою голову до своїх грудей, вона 
почала гладити моє мокре обличчя. Вона 
колихала мене, ніби дитину. Я цілував її 
груди і білу колону її шиї; вона скинула 
корсаж, верхню й нижню спідниці, і якусь 
мить я тримав її затягнуту корсетом талію; 
потім вона розшнурувала його, на мить за
тримавши для цього дихання, і лишилася 
переді мною в одній сорочці. Торкнувшись 
руками її тіла, я відчув смуги від корсета.

— Погаси свічку,— прошепотіла вона.
Коли світанок, пробившись крізь штори,

вирвав обриси ліжка і шафи з темряви но
чі, що забарилася в кімнаті, вона розбуди
ла мене поцілунком у губи; її волосся лос
котало мені обличчя.

— Пора вставати,— сказала вона.— Не хо
чу потрапити на очі твоїй хазяйці.

— Ще є час.
ї ї  груди, коли вона схилилася наді мною, 

міцно притиснулися до моїх. Невдовзі вона 
встала з ліжка. Я засвітив свічку. Вона обер
нулася до дзеркала, приколола волосся, по
тім оглянула своє голе тіло. Стан у неї був 
від природи тонкий; вона була дуже струн
ка, хоч і з добре розвиненими формами; її 
груди, прямі й тугі, здавалось, хтось вирізь
бив із мармуру. Це було тіло, створене для 
кохання. У світлі свічки, яке боролося з на
ступаючим днем, воно було срібно-золо
т е — єдину відміну становили рожеві соски.

Ми одягалися мовчки. Вона не надягнула 
корсета, тільки склала, а я загорнув його в 
газету. Ми навшпиньках пройшли коридо
ром, і коли я відчинив двері і ми вийшли 
на вулицю, нам назустріч кинулося сонце — 
як кіт, що стрибає по сходах. Площа була 
безлюдна, у вікнах, що виходили на схід, 
уже сяяло сонце. Я почував себе молодим, 
як день. Ми йшли, взявшись за руки, аж до 
самого рогу Лімпус-роуд.

— Лишайся тут,— сказала Розі.— А то ще 
нагодиться хтось із знайомих.
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Я поцілував її і почекав, поки вона зайде 
за ріг.

РПЧПІП Після цього майже цілий рік,
Г ІІи Д и і К у д И б Розі не ходила зі мною,

С І М Н З Д ” вона завжди заглядала до мене: 
иії іноді на годину, інколи аж поки

ЦлТИИ новонароджений день не попе
реджав нас, що скоро служниці почнуть 
мити пороги. Я й досі пам'ятаю теплі со
нячні ранки, коли виснажене лондонське 
повітря було напоєне приємною свіжістю, 
і наші кроки здавалися такими гучними на 
порожніх вулицях; пам'ятаю також, як ми, 
притулившись одне до одного, мовчазні, але 
веселі, швидко бігли під парасолею, коли 
настала зима й почали лити холодні дощі. 
Іноді черговий полісмен з підозрою ди
вився на нас, коли ми пробігали повз нього, 
іншим разом у його очах світилося розу
міння. Час від часу нам траплялися бездом
ні бідолахи, що вклалися на ніч під двери
ма будинків, і Розі злегка потискала мені 
руку, коли я кидав срібну монету (здебіль
шого, щоб похизуватися і справити на неї 
добре враження, бо в мене було не густо 
тих шилінгів) у зім'ятий поділ або в худу 
руку. Розі зробила мене щасливим. Я її 
дуже любив. З нею було легко й затишно.

Ще перед тим, як я став її коханцем, у 
мене часто виникало запитання, чи була во
на коханкою інших: Форда, Гаррі Ретфорда, 
Хільєра? Нарешті, я спитав її про це.

— Не будь дурником. Вони подобаються 
мені, ти це знаєш. Я люблю ходити з ними, 
та й годі.

Я хотів спитати її, чи була вона коханкою 
Джорджа Кемпа, але не наважився. Ніколи 
не бачивши її роздратованою, я проте неви
разно відчував, що це запитання розгніває 
її. Я не хотів давати Розі нагоду говорити 
образливі речі, яких я не зміг би їй прости
ти. Я був молодий, мені ледве минув 
двадцять один рік. Квентін Форд та інші 
здавалися мені старими, тому я вважав ціл
ком природним, що для Розі вони були тіль
ки приятелями. Пригадуючи, що я її коха
нець, я кожного разу відчував приплив гор
дощів. Коли я дивився, як у суботу за чаєм 
вона розмовляє і сміється з усіма і кожним, 
то аж сяяв від задоволення. Я згадував про
ведені разом ночі і ладен був сміятися з 
людей, які навіть не здогадувалися про мою 
величезну таємницю. Але іноді мені здава
лося, що Лайонел Хільєр дивиться на мене 
глузливим поглядом, і я з тривогою запи
тував себе: невже Розі розповіла йому про 
наші стосунки? Мені захотілося знати, чи не 
з'явилося у моїх манерах чогось такого, що 
може викрити мене. Я сказав Розі, що бо
юсь, як би Хільєр чогось не запідозрив. Во
на глянула на мене своїми блакитними, зав
жди готовими усміхнутися очима.

— Не турбуйся про це,— відповіла во
на.— У нього завжди брудні думки в голові.

Я ніколи не приятелював з Квентіном 
Фордом. Він вважав мене нудним і пустим 
юнаком (звісно, він мав рацію), і хоч зав
жди поводився ввічливо й чемно, здебіль
шого просто не звертав на мене уваги. Я ви
рішив, що мені тільки здається, ніби він 
став трохи холодніший, ніж раніш. Але од
ного разу, на мій подив, Гаррі Ретфорд за
просив мене пообідати з ним, а потім піти 
в театр. Я розповів про це Розі.

— Ну, звісно, тобі слід піти. Ви чудово 
проведете час. Гаррі славний хлопець.

Отож, ми з ним пообідали. Він поводився 
дуже люб'язно, і мені було цікаво слухати, 
як він розповідає про акторів та актрис. 
Його гумор був саркастичний, він багато по
тішався над Квентіном Фордом, якого не 
дуже-то полюбляв; я намагався завести 
розмову про Розі, але йому, видно, нічого 
було про неї сказати. Він скидався на весе
ле щеня. Підморгуючи і посміхаючись, Гар
рі дав мені зрозуміти, що до дівчат він ла
сий, як чорт. Я мимоволі спитав себе: чи не 
тому він пригощає мене обідом і взагалі 
так дружньо ставиться до мене, що знає 
про мої стосунки з Розі?

Потім узимку, наприкінці січня, на Лім- 
пус-роуд з'явилася нова постать. Це був гол
ландський єврей Джек Кьюпер — торго
вець діамантами з Амстердама, що на кіль
ка тижнів приїхав до Лондона в своїх ку
пецьких справах. Не знаю, як він познайо
мився з Дріффілдами і чи він завітав до 
них, щоб засвідчити свою повагу до пись
менника, але вдруге він прийшов, певна річ, 
уже з іншої причини. Це був високий, глад
кий і ще аліцний  смаглявий чолов'яга років 
п'ятдесяти, з великою головою і довгим 
гачкуватим носом, рішучий, веселий і хти
вий. Він не приховував свого захоплення 
Розі. Очевидно, він був багатий, бо кожного 
дня присилав троянди; вона докоряла йому 
за екстравагантність, але їй це лестило. Він 
був балакучий і галасливий. Я ненавидів 
його бездоганну, але таку чужу англійську 
мову; я не міг чути компліментів, які він ад
ресував Розі; я ненавидів оту сердечність, з 
якою він поводився з її друзями. Водночас 
я помітив, що Квентінові Форду він подо
бається не більше, ніж мені; через це ми 
майже заприятелювали з Квентіном.

— Дякувати богові, він приїхав сюди не
надовго,— казав Квентін Форд, стискаючи 
губи і зводячи свої чорні брови; світле во
лосся і бліде обличчя надавали йому ари
стократичного вигляду.— Жінки завжди 
однакові: вони над усе люблять хамів.

— Він страшенно вульгарний,— поскар
жився я.

— Саме це її й приваблює,— відповів' 
Квентін Форд.
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Протягом наступних двох чи трьох тиж
нів я майже не бачив Розі. Джек Кьюпер 
кожного вечора водив її то в один, то в 
другий шикарний ресторан, то на одну, то 
на іншу виставу. Я скаженів і тяжко стра
ждав.

— Він нікого не знає в Лондоні,— казала 
Розі,— намагаючись заспокоїти моє враже
не самолюбство.— Він хоче побачити все, 
що можна. Йому не дуже приємно всюди 
ходити одному. Він пробуде тут не більше 
двох тижнів.

Я ніяк не міг збагнути, з якої речі вона 
йде на цю самопожертву.

— Але ж, хіба ти не бачиш, що він брид
кий? — спитав я.

— Ні. Він здається мені смішним.
— А ти знаєш, що він по самісінькі вуха 

закоханий в тебе?
— Ну що ж. Нехай собі, мені це не 

вадить.
— Він старий, товстий і огидний. Мене 

проймає дрож, коли я дивлюся на нього.
— Ну, не такий уже він страшний,— запе

речила Розі.
— Що в тебе може бути спільного з 

ним? — протестував я.— Адже він справжні
сінький хам.

Розі почухала голову — вона мала таку 
неприємну звичку.

— Дивно, як іноземці відрізняються від 
англійців,— заявила вона.

Я щиро зрадів, коли Джек Кьюпер на
решті поїхав до свого Амстердама. Розі 
обіцяла пообідати зі мною наступного дня. 
Заради такої нагоди ми вирішили відвідати 
один з ресторанів Сохо. Вона заїхала за 
мною у генсомі І в

— Твій жахливий старигань уже по
їхав? — спитав я.

— Авжеж,— засміялась вона.
Я обійняв її за талію. (Десь я вже згаду

вав, наскільки зручніший був з цього погля
ду генсом, ніж сучасні таксі. Отож мені, на 
жаль, доведеться утриматися від трактуван
ня цієї проблеми). Я обійняв її за талію і 
поцілував. ї ї  губи були наче весняні квіти. 
Ми приїхали. Я повісив свій капелюх і паль
то (дуже модне — довге і вузьке в талії, з 
оксамитовим коміром і манжетами) на ві
шалку й хотів допомогти Розі зняти пеле
рину.

— Я лишуся в ній,— заявила вона.
— Тобі буде страшенно жарко. Ти тільки 

застудишся, коли ми вийдемо.
— Нічого. Я сьогодні вперше її наділа. 

Хіба не чудова? Дивись, як личить до неї 
муфта.

Я поглянув на пелерину — вона була хут
ряна. Я не знав, що це соболине хутро.

і Г е н с о м  — двоколісний критий екіпаж з місцем 
для візника позаду,

— У неї диявольськи дорогий вигляд. Де 
ти взяла її?

— Це подарунок Джека Кьюпера. Ми ку
пили її вчора, якраз перед його від'їздом.— 
Вона погладила м'яке хутро, радіючи, мов 
дитина новій іграшці.— Як ти гадаєш, скільки 
вона коштує?

— Навіть не уявляю.
— Двісті шістдесят фунтів! Знаєш, я ще 

ніколи в житті не мала чогось коштовнішого. 
Я говорила йому, що це дуже дорого, але 
він і слухати не захотів. Він просто нав'язав 
мені її силою.

Розі радісно захихотіла, очі її блищали. 
Але я відчув, що обличчя моє витягується 
і по спині пробіг мороз.

— А Дріффілду не здається дивним, що 
Кьюпер подарував тобі хутряну пелерину, 
яка коштує такі гроші? — запитав я, намага
ючись, щоб мій голос звучав природно.

В очах Розі затанцювали бісики.
— Ти знаєш Теда — він ніколи нічого не 

помічає; якщо ж спитає, я скажу йому, що 
дала за неї двадцять фунтів у ломбарді. 
І нічого більше він не дізнається.— Вона по
терлася щокою об комір.— Вона така м'я
кенька, і кожному видно, що вона коштує 
немалі гроші.

Я їв над силу і, намагаючись не показати, 
що в мене робиться на душі, так-сяк підтри
мував розмову. Розі не дуже прислухалася 
до того, що я говорив. Вона думала тільки 
про свою нову пелерину і щомиті поглядала 
на муфту, яку тримала на колінах. Було в 
цьому погляді щось ліниве, хтиве і самовдо- 
волене. Я сердився на неї, називав у думці 
дурною і вульгарною.

— Ти схожа на кішку, яка проковтнула ка
нарку,— не втримався я від єхидного за
уваження.

Вона тільки розсміялася.
— Саме так я себе й почуваю.
Двісті шістдесят фунтів були для мене 

неймовірно великою сумою. Я не уявляв, 
що хтось з д а т е н  стільки заплатити за пе
лерину. Я жив на чотирнадцять фунтів у мі
сяць і жив непогано; якщо читач не дуже 
сильний в арифметиці, можу додати, що 
це становило сто шістдесят вісім фунтів на 
рік. Я не міг повірити, що хтось може зро
бити такий коштовний подарунок лише зара
ди дружби. Що ж інше могло це означати, як 
не те, що Джек Кьюпер спав з Розі кожну 
ніч, поки жив у Лондоні, а від'їжджаючи за
платив їй? Як вона могла прийняти цю пеле
рину? Невже вона не розуміє, як це її при
низило? Невже вона не бачить, як вульгарно 
робити такі дорогі подарунки? Мабуть, ні, 
бо вона сказала мені:

— Це було дуже мило з його боку, прав
да? Євреї завжди щедрі.

— Гадаю, він міг дозволити собі таку 
щедрість,— мовив я.
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— О так, у нього безліч грошей. Він ска
зав, що хоче купити мені що-небудь перед 
від'їздом, і спитав, що б я хотіла. Ну, я від
повіла, що мені хотілося б пелеринку з 
муфтою, але хіба могла я сподіватись, що 
він купить щось подібне! Коли ми зайшли 
в магазин, я попросила показати мені що- 
небудь з каракуля, але він заявив: «Ні, со
боль, і найкращий, який тільки можна при
дбати за гроші». А коли ми побачили цю 
пелеринку, він просто присилував мене взя
ти її.

Я думав про неї — про її молочну шкіру, 
про її біле тіло в руках цього старого здо
ровенного кабана, про його товсті слиняві 
губи, що цілували її. Тоді я нарешті збагнув, 
що підозра, якій досі не хотів вірити, була 
справедлива; я зрозумів: коли вона ходила 
обідати з Квентіном Фордом, з Гаррі Рет- 
фордом чи з Лайонелем Хільєром, вона 
спала з ними — так само, як і зі мною. Я не 
міг вимовити жодного слова, бо знав, що 
почну обсипати її образами. Я не стільки 
ревнував, скільки почував себе приниженим. 
Я розумів, що вона водила мене за ніс, як 
останнього дурня, і докладав усіх зусиль, 
щоб стримати гіркі докори.

Ми пішли в театр. Я не міг дивитися ви
стави, бо весь час відчував на своїй руці 
м'яке хутро соболиної пелеринки, бо весь 
час бачив її пальці, що погладжували муф
ту. Я не міг ні про що думати, як лише про 
того жахливого Джека Кьюпера. Як вона 
могла! Хотів би я мати досить грошей, щоб 
сказати їй: «Якщо ти одішлеш йому це па
скудне хутро, я дам тобі ще краще». На
решті вона помітила, що я мовчу.

— Ти такий мовчазний сьогодні.
— Невже?
— Ти погано себе почуваєш?
— Чудово!
Вона скоса поглянула на мене. Я не хотів 

зустрічатися з її поглядом, але знав, що її
очі грали добре знайомою мені пустотли
вою і дитячою посмішкою. Більше вона не 
сказала нічого. Після закінчення вистави, ми 
взяли екіпаж, бо надворі лив дощ; я дав 
візникові адресу на Лімпус-роуд. Поки ми 
їхали до Вікторія-стріт, вона не вимовила 
жодного слова. Потім сказала:

— Ти не хочеш, щоб я зайшла до тебе?
— Як тобі завгодно.
Вона одчинила віконце і. дала візникові 

мою адресу. Потім узяла мене за руку, але 
я навіть не поворухнувся. Я дивився у вікно 
з гідністю ображеної людини. Коли ми при
їхали на Вінсент-сквер, я допоміг їй вийти 
з екіпажа і мовчки провів у будинок. Я зняв 
пальто й капелюх. Вона кинула пелерину 
і муфту на диван.

— Чого ти сердишся? — запитала вона, 
підходячи до мене.

— Це тобі тільки здалося,— відповів я, 
дивлячись убік.

Вона взяла мене за щоки обома руками.
— Який ти дурненький. Чого ти сердишся 

за те, що Джек Кьюпер подарував мені хут
ряну пелерину? Ти ж не зміг би -зробити 
мені такого дарунку, правда?

— Авжеж.
— І Тед не може. Невже ти гадаєш, я 

здатна відмовитись від хутряної пелерини, 
яка коштує двісті шістдесят фунтів? Я все 
життя мріяла про таку. А для Джека це 
дрібниця.

— Сподіваюся, ти не думаєш, ніби я ві
рю, що він подарував її тобі просто з друж
ніх почуттів?

— А чом би й ні. В усякому разі, він по
вернувся до Амстердама, і хто знає, чи 
приїде ще колись.

— Але ж він не єдиний.
Тепер я дивився на Розі сердитим, боліс

ним, ображеним поглядом; вона посміхну
лася мені, і як би хотів я описати милу до
броту її чарівної посмішки! В її голосі за
бриніла безмежна ніжність.

— О, любий, навіщо ти сушиш собі голо
ву іншими? Що тобі до того? Невже тобі 
погано зі мною? Хіба ти не щасливий?

— Страшенно.
— Ну, от бачиш! То навіщо ж псувати 

собі настрій дурними ревнощами? Чому не 
радіти тому, що маєш? Розважайся, поки 
є можливість, кажу я; за сто років нікого 
з нас уже не буде на світі. Тож веселися, 
поки можна!

Вона оповила руками мою шию і притис
нулася губами до моїх губ. І я забув про 
своє обурення. Я думав тільки про її красу 
і безмірну доброту.

— Приймай мене такою, яка я є насправ
д і,— прошепотіла вона.

— Гаразд,— відповів я.

Увесь цей час я мало бачився з
РОЗДІЛ ДР*ФФ*ЛД °М> Майже весь день 

, в"  він займався редакційними спра- 
ВІСІМ- вами, вечорами писав. Певна річ,
иЯПІІЯ- в‘н ®ув Удома к0*™ 01’ суботи — 
ПЙДцп" люб'язний, іронічно веселий; зда-

тии  валося, він був радий бачити ме
не, і з задоволенням часом 

балакав на різні дрібні теми, але, зві
сно, більше уваги він приділяв старішим 
і важливішим за мене  ̂ гостям. Я відчував, 
що відстань між нами дедалі зростає; він 
уже не був веселий, трохи вульгарний ком
паньйон, яким я знав його в Блекстейблі. 
Мабуть, тільки моя надмірна чутливість до
помогла мені це зауважити, бо бар'єр, який 
виник між ним і людьми, з котрими він 
добродушно жартував, був майже непоміт
ний. Здавалося, насправді він живе в уявно
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му С В І Т І ,  і щоденне життя стало для нього 
чимось примарним. Інколи його просили 
виступати на званих обідах. Він уже був чле
ном літературного клубу, познайомився з 
багатьма людьми поза тим вузьким колом, 
в яке його поставило письменницьке ремес
ло, і щодалі частіше одержував запрошення 
на сніданки та на чай від дам, які любили 
збирати навколо себе відомих письменників. 
Розі вони теж запрошували, але вона ходила 
рідко; вона заявляла, що не любить збо
рищ, і кінець кінцем їм потрібна не вона, 
а тільки Тед. Мені здається, вона сороми
лась і почувала себе чужою в тому середо
вищі. Очевидно, хазяйки не раз давали їй 
зрозуміти, що запрошують її лише з обо
в'язку; запросивши Розі, вони ігнорували 
її, бо ввічливість їх стомлювала.

Приблизно в цей час Едвард Дріффілд 
опублікував «Чашу життя». Не моя справа 
аналізувати його твори, до того ж згодом 
про них стільки писали, що апетит рядового 
читача, мабуть, уже задоволений, але до
зволю собі зауважити, що «Чаша життя», на 
мою думку,— найцікавіша з його книг, хоч, 
звичайно, не найбільш важлива та попу
лярна.

їй властива холодна, безжалісна правди
вість, яка на загальному тлі сентименталь
ності англійської прози вражає своїм оригі
нальним звучанням. Вона освіжає, як кислі 
яблука, і хоч набиває оскому, має тонкий, 
приємний гірко-солодкий присмак. З усіх 
книг Дріффілда це єдина, яку я хотів би 
написати. Сцена смерті дитини жахлива, во
на просто роздирає душу, але в ній нема 
й сліду хворобливої сентиментальності, а 
неймовірний епізод, який іде за нею, просто 
неможливо забути.

Саме ця частина книги накликала справ
жню бурю на голову Дріффілда. Кілька днів 
після виходу книги здавалося, що вона ма
тиме долю попередніх його романів: здо
буде солідні рецензії, загалом схвальні, але 
з зауваженням, її розкуплять, але не дуже 
швидко. Розі казала, що Тед сподівався 
одержати за неї триста фунтів і поговорю- 
вала про те, щоб зняти на літо будинок по
близу річки. Перші дві чи три замітки були 
ухильні. Атаку розпочала одна з ранкових 
газет. Книзі була присвячена ціла шпальта, 
ї ї  називали обурливою, непристойною, а 
видавцям докоряли за те, що вони випу
стили її на ринок. Змальовувались страшні 
картини спустошливого впливу, який вона 
може справити на англійську молодь. Вона, 
буцімто, ображала все жіноцтво. На думку 
рецензента, ніяк не можна було допустити, 
щоб такий твір потрапив до рук підлітків 
і невинних дівчат. Інші газети підтримали 
його. Найдурніші вимагали заборонити кни
гу, а дехто навіть серйозним тоном запиту

вав, чи не той це випадок, коли слід втру
титися прокурору. Осуд був загальний; як
що подекуди якийсь сміливий письменник, 
котрий звик до реалістичнішого тону конти
нентальних романів, і заявляв, що Едвард 
Дріффілд ніколи не писав нічого кращого, 
такого письменника ігнорували. Його від
вертість пояснювали підлим бажанням до
битися дешевої популярності. Бібліотеки 
бойкотували книгу, а постачальники заліз
ничних книжкових кіосків відмовились її 
брати.

Дріффілдові це, звичайно, було дуже не
приємно, але він терпів усе з філософським 
спокоєм і лише знизував плечима.

— Вони кажуть, що це неправда,— по
сміхався він.— Хай ідуть під три чорти. Це 
правда.

В цю критичну хвилину його підтримали 
вірні друзі. Захоплюватися «Чашею життя» 
стало ознакою естетичної зрілості; вислови
ти своє обурення нею значило визнати себе 
обивателем. Місіс Бартон Треффорд без ва
гань заявила, що це — шедевр, і хоч мо
мент для виступу Бартона із статтею у «Кво- 
терлі» був не дуже слушний, її віра в май
бутнє Едварда Дріффілда лишалася непо
хитною. Дивно і повчально читати зараз 
книгу, яка спричинилася до такої сенсації; 
в ній нема жодного слова, жодного епізоду, 
які примусили б почервоніти або збентежи
ти навіть найцнотливішого з сьогоднішніх 
читачів.

0  п і п  Приблизно через півроку, коли 
Г и З Д І Л  збудження, викликане «Чашею 
про*ОТ- життя», трохи спало, Дріффілд 
”  почав новий роман, який він зго-
надця- дом опублікував під назвою 

Т М Й  «Плодами їхніх рук». На той час
■Ип я працював помічником хірурга

в одній лікарні і вчився на четвертому кур
сі. Одного дня я зайшов у головну прийом
ну, де мав зачекати хірурга, якого звичайно 
супроводжував при обході палат. Я глянув 
на полицю, куди складали листи, бо інколи 
люди, не знаючи моєї адреси на Вінсент- 
сквер, писали в лікарню, і здивовано поба
чив телеграму на своє ім'я. В ній говори
лося:

«Прошу обов'язково зайти до мене сьо
годні о п'ятій. Важлива справа.

Ізабелла Треффорд».
Я не міг збагнути, чого їй від мене треба. 

Протягом останніх двох років ми зустріча
лися з нею разів десять, але вона не звер
тала на мене жодної уваги, і я ніколи не бу
вав у неї вдома. Я знав, що чоловіків за чай
ним столом завжди бракує. Отже, в остан
ню хвилину хазяйка могла зміркувати, що 
молодий студент-медик краще, ніж ніхто,
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але з тону телеграми було видно, що йшло
ся не про вечірку.

Мій шеф-хірург був нудний і балакучий. 
Я звільнився лише після п'ятої, а потім доб
рих двадцять хвилин добирався до Челсі. 
Місіс Бартон Треффорд жила в будинку, що 
виходив на набережну. Було близько шо
стої, коли я подзвонив біля дверей і спитав, 
чи вдома вона. Та коли мене ввели у віталь
ню і я почав пояснювати причину запізнен
ня, вона перебила мене.

— Ми гадали, що ви не можете піти з ро
боти.

ї ї  чоловік теж був тут.
— Може він випив би чашку чаю? — ска

зав він.
— Мені здається, що пити чай вже пізно, 

чи не так? — Вона лагідно подивилась на 
мене; її ніжні, досить красиві очі світилися 
добротою.— Ви не хочете чаю, правда ж?

Я вмирав від спраги й голоду, бо мій сні
данок складався з пшеничної перепічки з 
маслом і чашки кави, але не хотів говорити 
про це. Від чаю я відмовився.

— Ви знайомі з Олгудом Ньютоном? — 
спитала місіс Бартон Треффорд, вказуючи 
на чоловіка, який сидів у великому кріслі, 
коли я зайшов до кімнати, і тепер підвів
ся.— Сподіваюсь, ви зустрічалися з ним у 
Едварда?

Так, ми зустрічалися. Він приходив рідко, 
але його прізвище було мені знайоме і я 
пам'ятав його. В його присутності я ніяковів 
і, здається, ні разу з ним не розмовляв. 
Тепер зовсім забутий, в ті дні він був одним 
з провідних критиків Англії. Це був здоро
вий, гладкий чоловік з м'ясистим білим об
личчям, блідо-голубими очима і сивіючим 
світлим волоссям.

Щоб підкреслити колір своїх очей, він 
носив ясно-голубий галстук. Олгуд Ньютон 
був дуже люб'язний з письменниками, з 
якими зустрічався у Дріффілдів, і говорив 
їм приємні й улесливі речі, а коли вони 
йшли — насміхався над ними. Він розмовляв 
тихим, рівним голосом, старанно добираючи 
слова: ніхто краще за нього не вмів розпо
вісти злісну плітку про ближнього.

Олгуд Ньютон потиснув мені руку, і місіс 
Бартон Треффорд — добра душа,— щоб я 
відчув себе невимушеніше, посадила мене 
на диван поруч із собою. Чай і досі стояв на 
столі, вона взяла сендвіч з варенням і по
чала делікатно гризти його.

— Ви давно бачили Дріффілдів? — спита- 
тала вона, ніби для того, щоб зав'язати роз
мову.

— Я був' там минулої суботи.
— І відтоді нікого з них не бачили?
— Ні.
Місіс Бартон Треффорд глянула на Олгу- 

да Ньютона, потім на свого чоловіка і знову

на Ньютона, ніби мовчки благаючи допо
моги.

— Зайва балаканина тут не до речі, Іза
белло,— сказав Ньютон; в його очах про
майнув зловтішний вогник.

Місіс Бартон Треффорд повернулася до 
мене.

— Отже ви не знаєте, що місіс Дріффілд 
втекла од свого чоловіка?

— Що?!
Я був приголомшений. Я не повірив своїм 

вухам.
— Мабуть, буде найкраще, якщо ви роз

повісте йому все, як воно є, Олгуде,— ска
зала місіс Треффорд.

Критик відкинувся у кріслі, приклав кінчи
ки пальців однієї руки до кінчиків пальців 
другої і почав єлейним тоном:

— Учора ввечері мені треба було поба
чити Дріффілда з приводу статті, яку я пи
шу про нього; а що вечір був чудовий, то 
по обіді я вирішив пройти пішки до його 
будинку. Він знав, що я маю прийти; крім 
того, мені було відомо, що він ніколи не 
виходить увечері, хіба що заради таких 
важливих випадків, як банкет у лорд-мера 
або обід в Академії. Уявіть моє здивуван
ня, навіть більше,— моє абсолютне і повне 
замішання,— коли, наблизившись, я поба
чив, що двері його будинку відчиняються 
і з них виходить сам Едвард. Ви, певна річ, 
знаєте: Еммануїл Кант мав звичку виходити 
на щоденну прогулянку в один час і з та
кою пунктуальністю, що жителі Кенігсберга 
перевіряли по ньому свої годинники, а коли 
якось він вийшов з дому годиною раніше 
ніж завжди, вони перелякались, бо знали, 
що це може означати лиш одне — сталася 
якась надзвичайна подія. І вони мали ра
цію — Еммануїл Кант щойно одержав пові
домлення про падіння Бастілії.

Олгуд Ньютон вмовк на хвилину, щоб по
милуватися ефектом від свого анекдота. Мі
сіс Бартон Треффорд нагородила його ро
зуміючою посмішкою.

— Я не вважав, що сталася подібна світо
ва катастрофа, коли побачив, як Едвард по
спішає до мене, але мені одразу ж спало на 
думку, що скоїлося щось незвичайне. Він 
не взяв ціпка, не надягнув рукавичок; на 
ньому був робочий костюм — старенька 
одежина з чорного альпага — і крислатий 
фетровий капелюх. В його вигляді було 
щось дике. Знаючи мінливість сімейного 
щастя, я спитав себе: може, це сварка ви
гнала його з дому, чи, може, він поспішає 
до поштової скриньки, щоб кинути листа? 
Він поспішав, як легконогий Гектор, найбла- 
городніший із греків. Здавалося, Дріффілд 
не бачить мене, більше того — не хоче ба
чити. Я зупинив його: «Едварде»,— мовив я. 
Він злякано подивився на мене. Можу при- 
сягнутися, що якусь мить він не тямив, хто
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я. «Які злі фурії примушують вас отак бігти 
розпусними околицями Пімліко?» — спитав 
я. «О, це ви»,— сказав він. «Куди ви йде
те?» — спитав я. «Нікуди»,— відповів він.

З такими темпами, подумав я, Олгуд 
Ньютон ніколи не закінчить своєї історії, а 
місіс Хадсон буде сердитись на мене за те, 
що я запізнююся на обід на цілих півгодини.

— Я нагадав йому, з якою метою при
йшов і попросив повернутися додому, де б 
ми могли краще обговорити питання, яке 
хвилювало мене. «Надто мені зле на душі, 
щоб повертатися додому,— сказав він.— 
Давайте походимо. Ви можете говорити зі 
мною на ходу». Погодившись, я повернув 
назад, і ми почали ходити; але його кроки 
були такі швидкі, що мені довелося благати 
його уповільнити їх. Навіть доктор Джон
сон 1 не міг вести розмови, несучись по 
Фліт-стріт із швидкістю експресу. Вигляд 
у Едварда був такий дивний, а стан настіль
ки збуджений, що я подумав: доцільніше 
прогулюватися з ним менш людними вули
цями. Я розповідав йому про свою статтю. 
Тема, яка хвилювала мене, була глибша, ніж 
могло видатися з першого погляду, і я сум
нівався, чи зможу вирішити її належним чи
ном на сторінках тижневого часопису. Я ціл
ком і повністю виклав йому суть справи і 
спитав, яка його думка. «Розі кинула ме
не»,— мовив він. Якусь мить я не розумів, 
про що він говорить, але раптом збагнув, 
що він має на увазі повнотілу, непогану со
бою жінку, з чиїх рук я мав нагоду прийма
ти чашку чаю. З його тону я вгадав, що він 
більше сподівається від мене співчуття, аніж 
поздоровлення.

Олгуд Ньютон знову вмовк і заблимав 
своїми голубими очима.

— Ви чарівні, Олгуде,— вигукнула місіс 
Бартон Треффорд.

— Вам немає ціни,— додав її чоловік.
— Усвідомивши, що в цій ситуації слід 

висловити своє співчуття, я сказав: «Мій до
рогий друже». Він перебив мене: «Я одер
жав листа з останньою поштою. Вона втекла 
з лордом Джорджем Кемпом».

Мені перехопило подих, але я не вимовив 
і слова. Місіс Треффорд зиркнула на мене.

— «Хто такий лорд Джордж Кемп?» —
«Він із Блекстейбла»,— відповів Дріффілд. 
Я майже не мав часу на роздуми і вирішив 
бути відвертим. «Ви щасливо здихалися 
її» ,— сказав я. «Олгуде!» — вигукнув він. 
Я зупинився і поклав йому руку на плече. 
«Ви повинні дізнатися, що вона зраджувала 
вас з усіма вашими друзями. ї ї  поведінка 
була скандальна. Мій любий Едварде, да
вайте дивитися фактам в обличчя: ваша
дружина була не більше не менше, як зви

і Семюел Дшонсон — англійський письменник і 
лексиколог XVIII ст., відомий своєю ексцентричністю.

чайнісінька повія». Він вирвав свою руку з 
моєї і заревів, як орангутанг у лісах Борнео, 
коли у нього забирають кокосовий горіх.
І перш ніж я встиг зупинити його, він утік. 
Я був ошелешений до краю і лише остовпі
ло слухав його лемент і швидкі кроки.

— Не слід було відпускати його,— сказа
ла місіс Бартон Треффорд.— В такому стані 
він міг кинутися в Темзу.

— Я теж подумав про це, але помітив, 
що він побіг не в напрямку ріки, а поринув 
у лабіринт навколишніх злиденних вулиць. 
Я також пригадав, що немає прикладу в 
історії літератури, коли письменник накла
дав на себе руки в процесі написання літе
ратурного твору. Хоч які б були його гризо
ти, він не в силі покинути нащадкам недо- 
вершений опус.

Я був вражений, приголомшений і збенте
жений, а до того ж іще й стурбований, бо 
не міг збагнути, чому місіс Треффорд ви
кликала мене. Ми були дуже мало знайомі, 
щоб вона могла догадатися, який інтерес 
становитиме для мене ця історія; та й нав
ряд чи вона б потурбувалася, щоб я почув 
цю новину.

— Бідний Едвард,— зітхнула вона.— Зві
сно, ніхто не заперечуватиме, що йому про
сто пощастило, але боюся, він візьме це 
надто близько до сердця.. Однак він не 
вчинив ніякої дурниці.— Місіс Бартон Треф
форд обернулася до мене.— Як тільки міс
тер Ньютон розповів нам про це, я пішла на 
Лімпус-роуд. Едварда не було вдома, але 
покоївка сказала, що він тільки-но вийшов; 
значить, він приходив додому після того, 
як утік від Олгуда. Ви, мабуть, зацікавились, 
чому я попросила вас прийти сюди?

Я мовчав, чекаючи, що вона скаже далі.
— Вперше ви познайомились з Дріффіл- 

дами в Блекстейблі, правда? Скажіть нам, 
будь ласка, хто такий цей лорд Джордж 
Кемп? Едвард сказав, що він із Блек
стейбла.

— Він середнього віку. У нього дружина
і двоє синів. їм  стільки ж років, скільки мені.

— Але я ніяк не второпаю, хто він такий. 
Не можу знайти його ні в довіднику «Хто 
є хто», ні в Дебре.

Я мало не розсміявся.
— О, насправді він не лорд. Він місцевий 

торговець вугіллям. Його називають лорд 
Джордж Блекстейблський за поважний ви
гляд.

— Суть сільського гумору здебільшого 
незрозуміла для невтаємничених,— виголо
сив Олгуд Ньютон.

— Ми повинні допомогти нашому любо
му Едвардові всіма можливими засобами,— 
сказала місіс Бартон Треффорд. ї ї  очі за
думливо спинилися на мені.— Якщо цей 
Кемп утік з Розі Дріффілд, він повинен був 
кинути власну дружину.
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— Мабуть, що так,— відповів я.
— Чи не зробите ви нам послугу?
— Якщо зможу.
— Може, ви поїхали б до Блекстейбла і 

довідалися точно, що сталося? Гадаю, нам 
слід було б налагодити зв'язок з дружиною 
цієї людини.

Я не любив втручатися в чужі справи.
— Не знаю, як це зробити,— заперечив я.
— Ви не могли б побачитися з нею?
— Ні, не міг би.
Якщо місіс Бартон Треффорд в душі і 

розцінила мою відповідь як нечемну, вона 
лише злегка посміхнулася.

— В усякому разі з цим можна почекати. 
Найголовніше зараз — це поїхати і дізнати
ся про цього Кемпа. Я спробую побачити 
сьогодні ввечері Едварда. Не можу прими
ритися з думкою, що він лишається один 
у такому страхітливому домі. Ми з Барто
ном вирішили поселити його тут. У нас є 
вільна кімната, і я зроблю все, щоб він міг 
працювати тут. Ви згодні, що тут йому буде 
найкраще, Олгуде?

— Цілком.
— І чому б то йому не залишитися тут 

на довше, принаймні, на кілька тижнів? 
А згодом він може поїхати з нами на дачу. 
Ми збираємось у Бретань. Я певна, що йо
му там сподобається. Це буде для нього 
повна зміна обстановки.

— Головне зараз полягає в тому,— сказав 
Бартон Треффорд, поглядаючи на мене 
майже так само приязно, як і його дружи
на,— чи поїде цей молодий костоправ до 
Блекстейбла і чи розвідає все, що можли
во. Ми повинні знати що до чого. Для нас 
це просто необхідно.

Бартон Треффорд намагався спокутувати 
свій інтерес до археології невимушеними 
манерами і жартівливою, навіть вульгарною 
мовою.

— Він не може відмовитись,— почала йо
го дружина, звертаючи на мене ніжний бла
гальний погляд.— Ви не відмовитесь, прав
да? Це так важливо, і ви єдиний можете 
нам допомогти.

Певна річ, вона цього не знала, але мені 
не менш за неї кортіло довідатися, що і як 
сталося; вона не знала, який нестерпний біль 
краяв моє серце.

— Я не можу до суботи вирватися з лі
карні,— сказав я.

— То їдьте в суботу. Це дуже люб'язно 
з вашого боку. Всі Едвардові друзі будуть 
вам вдячні. Коли ви повернетесь?

— Мені треба бути в Лондоні в понеділок 
уранці.

— Тоді приходьте до мене вдень випити 
чаю. Я нетерпляче чекатиму вас. Ну, дяку
вати богові, тут усе владнано. А зараз треба 
якось упіймати Едварда.

Я зрозумів, що можу йти. Олгуд Ньютон

теж розпрощався І пішов разом зі мною 
вниз сходами.

— Наша Ізабелла має сьогодні вигляд 
Катерини Арагонської, що, я вважаю, дуже 
їй до лиця,— пробурмотів він, коли двері 
за нами зачинилися.— Чарівна жінка, а сер
це в неї — чисте золото. Venus toute 
entière à sa proie attachée l .

Я не зрозумів значення його, слів, бо те, 
що я розповів про місіс Бартон Треффорд, 
стало відомо мені значно пізніше. Але я 
відчув, що він говорить про неї щось украй 
зле і, мабуть, єхидне. Тому я хихикнув.

— Сподіваюсь, ваша юність схиляється до 
того засобу сполучення, який моя люба 
Діззі назвала під сердиту руку гондолою 
Лондона?

— Я збираюся їхати конкою,— відповів я.
— Он як! Якби ви мали намір їхати в екі

пажі, я б попросив вашої ласки підвезти 
мене; якщо ж ви плануєте скористатися 
таким вульгарним засобом пересування, 
який я за старим звичаєм називаю омнібу
сом, я доправлю своє опасисте тіло у віз- 
ничій кареті.

Він зробив знак візникові і простягнув 
мені два в'ялих пальці.

— Я приїду в понеділок, щоб дізнатися 
про наслідки того, що дорогий Генрі назвав 
би вельми делікатною місією.

РґІЧПІП минУло багато років, перш
ГиоДІ/І ніж  я знову зустрівся з Олгудомдвад- Ньютоном...
ї й По приїзді у Блекстейбл, я
ЦлІИИ одержав листа від місіс Треф

форд (яка про всякий випадок записала 
мою тамтешню адресу). Обіцяючи пояснити 
причину при побаченні, вона просила не 
приходити до неї на квартиру, а зустріти 
її о шостій годині в залі першого класу на 
вокзалі Вікторія. Отож, як тільки мені по
щастило звільнитися в той понеділок у лі
карні, я рушив туди і майже зразу побачив 
її. Вона швидко підійшла до мене своєю 
легкою ходою.

— Ну, які у вас новини? Давайте сядемо 
десь у затишному кутку.

Ми знайшли зручне місце.
— Мушу пояснити, чому я попросила вас 

прийти сюди,— сазала вона.— У нас живе 
Едвард Дріффілд. Спершу він не хотів пе
реходити, та врешті я переконала його. Але 
він збуджений, знервований, хворий. Я бо
ялася, щоб він часом не побачив вас.

Я розповів місіс Дріффілд основні фак
ти. Вона слухала дуже уважно, інколи хита
ла головою. Але хіба могла вона зрозуміти, 
яка у Блекстейблі знялася буча?! Місто бу
ло саме не своє від збудження. Нічого по

і Венера, повністю прив'язана до своєї жертви 
(франц.).
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дібного не траплялося там уже багато років* 
і всі тільки про це й говорили. Лорд 
Джордж Кемп зник. За тиждень до цього 
він оголосив, що має їхати до Лондона в 
справах, а ще через два дні об'явили про 
його банкрутство. Виявилося, що афера з 
будівництвом закінчилася невдачею, спроби 
перетворити Блекстейбл на модний курорт 
не знайшли підтримки, і йому довелося по
зичати гроші, де тільки можна. Найрізнома
нітніші чутки ходили по місту. Маленькі лю
ди, які довірили йому свої заощадження, 
стали перед загрозою втратити все, що ма
ли. Я не знав подробиць, бо ні дядько, ні 
тітка не розумілися на цих справах; у мене 
теж не вистачало знань, що збагнути те, 
про що говорили люди. Але на будинок 
Джорджа Кемпа було накладено арешт, 
оголосили також про розпродаж меблів. 
Дружина лишилася без жодного пенні. 
Обидва сини, хлопці віком двадцяти й два
дцяти одного року, займалися торгівлею ву
гіллям, і їх теж зачепила ця катастрофа. 
Джордж Кемп утік, прихопивши всю го
т івку— казали, щось близько тисячі п'яти
сот фунтів. Але хто міг знати точно? Було 
відомо, що даний наказ про його арешт. 
Вважали, що він утік за кордон, дехто 
твердив, що Кемп подався до Австралії, 
дехто — до Канади.

— Сподіваюсь, його впіймають,— говорив 
мій дядько.— Він заслужив довічну каторгу.

Обурювалися геть усі. Люди не могли йо
му вибачити того, що він завжди галасував 
і кипів завзяттям, насміхався над ними, поїв 
їх, влаштовував прийоми, їздив у такому 
ловкому екіпажі і по-молодецькому зсував 
набакир свій коричневий котелок. Але про 
найгірше розповів моєму дядькові після 
недільної служби церковний староста. Ви
являється, останні два роки лорд Джордж 
майже щотижня зустрічався з Розі Дріф- 
філд у Гавершемі, і вони разом проводили 
ніч у трактирі. Його власник вклав гроші в 
одне з фантастичних підприємств лорда 
Джорджа і, зміркувавши, що втратив їх, 
розповів про ці зустрічі. Він міг би стерпіти, 
якби лорд Джордж обдурив інших, але ж 
він обдурив його, що так багато зробив для 
нього — тут уже пробачте!

— Гадаю, вони втекли разом,— сказав 
дядько.

— Це мене не здивувало б,— відповів 
церковний староста.

Після вечері, доки служниця прибирала 
зі столу, я пішов на кухню побалакати з 
Мері-Енн. Вона ходила до церкви і теж чу
ла цю історію. Навряд чи парафіяни уважно 
слухали того дня дядькову проповідь.

— Вікарій твердить, що вони втекли ра
зом,— мовив я, жодним словом не натяк
нувши про те, що знав.

— Ну, звичайно ж,— відповіла Мері-

Енн.— Він був єдиний чоловік, якого вона 
по-справжньому кохала. Варто йому було 
поворухнути мізинцем, і вона покинула б 
кого завгодно.

Я потупив очі. Я страшенно страждав від 
гіркого почуття образи і дуже сердився на 
Розі: вже надто вона погано повелася зі 
мною.

— Мабуть, ми вже ніколи не побачимо 
її,— мовив я. Слова ці краяли мені серце.

— Я теж так гадаю,— весело відказала 
Мері-Енн.

Коли я розповів місіс Бартон Треффорд 
все, що, на мою думку, їй слід було знати, 
вона зітхнула. Не знаю тільки, чи від задо
волення, чи від смутку.

— В усякому разі з Розі покінчено,—ска
зала вона. Потім підвелася і простягнула 
мені руку.— І чому письменники так невда
ло одружуються? Все це дуже сумно, дуже 
сумно. Щиро дякую вам за все. Тепер ми 
принаймні знаємо, що до чого. Аби тільки 
це не вплинуло на Едвардову роботу.

ї ї  слова видалися мені трохи недоречни
ми. Лише одне не викликало сумніву: про 
мене вона зовсім не думала. Я вивів її з 
вокзалу і посадив у конку, що йшла по 
Кінгс-роуд до Челсі, а сам попрямував до
дому.

Розділ Я втратив зв'язки з Дріффілдом. 
Шукати його товариства мені за- 

ДРЯП- важала власна соромливість; крім 
”  ”  того, багато часу в мене забира-цять ли екзамени. А коли я склав їх,

ПРПІІІИй то по™ав з а  к о Р Д о н .  Пам'ятаю, 
ІІи|ШгІИ якось мен| потрапило на очі га

зетне повідомлення про його розлучення 
з Розі. Від неї не було жодних звісток. Іноді 
її мати одержувала невеликі суми — по 
десять, двадцять фунтів. Вони приходили в 
рекомендованих листах із штампом Нью- 
Йорка, але без зворотної адреси і без жод
ного слова, гадали, що вони приходять від 
Розі, бо для місіс Генн більше нікому було 
посилати гроші. Потім мати Розі вмерла; 
мабуть, дочка якимось чином дізналася про 
це, тому що листи більше не приходили.

Розділ З Олроєм Кіром я, як і було до
мовлено, зустрівся у п'ятницю на 

ПОДІ Ї -  вокзалі Вікторія, щоб їхати у 
"  ”  Блекстейбл поїздом, котрий від-цять ходив о п'ятій десять. Ми зручно
ППКґий влаштУвалися в протилежних кут- 
ДРУІ ПП ках Купе для курців. Від нього я 

в загальних рисах дізнався, що сталося з 
Дріффілдом після того, як од нього втекла 
дружина. У свій час Рой дуже зблизився 
з місіс Бартон Треффорд. Знаючи його і 
пам'ятаючи її, я не здивувався, коли почув,
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що Рой подорожував з нею і Бартоном по 
Європі, поділяючи з ними їхнє захоплення 
Вагнером, творами постімпресіоністів та 
архітектурою барокко. Він регулярно снідав 
у них у Челсі, а коли роки і підупале здо
ров'я ув'язнили місіс Треффорд у вітальні, 
він, незважаючи на виняткову завантаже
ність, регулярно, раз на тиждень, приходив 
посидіти з нею. У нього було добре серце. 
Після її смерті він написав статтю, в якій 
з благородним хвилюванням віддав належне 
її дару співчуття і великому вмінню розби
ратися в людях.

Приємно було думати, що його доброта 
одержала належну і несподівану винагоро
ду: місіс Бартон Треффорд розповіла про 
Едварда Дріффілда багато такого, що можна 
було використати в роботі, якою він зараз 
захопився. Коли втеча невірної дружини 
привела Едварда Дріффілда до такого ста
ну, який Рой міг визначити тільки францу
зьким словом désemparé1, місіс Бартон 
Треффорд, вдавшись до ніжного насильства, 
не тільки забрала Дріффілда у свій дім, 
але й переконала прожити там майже рік. 
Вона доглядала за ним з любов'ю, неослаб
ною добротою і кмітливістю жінки, яка по
єднує жіночий такт з чоловічою енергією, 
золоте серце з умінням неухильно пильну
вати власних інтересів. Саме в її квартирі 
він завершив «Плодами їхніх рук». Вона 
справедливо вважала цю річ своєю, і те, що 
Дріффілд присвятив роман саме їй, свідчи
ло, що він не був позбавлений почуття вдяч
ності. Вона повезла його до Італії (з Барто
ном, звичайно, бо місіс Треффорд надто 
добре знала, якими злими бувають люди, 
коли бажають пустити плітку) і з томиком 
Рескіна2 в руці показувала Едвардові Дріф- 
філду невмирущі красоти цієї країни. Потім 
вона знайшла йому квартиру в Темплі і 
влаштовувала там маленькі сніданки,— ду
же мило виконуючи роль хазяйки,— де він 
міг зустрічатися з людьми, котрих привер
тала до нього дедалі зростаюча популяр
ність.

Слід визнати, що зростання його популяр
ності багато в чому залежало від неї. 
Справжнє визнання прийшло до нього тіль
ки в останні роки життя, коли він зовсім пе
рестав писати, але основи цього визнання, 
безперечно, були закладені невтомними 
зусиллями місіс Треффорд. Вона не тільки 
організувала (і, мабуть, у значній мірі на
писала, вправно володіючи пером) статтю, 
яку Бартон нарешті подав до «Квотерлі» і в 
якій уперше зазначалося, що Дріффілда 
слід поставити нарівні з класиками англій
ської літератури, але й влаштувала належ
ний прийом для кожної нової книги. Вона

1 Без керма (франц. !.
2 Англійський мистецтвознавець і соціолог 

(1819— 1900).

ходила до видавців і, що особливо важли
во, до власників впливових газет і журналів; 
вона влаштовувала soirées \  на які запрошу
вався кожен, хто міг бути корисний. Вона 
умовляла Едварда Дріффілда влаштовувати 
читання в домах артистократії, збір з яких 
ішов на благодійні потреби; вона стежила 
за тим, щоб в ілюстрованих журналах з'яв
лялися його фотографії; вона особисто пе
реглядала кожне інтерв'ю, яке він давав. 
Протягом десяти років вона була його не
втомним прес-аташе. Вона постійно тримала 
його в центрі уваги читаючої публіки.

Місіс Бартон Треффорд користувалася ве
ликою пошаною, але це не робило її пиха
тою. Даремно було запрошувати Дріффілда 
в гості без неї — він завжди відмовлявся. 
Коли ж її, Бартона і Дріффілда запрошували 
кудись на обід, вони приходили разом і 
йшли додому теж разом. Вона ніколи не 
випускала його з поля зору. Господині мог
ли лише скаженіти; їм лишалося або при
ставати на такі умови, або взагалі не запро
шувати Дріффілда. Як правило, вони при
ставали. Якщо місіс Бартон Треффорд була 
трохи не в настрої, то давала це відчути че
рез нього: сама лишалася чарівною, а Ед- 
вард Дріффілд ставав незвичайно грубий. 
Але вона досконало знала, як розворушити 
його, коли збиралося вишукане товариство, 
вона вміла зробити його просто чудовим. 
Місіс Бартон Треффорд поводилася бездо
ганно. Вона ніколи не приховувала від нього 
свого переконання, що він— найвидатніший 
письменник свого часу; вона не тільки гово
рила про нього як про великого художника, 
але дещо грайливо й улесливо завжди н а- 
з и в а л а його великим художником. Вона 
нагадувала чимось кішечку.

Потім трапилася жахлива річ. Дріффілд 
захворів на запалення легенів і був у дуже 
важкому стані; якийсь час його життя було 
під загрозою. Місіс Бартон Треффорд роби
ла все, на що здатна подібна до неї жінка. 
Вона б залюбки його доглядала сама, якби 
не слабке здоров'я, бо ж їй було понад 
шістдесят. їй довелося вдатися до послуг 
професіональних сиділок. Коли він нарешті 
вичуняв, лікарі сказали, що йому треба по
їхати кудись на село; зважаючи, що він ду
же кволий, вони наполягали, щоб його су
проводила сиділка. Місіс Треффорд хотіла 
послати його у Борнмут — вона могла б 
приїздити туди щотижня і стежити, щоб усе 
було гаразд. Але Дріффілду більше подо
бався Корнуолл, і лікарі погодилися, що 
м'який клімат Пензанса йому підійде краще. 
Здавалося, жінка з такою розвиненою ін
туїцією, як Ізабелла Треффорд, могла б від
чути щось недобре. Але ні. Вона відпустила 
його, переконавши сиділку, що довіряє їй

і Вечірки (франц )
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надзвичайно відповідальну справу: передає 
їй до рук якщо не майбутнє всієї англійської 
літератури, то принаймні життя і добробут 
її найвидатнішого живого представника. 
Такій людині, мовляв, немає ціни.

Через три тижні Едвард Дріффілд написав 
їй, що одержавши спеціальний дозвіл на не
гайний шлюб, він одружився зі своєю сиділ
кою.

Мені здається, місіс Бартон Треффорд ні
коли так переконливо не виявляла величі 
своєї душі, ніж тоді, коли довідалася про 
цю новину. Думаєте, вона кричала: «Іуда, 
Іуда!»? Чи рвала на собі волосся, качалася 
по підлозі і дригала ногами в припадку істе
рики? Чи насипалася на смирного вченого 
Бартона і назвала його заплішеним старим 
дурнем? Чи лементувала про невірність 
мужчин і розпусність жінок? Чи, може, над
садно вигукувала непристойності, з якими, 
за твердженням психіатрів, виявляють не
сподівану обізнаність найчеснотливіші жін
ки? Нічого подібного. Вона написала чарів
ного вітального листа Дріффілду і його мо
лодій, в якому зазначила, що дуже рада 
мати двох улюблених друзів замість одного. 
Вона запрошувала їх зупинитися в неї, коли 
вони повернуться до Лондона. Вона гово
рила всім і кожному, що цей шлюб приніс 
їй багато, багато щастя, бо у Едварда Дріф- 
філда старість не за горами і йому конче 
потрібен постійний догляд; а хто ж може 
доглянути його краще, ніж лікарняна си
ділка? Ніхто ніколи не чув од місіс Бартон 
Треффорд нічого, крім похвали, на адресу 
нової місіс Дріффілд; вона, мовляв, не ду
же красива, але в неї таке миле обличчя; 
звичайно, вона не леді в повному розумін
ні цього слова, але Едвард навряд чи був 
би щасливий з імпозантною жінкою. Саме 
така дружина йому й потрібна. Проте мож
на було з певністю твердити, що місіс Бар
тон Треффорд трохи переборщила із своєю 
доброзичливістю, схожою на мед, зміша
ний з сірчаною кислотою.

Опо п і п Коли ми з Роєм приїхали до Блек- 
Г 03ДІЛ стейбла, на нього чекав автомо-
П В З П "  ®,ЛЬ ---  НЄ н а д т °  ПИШНИЙ і не дуже
ГІ А дешевий. Для мене шофер пере- цять дав записку, в якій місіс Дріф- 
ТПРТІй Ф 'лд запрошувала поснідати з
І |і6 11П нею наступного дня. Я сів у таксі 

й поїхав у «Ведмідь і ключ». Рой сказав, 
що на березі є новий готель — «Морський», 
та я не хотів заради благ цивілізації зра
джувати симпатіям юності. Я зауважив 
зміни вже на залізничній станції, яка місти
лася у зовсім іншому місці, на новій вулиці, 
і, звісно, було чудно їхати по Хай-стріт в 
автомашині. Але «Ведмідь і ключ» лишився

незмінним і зустрів мене з колишньою бай
дужістю. У вестибюлі нікого не було. Шо
фер поставив мій чемодан і поїхав. Я гук
нув — ніхто не озвався. Я зайшов у бар і 
побачив молоду жінку з коротко підстри
женим волоссям, яка читала книгу містера 
Комптона Маккензі. Я спитав її, чи можна 
зняти номер. Вона кинула на мене трохи 
сердитий погляд і відповіла, що, на ЇЇ думку, 
можна. А як мені здалося, що цим вичер
пався її інтерес до справи, я ввічливо запи
тав, чи є тут хтось, хто покаже мені кім
нату. Вона підвелася і, відчинивши двері, 
пронизливим голосом гукнула:

— Кеті!
«— Чого тобі? — почув я.
— Тут джентльмен хоче номер.
За кілька хвилин з'явилася старезна ви

снажена жінка в неохайному ситцевому 
платті, з розкуйовдженим сивим волоссям; 
вона повела мене на другий поверх і пока
зала малесеньку брудну кімнатку.

— Невже у вас нема нічого кращого?— 
спитав я.

— Всі комівояжери, як правило, живуть 
у цій кімнаті,— відповіла вона, презирливо 
пирхнувши.

— А інші у вас є?
— На одного — немає.
— Тоді дайте мені номер на двох.
— Зараз піду і спитаю місіс Брентфорд.
Я пішов за нею на перший поверх. Вона

постукала в двері, їй дозволили зайти, і, коли 
двері відчинилися, я побачив товсту жінку 
з сивим старано зачесаним волоссям. Вона 
читала книгу. Очевидно, всі у «Ведмеді й 
ключі» цікавилися літературою. Вона бай
дуже поглянула на мене, коли Кеті поясни
ла, що мене не задовольняє сьомий номер.

— Покажи йому п'ятий,— сказала вона.
Я почав відчувати, що повівся трохи не

обачно, зарозуміло відмовившись від за
прошення місіс Дріффілд, а пізніше легко
важно відхиливши мудру пропозицію Роя 
оселитися в «Морському». Кеті знову пішла 
зі мною нагору і завела в більшу кімнату, 
що виходила вікнами на Хай-стріт. Більша 
її частина була зайнята двоспальним ліжком. 
Вікна, напевно, не відчинялися цілий місяць.

Я сказав, що це мене влаштовує і спитав 
про обід.

— Ви можете одержати все, що завгод
но,— сказала Кеті.— У нас тут нічого немає, 
але я можу збігати і принести.

Знаючи англійські сільські готелі, я замо
вив відбивну котлету. Потім вийшов прогу
лятися. Дійшовши до берега, я побачив нову 
еспланаду, а там, де було незахищене од 
вітру поле,— стояв ряд бунгало і вілл. Але 
вони були такі злиденні і брудні, що я по
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думав: минуло стільки років, а мрія лорда 
Джорджа перетворити Блекстейбл на мод
ний морський курорт так і не здійснилася. 
Відставний офіцер і дві старі леді гуляли по 
розбитому асфальту. Було неймовірно нуд
но. Дув холодний вітер, а з-над моря сія
лася дрібна мряка.

Я повернув до міста. Тут, на площі між 
«Ведмедем і ключем» та «Герцогом Кент- 
ським», незважаючи на негоду, стояли куп
ками люди; їхні очі були такі ж блідо-голу
бі, а широкі вилиці такого ж густо-червоно- 
го кольору, як колись у батьків. Дивно було 
бачити, що дехто з моряків у синіх фуфай
ках все ще носять маленькі золоті кільця 
у вухах — і не тільки старі, але й хлопці, 
які навряд чи досягли повноліття. Я побрів 
вулицею. Банк був перебудований, а мага
зин канцелярського приладдя, де я купував 
папір і віск, щоб робити відбитки з чавун
них дощок на старих будівлях разом з ма
ловідомим письменником, якого випадково 
зустрів колись,— зовсім не змінився; були 
тут два чи три кінотеатри; їх крикливі афі
ші враз надали акуратній вуличці розпус
ного вигляду, і вона стала схожою на рес
пектабельну підстаркувату жінку, що випи
ла трохи більше, ніж слід.

У величезній кімнаті, в якій я обідав один 
за столом, накритим на шість персон, було 
холодно і похмуро. Прислужувала мені не
охайна Кеті. Я спитав, чи можна запалити 
камін.

— В червні не можна,— відказала вона.— 
Ми не палимо камінів після квітня.

— Я заплачу за це,— наполягав я.
— В червні не можна. В жовтні — будь 

ласка, але не в червні.
Закінчивши обід, я вийшов у бар випити 

скляночку портвейну.
— У вас тут тихо,— звернувся я до ко

ротко підстриженої буфетниці.
— Тихо,— відповіла вона.
— Здавалося б, у такий вечір тут повинно 

бути безліч людей.
Тут через задні двері ввійшов товстий 

червонопикий чоловік із стриженою си
вою головою. Мабуть, це був мій господар.

— Містер Брентфорд? — спитав я.
— Так, це я.
— Я знавав вашого батька. Чи не вип'єте 

зі мною склянку вина?
Я назвав йому своє прізвище, яке в дні 

мого дитинства було відоме в Блекстейблі 
краще за будь-яке інше, але з деяким роз
чаруванням побачив, що воно не знайшло 
жодного відгуку в його пам'яті. Однак від 
склянки вина він не відмовився.

— Приїхали сюди в справах? — поціка
вився Брентфорд.— У нас буває дуже мало 
комівояжерів. Ми завжди раді допомогти 
їм, чим можемо.

Я сказав, що приїхав зустрітися з місіс 
Дріффілд, давши йому змогу роздумувати: 
з якою метою.

— Мені довелося багато разів бачити 
старого,— заявив містер Брентфорд.— Він 
охоче навідувався сюди, щоб випити кухоль 
пива. Майте на увазі, я не кажу, що він ко- 
ли-небудь напивався, просто полюбляв си
діти в барі і балакати. їй-богу, він міг гово
рити цілу годину — байдуже з ким. Місіс 
Дріффілд не дуже-то подобалося, що він 
ходить до нас. Він зникав з дому, не ска
завши нікому жодного слова, і шкандибав 
сюди. Знаєте, для людини його віку це була 
не така вже й легка прогулянка. Певна річ, 
коли дома помічали, що він десь подівся, 
місіс Дріффілд уже знала, де він, відразу ж 
дзвонила по телефону і питала, чи він тут. 
Потім вона приїздила в автомобілі, заходила 
в готель і розшукувала мою дружину. «Пі
діть і приведіть його, місіс Брентфорд,— ка
зала вона в таких випадках.— Я не люблю 
заходити в бар, де вештається всякий люд». 
Тоді місіс Брентфорд приходила сюди і го
ворила: «Ну, містер Дріффілд, місіс Дріф
філд приїхала за вами на машині, тому кра
ще б ви допивали своє пиво і їхали з нею 
додому». Він завжди просив місіс Брент
форд не казати, що він тут, коли дзвони
тиме місіс Дріффілд, але, певна річ, ми не 
могли цього робити. Він був старою люди
ною, і ми не хотіли брати на себе відпові
дальність. Він народився тут і, знаєте, його 
перша дружина була теж з Блекстейбла. 
Вона вже давно померла. Я ніколи її не 
бачив. Дивакуватий був старий, але зовсім 
не чванливий. Мені казали, що його дуже 
високо цінували там, у Лондоні, а коли він 
помер — про нього писали в усіх газетах, 
та ви ніколи б не подумали про це, роз
мовляючи з ним. Здавалося, що він просто 
ніхто — як ви чи я. Звичайно, ми завжди 
намагалися посадити його якнайзручніше; 
ми пропонували йому крісло. Так ні — йому 
хотілося сидіти тільки за шинквасом: він 
казав, що любить відчувати під ногами пе
рекладку. Мені чомусь здається, що тут він 
був щасливіший, ніж де-інде. Він завжди 
говорив, що любить бар. Він казав, що тут 
можна вивчати життя. І ще він казав, що 
завжди любив життя. Оригінальна він був 
людина. Нагадував мені батька, з тією ли
ше різницею, що мій старий ніколи в житті 
не прочитав жодної книги. Батько щодня ви
пивав пляшку французького коньяку і по
мер у сімдесят вісім років; його остання 
хвороба була також першою. Я дуже нудь
гував за старим Дріффілдом, коли його не 
стало. Цими днями я навіть говорив місіс 
Брентфорд, що хотів би колись почитати 
хоч одну з його книг, кажуть, він написав 
кілька про наш край.
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РП ЯП І і І  Ранок був холодний і вологий, 
"  але без дощу. Я вирішив прогу

лятися по Хай-стріт до будинку 
вікарія. Я пізнавав знайомі прі
звища над крамницями: Генни,
Кемпи, Кобби, Іггалдени — спо
конвічні кентські прізвища. Але 
жодної знайомої людини. Я по

чував себе привидом, що йде вулицею, на 
якій колись знав майже кожного принаймні 
в обличчя. Раптом повз мене прогуркотів 
дуже обшарпаний маленький автомобіль; 
він зупинився і дав задній хід; я побачив, 
що хтось допитливо придивляється до ме
не. Товстий і високий літній чоловік виліз з 
машини.

— Ви часом не Віллі Ешенден? — спитав 
він.

Тільки тоді я впізнав його. Це був лікарів 
син — ми разом ходили до школи, разом 
переходили з класу в клас; я знав, що він 
успадкував батькову спеціальність.

— Привіт! — вигукнув він.— Як ся маєш? 
А я саме їздив до будинку вікарія, відвідав 
онука. Знаєш, там тепер підготовча школа. 
Він ходить у перший клас.

Мій приятель був погано й неохайно вдяг
нений, але мав красиву голову. Замолоду 
він, очевидно, був надзвичайно вродливий. 
Дивно, що я ніколи не помічав цього.

— Ти вже дід? — запитав я.
— Навіть тричі,— засміявся він.
Це мене вразило. Він пожив, бачив світ; 

ставши дорослою людиною, одружився, за
вів дітей, а тепер вже вони, в свою чергу, 
мають дітей; видно було, він усе життя 
працював, терпів злидні. В манерах його 
були властиві усім сільським лікарям гру
бувата прямота, добродушність і єлейність. 
Його життя закінчилося. В моїй голові було 
безліч планів нових книг і п'єс, вона була 
повна задумів, я почував, що в мене по
переду ще багато роботи і радощів; і все ж 
для інших я, мабуть, здавався таким самим 
старим, яким він здавався мені. Я був на
стільки схвильований, що навіть не насмі
лився спитати про його братів, що з ними 
грався в дитинстві, або про старих друзів, 
з якими колись був близький; після кількох 
безглуздих реплік ми розійшлися. Я пішов 
далі, до будинку вікарія — простого, недо
ладно збудованого будинку, надто віддале
ного від центру для теперішнього свяще
ника, який ставився до своїх обов'язків сер
йозніше, ніж мій дядько, та й надто доро
гого, як на сьогоднішнє життя. Оточений 
зеленими газонами будинок стояв у вели
кому саду. На будинку висіла велика квад
ратна дошка, вона проголошувала, що . тут 
міститься підготовча школа для синів 
джентльменів і сповіщала ім'я та вчені зван
ня директора школи. Я зазирнув через ого
рожу; сад був занедбаний, а ставок, у якому

я колись ловив пліточок, замулений. Пастор
ські землі були розбиті на будівельні д і
лянки. Тут-таки простяглися ряди маленьких 
цегляних будинків, до яких вели погані ви
боїсті дороги. Я йшов уздовж Джой-Лейн; 
бунгало ганками дивилися на море; старий 
будинок застави був перетворений на чайну.

Я обходив усе місто. Безліч маленьких 
жовтих будинків утворювали цілі вулиці, але 
я не міг збагнути, хто тут живе, бо навколо 
не було видно жодної душі. Потім пішов 
у гавань. Вона була порожня, тільки одне 
торговельне судно стояло трохи віддалік од 
пристані. Двоє-троє моряків сиділи під сті
ною пакгауза; коли я проходив мимо, вони 
витріщилися на мене. Вугільники більше не 
заходили в Блекстейбл.

Настав час вирушати у Ферн-Корт, і я 
повернув назад до «Ведмедя й ключа». Ха
зяїн сказав, що в нього є «даймлер», і я 
заздалегідь домовився, що він відвезе мене 
туди на другий сніданок. Коли я підійшов, 
машина вже стояла біля дверей — невелич
ке двомісне авто, таке старе, якого я ще 
ніколи не бачив. Воно пересувалося зі скри
пом, гуркотом і торохтінням, з такими різ
кими ривками, що я вже й не сподівався 
дістатися до місця. Але дивне диво! Маши
на пахнула точнісінько так, як стара коляска, 
яку мій дядько наймав кожного недільного 
ранку, щоб їхати до церкви. Від неї йшов 
гострий дух конюшні й затхлої соломи. Я 
марно намагався збагнути, чому через 
стільки років автомобіль має такий самий 
запах. Ніщо так не оживляє минуле, як за
пахи, і, неуважний до місцевості, через яку 
котив мене цей дивовижний екіпаж, я знову 
побачив себе маленьким хлопчиком на пе
редньому сидінні; поряд зі мною лежала 
таця для причастя, а напроти сиділи тітка — 
у чорному шовковому плащі й маленькому 
капелюшку з пером (від неї долітав слаб
кий аромат чистої білизни та одеколону) — 
і дядько в сутані, з широкою стрічкою руб
чатого шовку навколо неосяжної талії, з 
золотим хрестом на золотому ланцюжку, 
що звисав на живіт.

— Гляди мені, Віллі, поводься сьогодні як 
слід. Не крутися, сиди на своєму місці рівно. 
В божому домі не гоже сидіти розлігшись; 
пам'ятай, що ти маєш служити прикладом 
для інших хлопчиків, бо ж їм не пощастило 
дістати такого виховання.

Коли я приїхав у Ферн-Корт, місіс Дріф- 
філд і Рой гуляли по саду. Вони відразу ж 
підійшли до мене.

— Я показувала Рою свої квіти,— сказала 
місіс Дріффілд, потискуючи мені руку, і, 
з і т х н у в ш и , додала: — Це єдине, що в мене 
лишилося.

Вона виглядала не старішою, ніж шість 
років тому, коли я побачив її востаннє, і 
носила свій вдовиний траур з мовчазною
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гідністю. На шиї в неї був комірець із бі
лого крепу, на зап'ястках такі ж манжети. 
Я помітив, що Рой одягнув чорний галстук 
до свого елегантного синього костюма; 
мені здалося, що це — знак поваги до сла
ветного небіжчика.

— Зараз я покажу вам свої квіткові бор
дюри,— сказала місіс Дріффілд,— а потім 
підемо снідати.

Ми попростували садовою доріжкою. Рой 
виявив неабияку ерудицію: він знав назву 
кожної квітки, і латинські терміни вилітали 
з його вуст, як сигарети з фабричного авто
мата. Він розповідав місіс Дріффілд, де 
вона може дістати різновидності, котрі їй 
конче необхідно мати, і які є інші прегарні 
види квітів.

— Може пройдемо через кабінет Едвар- 
да? — запропонувала місіс Д ріфф ілд.— Я 
зберігаю його в тому вигляді, який він мав 
за життя чоловіка. Я не допустила жодних 
змін. Ви не повірите, скільки людей прихо
дить подивитися на будинок. І, звичайно, пе
редусім вони хочуть бачити кімнату, в якій 
він працював.

Ми зайшли через відчинені скляні двері. 
На бюро стояла ваза з трояндами, а на ма
ленькому круглому столику поруч із кріс
лом лежав номер «Спектейтора». В попіль
ницях лежали люльки хазяїна, в чорниль
ниці було чорнило. Все лишалося, як дав
ніше. В той же час, не знаю чому, кімната 
здавалася на диво мертвою; вона була про
сякнута музейною затхлістю. Місіс Дріффілд 
підійшла до книжкової шафи і з легкою 
напівграйливою, напівсумною посмішкою 
швидко провела руками по корінцях пів
дюжини книг у синій оправі.

— Знаєте, Едвард так захоплювався ва
шими творами,— сказала вона.— Він часто 
їх перечитував.

— Мені це дуже приємно чути,— ввічливо 
відповів я.

Я добре пам'ятав, що під час мого остан
нього візиту їх тут не було. Ніби між іншим, 
я вийняв одну з них і провів пальцем по 
верхньому обрізу, щоб подивитись, чи є 
там пил. Пилу не було. Тоді я витяг іншу 
книгу, Шарлотти Бронте, і, балакаючи, про
робив такий самий експеримент. На ній теж 
не було пилу. Отож я лише встановив, що 
місіс Дріффілд чудова хазяйка і в неї сум
лінна покоївка.

Ми сіли снідати. Це був поживний англій
ський сніданок: ростбіф і йоркширський пу
динг; розмова зайшла про роботу, що нею 
займається Рой.

— Я хочу по змозі полегшити дорогому 
Рою його тягар,— сказала місіс Д ріфф ілд,— 
і для цього доклала всіх зусиль, щоб зібра
ти побільше матеріалу. Звичайно, це було 
нелегко, зате дуже цікаво. Я перебрала ве

лику кількість старих фото — я Покажу їх 
вам.

Після сніданку ми перейшли до вітальні, і 
я знову зауважив, з яким винятковим так
том місіс Дріффілд обладнала її. Кімната 
була навіть більше пристосована до смаків 
удови видатного письменника, ніж колись 
до смаків його дружини. Ці ситцеві чохли, 
ці вази з ароматичною сумішшю, ці китай
ські фігурки дрезденського виробництва— 
на всьому лежав невиразний слід смутку: 
здавалося, вони були сповнені жури про 
славне минуле. Я хотів би, щоб цього холод
ного дня в каміні горів вогонь, але англійці 
настільки ж загартована, як і консервативна 
нація. Сумніваюся, щоб місіс Дріффілд 
спало на думку запалити камін до першого 
жовтня. Вона спитала мене, чи бачився я з 
леді, яка колись привозила мене сюди сні
дати, і з деякої різкості її тону, я зрозумів, 
що після смерті ї ї видатного чоловіка світ
ська знать виявила яскраво виражену тен
денцію більше не помічати її. Ми завели 
розмову про померлого; Рой і місіс Д ріф
філд вже почали ставити хитрі запитання, 
щоб підбурити мене на спогади, і я вже мо
білізував свою увагу, щоб, бува, не вика
зати ненароком чогось такого, що мав на
мір лишити при собі, коли раптом добре 
вдягнена покоївка внесла на маленькому 
підносі дві візитні картки.

— Два джентльмени в машині, мем. Вони 
питають дозволу оглянути будинок і сад.

— Як вони мені надокучили! — скрикнула 
місіс Дріффілд з трохи незвичною жва
вістю.— Хіба це не дивно: я тільки-но ка
зала вам, що до нас раз у раз приходять 
відвідувачі. Я ніколи не маю спокійної хви
лини.

— А чому б вам не сказати, що ви, на 
жаль, не можете прийняти їх? — спитав Рой, 
як мені здалося, з деяким єхидством.

— О ні, так я не зроблю нізащо. Едвард 
цього б не схвалив.— Вона подивилася на 
картки.— У мене немає при собі окулярів.

Вона передала картки мені, і на одній з 
них я прочитав: «Генрі Берд Мак-Дугел,
Вірджінський університет», олівцем було до
писано: «асистент професора англійської лі
тератури». На другій стояло: «Жан-Поль 
Андерхілл», а внизу — нью-йоркська ад
реса.

— Американці,— сказала місіс Д ріф
ф ілд.— Скажіть, що мені дуже приємно їх 
бачити.

Покоївка відразу ж ввела відвідувачів. 
Обидва вони були широкоплечі молодики з 
гладенькими, чисто виголеними смаглявими 
обличчями й гарними очима; обидва були в 
рогових окулярах і обидва мали густе, чор
не, зачесане назад волосся; обидва були 
вдягнені в зовсім нові англійські костюми; 
і хоч обидва почували себе трохи ніяково,
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але говорили багато і поводилися вельми 
ввічливо. Вони пояснили, що здійснюють лі
тературну подорож по Англії і, глибоко 
поважаючи Едварда Дріффілда, дозволили 
собі на шляху до Рея, де збираються від
відати будинок Генрі Джеймса \  зробити 
зупинку тут, сподіваючись, що їм дозволять 
побачити місце, освячене такою великою 
кількістю літературних асоціацій. Посилан
ня на Джеймса не дуже, видно, сподобалося 
місіс Дріффілд.

— Здається, там є кілька дуже добрих 
майданчиків для гри в гольф,— зауважила 
вона.

Вона познайомила американців з Роєм і 
зі мною, Я з величезним захопленням сте
жив, як Рой використовує слушну нагоду. 
Виявилося, що він виступав з лекціями у 
Вірджінському університеті й гостював у од
ного видатного члена ученої ради факуль
тету. У нього лишилися незабутні спогади. 
Йому важко сказати, що його вразило біль
ше: щедра гостинність, з якою його прий
мали чарівні вірджінці, чи їхній величезний 
інтерес до мистецтва і літератури. Рой по
чав розпитувати, як почуває себе той і той; 
він, мовляв, заприязнився там на все життя 
з багатьма людьми: здавалося, всі ті, з ким 
він зустрічався, без жодного винятку були 
хороші, добрі й розумні. Невдовзі молодий 
професор вже розповідав Рою, як йому 
подобаються його книги, а Рой скромно 
пояснював, яку мету він ставив перед со
бою в тій чи іншій, і як неповно він виконав 
свій задум. Місіс Дріффілд слухала із щи
рою увагою і посміхалася, але я помітив, 
що її посмішка дещо вимушена. Напевно, 
Рой теж це помітив, бо раптом припинив 
розмову.

— Не хочу набридати вам своєю балака
ниною,— добродушно мовив він гучним го
лосом.— Я тут тільки тому, що місіс Дріф
філд виявила мені велике довір'я, дозво
ливши написати біографію Едварда Дріф
філда.

Це, звичайно, дуже зацікавило відвіду
вачів.

— Добрячий шмат роботи, повірте мені,— 
грайливо сказав Рой з американським ак
центом.— На щастя, мені допомагає місіс 
Дріффілд, вона була не тільки прекрасна 
дружина, але й чудовий особистий секре
тар і друкарка; матеріали, які вона пере
дала в моє розпорядження, настільки повні, 
що мені майже нічого робити — хіба тільки 
скористатися з її  працьовитості і її... її щи
рої старанності.

Місіс Дріффілд скромно розглядала ки
лим на підлозі. Двоє молодих американців 
дивилися тепер на неї, в їхніх темних очах 
світилася симпатія, інтерес і повага. Розмова

і Відомий англійський письменник (1843— 1916).

тривала ще якийсь час — побалакали трохи 
про літературу, не забули і про гольф, бо 
відвідувачі зауважили, що сподіваються зі
грати кілька партій в Реї. І тут знову ініціа
тиву захопив Рой, який радив їм пильнувати 
такої-то й такої-то ямки; коли ж вони при
їдуть до Лондона, він плекає надію, що вони 
погодяться зіграти з ним у Санінгдейлі. Тут 
місіс Дріффілд підвелася і запропонувала 
їм оглянути кабінет та спальню Едварда і, 
само собою, сад. Рой теж підвівся — оче
видно, маючи намір супроводжувати їх, але 
місіс Дріффілд подарувала йому приємну, 
але тверду посмішку.

— Не турбуйтеся, Рою,— мовила вона.— 
Я сама все покажу їм. А ви лишайтеся тут 
і побалакайте з містером Ешенденом.

— О, гаразд. Певна річ, я залишуся.
Відвідувачі попрощалися з нами, а ми з

Роєм посідали в обтягнуті ситцем крісла.
— Гарненька кімната,— почав Рой.
— Дуже гарна.
— Емі довелося докласти багато зусиль, 

щоб зробити її такою. Ви, мабуть, знаєте, 
що старий купив цей будинок за два чи 
три роки перед одруженням. Вона переко
нувала Дріффілда продати його, але він 
відмовився. Інколи він бував страшенно 
впертий. Розумієте, будинок належав якійсь 
міс Вулф, чиїм управителем був його бать
ко. Він розповідав, що в дитинстві палко 
мріяв придбати цей будинок, і тепер, коли, 
мовляв, йому це вдалося, він не має наміру 
розлучатися з ним. Можна було б подума
ти, що він зроду не наважиться жити в місті, 
де кожен знав геть усе про його походжен
ня і таке інше. Одного разу бідна Емі ледве 
не найняла служницю, яка виявилася Едвар- 
довою внучатою племінницею. Коли Емі 
приїхала сюди, будинок від мансарди до 
льоху був умебльований в найкращій манері 
Тоттенхем-Корт-роуд. Ви знаєте, в чому вона 
полягає: турецькі килими і буфети з чер
воного дерева, оббитий оксамитом гарнітур 
у вітальні і підлога з сучасного маркетрі. 
Так він уявляв собі дім джентльмена. Емі 
каже, що враження було просто жахливе. 
Він не дозволяв нічого міняти, і їй доводи
лося робити це з величезною обережністю, 
щоб він нічого не помітив. Вона розповідала 
мені, що найважче було з письмовим сто
лом. Не знаю, чи звернули ви увагу на стіл, 
який стоїть в його кабінеті зараз. Це дуже 
гарна стильна річ — я б не відмовився від 
такого. Ну, а в нього була американська 
конторка з кришкою на роликах. Вона стоя
ла в нього багато років, на цій конторці 
він написав добрий десяток книг і просто 
не хотів з нею розлучатися — він був надто 
прив'язаний до неї, бо вона так давно слу
жила йому. Обов'язково попросіть Емі роз
повісти, як їй кінець кінцем пощастило по
збутися тієї клятої конторки. Це справді
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втішна історія. Вона, знаєте, незвичайна 
жінка і завжди домагається свого.

— Я це помітив,— відповів я.
Вона легко відшила Роя, коли він виявив 

бажання супроводити відвідувачів по бу
динку. Ніби вгадавши мою думку, він кинув 
на мене швидкий погляд і засміявся.

— Ви не знаєте Америки так, як я,— 
сказав він.— Вони завжди віддають пере
вагу живій миші перед мертвим левом. В 
цьому одна з причин моєї любові до Аме
рики.

0  о п і п  Провівши відвідувачів, місіс
Г 03ДІЛ Дріффілд повернулася до нас; 
ДВЗД" П'Д пахвою вона тримала порт-

цять — Які приємні молоді люди!—
П 6 дт її N мовила вона.— От якби англій-
II Л І ИИ ська молодь виявляла такий інте

рес до літератури. Я подарувала їм фото
графію Едварда в труні, вони попросили 
також мою, і я її надписала.— Потім вона 
поблажливо додала: — Ви справили на них 
велике враження, Рою. Вони кажуть — їм 
страшенно пощастило, що вони познайоми
лися з вами.

— Я так багато виступав з лекціями в 
Америці,— скромно відповів Рой.

— Але вони читали ваші книги. І кажуть, 
що їм найбільше сподобався мужній дух 
вашої творчості.

В портфелі було безліч старих фотогра
фій: групка школярів, і серед них хлоп
чисько з розкуйовдженим волоссям — я* 
впізнав у ньому Дріффілда лише після 
того, як мені його показали; команда рег
бістів з уже трохи старшим Дріффілдом; 
і нарешті молодий моряк у фуфайці й буш
латі — Дріффілд, коли він утік на море.

— А ось це фото зроблено після його 
першого одруження,— сказала місіс Дріф
філд.

Він був з бородою і в чорно-білих карта
тих штанах, у петлиці в нього стирчала ве
лика біла троянда, а поруч на столі стояв 
ціліндр.

— А ось і наречена,— промовила місіс 
Дріффілд, насилу гамуючи усмішку.

Бідна Розі, знята сільським фотографом 
понад сорок років тому, мала сміховинно 
безглуздий вигляд. Затамувавши подих, во
на стояла з великою китицею квітів на фоні 
баронського замку; її плаття з турнюром 
було ретельно задрапіроване. Чубок спадав 
майже на самі очі. На високо зачесаному 
волоссі — вінок померанцевих квітів, а з 
нього звисала довга вуаль. Тільки я знав, 
який милий вигляд повинна вона була мати 
в ту хвилину.

— У неї страшенно вульгарний вигляд,— 
відзначив Рой.

— Така вона й була насправді,— пробур
мотіла місіс Дріффілд.

Ми переглянули й інші Едвардові фото: 
одні були зроблені, коли він тільки-но став 
відомим, на них він був з вусами, а на ін
ших, зроблених пізніше, він був чисто виго
лений. Його обличчя дедалі худло і бра
лося зморшками. Уперта банальність ран
ніх портретів поступово переходила в стом
лену витонченість. На ньому позначилися 
зміни, породжені досвідом, роздумами і 
задоволеним честолюбством. Я знову гля
нув на фотографію молодого моряка, і мені 
здалося, що вже на ній знати слід тієї від
чуженості, яка так впадала в око на пізні
ших знімках і яку ще багато років тому я 
невиразно відчув у самому оригіналі. Об
личчя його здавалося маскою. Ніби все те, 
що він робив у своєму житті, не мало для 
нього аніякісінького значення. У мене скла
лося враження, що насправді ця людина, 
невідома і самотня до самої смерті, була 
привидом, який мовчки і непомітно прослиз
нув поміж письменником і тим, хто жив 
приватним життям під іменем Дріффілда; 
привид цей з іронічною відчуженістю сміяв
ся над обома ляльками, яких світ вважав 
за Едварда Дріффілда. Я певен: те, що я 
написав про нього, не є портретом живої 
людини, яку ми бачимо оком, людини, що 
має руки й ноги, керується всім зрозуміли
ми мотивами і діє за законами логіки — я 
до цього й не прагнув. Мене тішить думка, 
що це завдання я можу перекласти на 
вправніше перо Олроя Кіра.

Я натрапив на фотографії Розі, зроблені 
актором Гаррі Ретфордом, а потім — на ре
продукцію з портрета, написаного Лайоне- 
лем Хільєром. Туга пройняла мене. Саме 
такою я пам'ятаю її і досі. Незважаючи на 
старомодне плаття, вона була ніби жива і 
тремтіла від пристрасті, що переповнювала 
її. Здавалося, вона пропонує себе коханому.

— Вона справляє враження здорової сіль
ської дівки,— заявив Рой.

— Щось на зразок молочниці,— зауважи
ла місіс Д ріфф ілд.— Вона завжди нагадува
ла мені білу негритянку.

Саме так любила називати її місіс Бартон 
Треффорд; якщо взяти до уваги товсті губи 
і широкий ніс Розі, в цій критиці була част
ка гіркої правди. Але вони не бачили сріб
ного золота її волосся, золотого срібла її 
шкіри; вони не знали її чарівної посмішки.

— Вона анітрохи не нагадувала білої не
гритянки,— заперечив я.— Вона була непо
рочна, як вранішня зоря. Вона була як Геба, 
як біла троянда.

Місіс Дріффілд посміхнулася і обмінялася 
з Роєм промовистим поглядом.

— Місіс Бартон Треффорд багато розпо
відала мені про неї. Не хочу видатися зло
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стивою, але боюся, що не зможу повірити, 
ніби вона була дуже хороша жінка.

— От тут і криється ваша помилка,— за
уважив я.— Вона справді була дуже хороша 
жінка. Я ніколи не бачив, щоб вона серди
лася. Варто було тільки сказати, що вам 
щось потрібно, як вона ладна була віддати 
все, що мала. Я ніколи не чув, щоб вона 
мовила про кого погане слово. У неї було 
золоте серце. Правда, вона була страшенна 
нечупара. В її домі завжди стояв гармидер, 
не хотілося сідати в крісло, бо його вкривав 
шар пилу, а в кутки страшно було навіть 
зазирнути. Та й за собою вона не стежила. 
Вона ніколи було не одягне рівно плаття, 
і з одного боку в неї завжди витикалася 
дюймів на два нижня спідниця. Розі не зва
жала на такі речі. Вони не зменшували ЇЇ 
чарівності. І вона була така ж добра, як 
і чарівна!

Рой вибухнув реготом, а місіс Дріффілд, 
щоб сховати усмішку, піднесла до рота 
руку.

— Ну, містер Ешенден, ви вже перебрали 
міру. Врешті-решт, усім відомо, що вона 
була німфоманка.

— Я вважаю, що це дуже погане сло
во,— відповів я.

— Тоді я дозволю собі сказати, що нав
ряд чи можна вважати ЇЇ хорошою дружи
ною — вона так погано повелася з бідолаш
ним Дріффілдом. Звичайно, не буває лиха 
без добра. Якби вона не втекла від нього, 
йому довелося б нести цей хрест до кінця 
своїх днів, а з таким тягарем він ніколи не 
мав би становища, якого досяг без неї. 
Але факт лишається фактом— вона зрад
жувала його при кожній нагоді. Всі сходять
ся на тому, що вона вішалася на шию геть 
усім.

— Ви її не розумієте,— сказав я.— Вона 
була дуже проста жінка. ї ї  інстинкти були 
здорові й відверті. Вона любила приносити 
людям щастя. Вона любила кохання.

— Ви називаєте це коханням?
— Ну, гаразд,— акт кохання. Коли їй хтось 

подобався, для неї було цілком природно 
лягти з ним у ліжко. Вона ніколи не нада
вала цьому значення. Це не був порок; це 
не була похітливість — така була в неї на
тура. Вона віддавалася природно — як сон
це віддає своє тепло, або квіти — свої па
хощі. Це було приємно їй, і вона любила 
давати радість іншим. Це не впливало на її 
вдачу; вона лишалася щирою, незіпсованою 
і безпосередньою.

У місіс Дріфф ілд був такий вигляд, ніби 
вона проковтнула ложку касторки і зараз 
смокче лимон, щоб перебити її смак.

— Я цього не розумію,— заявила вона.— 
І мушу визнати — я ніколи не розуміла, що 
знаходив у ній Едвард.

— А він знав, що вона віється з ким зав
годно? — спитав Рой.

— Певне, що ні,— швидко відповіла вона.
— Ви вважаєте його більшим дурнем, ніж 

я, місіс Дріфф ілд,— заперечив я.
— То чому ж він терпів це?
— Спробую вам пояснити. Бачите, вона 

була не з тих жінок, що здатні вселити лю
бов. Вона вселяла тільки пристрасть. Ревно
щі тут були ні до чого. Вона була, як чис
тий і глибокий лісовий ставок, в якому так 
приємно скупатися і який не стає менш про
холодний і менш прозорий від того, що пе
ред вами в нього поринали волоцюга, ци
ган або лісник.

Рой знову зареготав, і цього разу місіс 
Дріффілд, не криючись, посміхнулася.

— Ви дуже смішно висловлюєтесь, коли 
на вас находить ліричний настрій,— промо
вив нарешті Рой.

Я придушив зітхання. Коли я кажу най
серйозніші речі, людей душить сміх, і я сам, 
перечитуючи через деякий час місця, на
писані мною від щирого серця, мало не 
сміявся. Мабуть, є щось абсурдне в щирих 
проявах почуттів, але я ніяк не збагну, чому 
це так; може, тому, що людина — цей ефе
мерний мешканець маленької планетки — 
з усіма своїми стражданнями й поривами є 
всього лише жартом всесвітнього Розуму.

Я помітив, що місіс Дріффілд хоче про 
щось спитати мене, але ніяк не може на
важитись.

— Як ви гадаєте, він прийняв би її назад, 
якби вона схотіла повернутись?

— Ви знали його краще за мене. На мою 
думку — ні. Позбувшись якогось почуття, 
він, здається мені, більше не виявляв інте
ресу до особи, котра його викликала. Я ска
зав би, що в ньому дивно поєднувались 
висока чутливість і виняткова безсердеч
ність.

— Не розумію, як можете ви таке ка
зати,— вигукнув Рой.— Я не зустрічав до
брішої людини.

Місіс Дріффілд пильно глянула на мене 
і потупила очі.

— Цікаво, що сталося з нею, коли вона 
потрапила до Америки? — спитав Рой.

— Здається, вона одружилася з Кем
пом,— сказала місіс Д ріф ф ілд .— Я чула, 
що вони взяли собі інше прізвище. Певна 
річ, вони не наважувалися більше поткнути 
сюди свого носа.

— Коли ж вона померла?
— Та вже років з десять тому.
— Від кого ви це чули? — поцікавився я.
— Від його сина, Гарольда Кемпа: він 

одкрив у Мейдстоні якесь діло. Я так і не 
розповіла про це Едвардові. Вона вже була 
мертва для нього протягом багатьох років, 
і я вважала, що не слід нагадувати йому 
про минуле. В таких випадках завжди треба
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поставити себе на місце іншого, і я сказала 
собі: якби я була на його місці, я не хоті
ла б згадувати про неприємні події своєї 
молодості. Ви вважаєте, що я не мала рації?

Рпо П І П МІСІС ДР'ФФІЛД люб'язно за- 
ґиоД ІЛ  пропонувала відвезти мене до 
ПВЯП- Блекстейбла машиною, але я хо- 
”  ”  тів прогулятися пішки. Я пообіцявцять прийти обідати у Ферн-Корт на-

ІІІПРТКІЇ стУпного Дняі а тимчасом запиши 01 Ип сати все, що зможу пригадати
про ті дні, коли мені доводилося зустріча
тися з Едвардом Дріффілдом. Йдучи зви
вистою безлюдною дорогою, я міркував 
про те, що саме записати. Хіба не кажуть, 
що стиль — це мистецтво випускати непо
трібне? Якщо це дійсно так, я, звичайно, 
написав би гарний твір — мені навіть стало 
шкода, що Рой використає мої записки тіль
ки як матеріал. Я пирхнув зо сміху, уявив
ши, яку бомбу міг би підкласти під них, 
якби захотів. Я знав: є одна людина, яка 
могла б розповісти їм усе, що вони хочуть 
знати про Едварда Дріффілда і про його 
перший шлюб. Вони гадали, що Розі немає 
серед живих, але вони помилялися.

Одного дня я одержав листа. Було це 
в Нью-Йорку, куди я приїхав з приводу 
постановки своєї п'єси. Про моє прибуття 
розголосив усім і кожному енергійний агент 
по рекламі власника театру. Адреса була 
написана знайомим почерком, але я ніяк 
не міг пригадати, чий він. Почерк був круп
ний, круглий, твердий, але водночас нале
жав неосвіченій людині. Він був настільки 
знайомий, що я навіть розгнівався, бо не 
міг згадати, чия це рука. Найпростіше було б 
відразу прочитати листа, але замість цього 
я дивився на конверт і сушив собі голову. 
Є почерки, яких я не можу бачити без жаху, 
а деякі листи мають такий нудний вигляд, 
що я не здатен примусити себе відкрити 
їх протягом цілого тижня. Коли ж нарешті 
я одкрив і прочитав листа, мене огорнуло 
дивне почуття. Лист починався якось не
звично:

«Я тільки-но дізналася, що Ви в Нью- 
Йорку, і мені захотілося знову побачити Вас. 
Я більше не живу в Нью-Йорку, але Йонкерс 
зовсім близько і якщо у Вас є машина, ви 
доберетеся за півгодини. Я знаю, що ви 
дуже зайняті тому самі вибирайте час. 
І хоч ? нашої останньої зустрічі минуло ба
гато років, сподіваюся, Ви не забули свого 
старого друга

Розі Іггалден (колишньої Дріффілд)».
Я глянув на адресу. «Олбемарл» — певно, 

назва готелю або житлового будинку. По
тім ішла назва вулиці і «Йонкерс». Я здриг
нувся. Протягом минулих років я інколи зга
дував про Розі, але пізніше запевнив себе,

що вона, очевидно, померла. На якусь мить 
мене збило з пантелику прізвище. Чому 
Іггалден, а не Кемп? Потім мені спало на 
думку, що вони взяли це прізвище,— теж 
кентське,— коли втекли з Англії. Моїм пер
шим імпульсом було відмовитися від зу
стрічі під якимось приводом — мене завжди 
лякає зустріч з людьми, яких я давно не 
бачив; потім мене охопила цікавість. Хоті
лось побачити, як вона виглядає, і дізнатися 
що з нею сталося. Я мав намір провести 
уїк-енд в Доббс-Феррі, до якого можна ді
статися тільки через Йонкерс. Отож, я від
повів, що приїду наступної суботи десь о 
четвертій годині.

Олбемарл виявився великим, порівняно 
новим житловим будинком, населеним, зда
валося, досить заможними мешканцями. 
Негр-швейцар в уніформі назвав комусь по 
телефону моє прізвище, інший негр підняв 
мене ліфтом. Я страшенно нервував. Двері 
мені відчинила покоївка-мулатка.

— Заходьте, будь ласка,—мовила вона.— 
Місіс Іггалден чекає на вас.

Вона завела мене до вітальні, яка водно
час правила за їдальню: в одному кінці 
стояв різьблений дубовий квадратний стіл, 
столик-буфет і чотири стільці того стилю, 
який фабриканти з Грент-Репідс неодмінно 
віднесли б до епохи Якова І. Але другий 
кінець кімнати був умебльований в стилі 
Людовіка X V : позолота, оббивка блідо-го
лубого кольору, кілька маленьких столиків 
з багатою різьбою і позолотою, на яких 
стояли оздоблені бронзою севрські вази й 
голі бронзові дами в драпрі, що розвіва
лося, ніби під поривами штормового вітру, 
і одночасно хитро маскувало саме ті части
ни тіла, ховати які вимагала пристойність. 
Кожна з них у грайливо простягнутій руці 
тримала електричну лампочку. Грамофон, 
схожий на позолочений портшез і оздобле
ний зображеннями придворних та їхніх дам 
з картин Ватто, був найбільший з тих, які 
мені коли-небудь доводилося бачити на віт
рині магазину.

Після того, як я почекав майже п'ять хви
лин, Двері відчинилися і швидким кроком 
увійшла Розі. Вона простягнула мені обидві 
руки.

— Оце сюрприз,— вигукнула вона.— Не 
хочеться думати, скільки років минуло від
тоді, як ми бачилися востаннє. Пробач, будь 
ласка.— Вона підійшла до дверей і гукну
ла: — Джессі, принесіть чай. Тільки глядіть, 
щоб вода добре закипіла.— Потім, піді
йшовши до м е н е :— Ти ніколи не повіриш, 
скільки клопоту я маю, щоб привчити цю 
дівчину готувати чай так, як треба.

Розі було щонайменше сімдесят. На ній 
було дуже модне і дуже коротке зелене 
шифонове плаття без рукавів з квадратним 
вирізом на шиї. Воно облягало тіло, як тісна
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рукавичка. Поглянувши на її талію, я зро
зумів, що вона носить корсет. Нігті в неї 
були криваво-червоні, а брови вискубані. 
Вона була товста і мала подвійне підборід
дя; шкіра на грудях, хоч Розі й напудрила 
її, була червона, обличчя — теж червоне. 
Але вона мала здоровий вигляд і енергія 
з неї била ключем. І досі густе, але зовсім 
біле волосся було коротко підстрижене й 
старанно завите. Замолоду вона мала м'яке 
і кучеряве од природи волосся; ця жорст
ка, ніби щойно зроблена, зачіска здавалось, 
найбільше змінювала її. Єдине, що лишило
ся незмінним,— це її дитяча, лукава й мила 
усмішка. ї ї  нерівні і неправильної форми 
зуби ніколи не були надто гарні, але зараз 
їх замінив ряд рівненьких сніжно-білих зу
бів. Очевидно, подумав я, вони найкращі з 
тих, які можна придбати за гроші.

Покоївка принесла чай, маленькі сендвічі, 
печиво і цукерки, а також маленькі ножі й 
виделки і мініатюрні серветки. Все це було 
дуже чисте й гарне.

— Єдине, без чого я не можу жити, це 
чай,— промовила Розі, намазуючи маслом 
свіжу булочку.— Це моя найулюбленіша 
страва, хоч я добре знаю, що вона мені не 
йде на користь. Мій лікар весь час говорить: 
«Місіс Іггалден, вам ніколи не вдасться 
схуднути, якщо ви споживатимете стільки 
печива за чаєм».— Вона посміхнулася мені, 
і я зненацька помітив, що, незважаючи на 
завите волосся, на пудру й опасисте тіло, 
Розі зовсім не змінилася.— Але я завжди 
кажу собі, що трохи смачненького не може 
заподіяти шкоди.

З нею завжди було легко розмовляти. 
Скоро ми балакали так, ніби лише тиждень 
тому бачилися востаннє.

— Тебе здивував мій лист? Я підписала
ся старим прізвищем, щоб ти здогадався, 
від кого він. В Америці ми прибрали пріз
вище Іггалден. У Джорджа були деякі не
приємності, коли він покинув Блекстейбл,— 
ти, мабуть, чув про це,— і тому він вирішив 
розпочати життя у новій країні під новим 
ім'ям. Ти мене розумієш?

Я злегка кивнув.
— Бідний Джордж, він помер десять ро

ків тому.
— Дуже шкода.
— О, він уже дійшов похилого віку. Йому 

було за сімдесят, але виглядав він куди мо
лодшим. Для мене це був страшенний удар. 
Жодна жінка не може мріяти про кращого 
чоловіка. Я не чула від нього жодного різ
кого слова з дня одруження аж до самої 
його смерті. І мушу сказати — він добре за
безпечив мене.

— Це дуже приємно.
— Авжеж, справи в нього йшли добре. 

Він зайнявся тут будівництвом — йому зав
жди подобалася ця справа — і завів друзів

у Таммані 1. Він часто казав, що вчинив най
більшу помилку у своєму житті, не приїхав
ши сюди на двадцять років раніше. Йому 
з першого ж дня сподобалася ця країна. 
У нього було багато снаги, а вона саме тут 
і потрібна. Він був з тих людей, яким ща
стить.

— Ви ніколи не їздили до Англії?
— Ні, я ніколи не мала такого бажання. 

Часом Джордж заводив про це розмову. 
Він хотів зробити коротеньку подорож, але 
ми так і не зібралися. Ну, а зараз, коли йо
го вже немає серед живих, я навіть і дума
ти про це не хочу. Мабуть, Лондон здасть
ся мені мертвим містом після Нью-Йорка. 
Адже ми весь час жили тут. Я перебралася 
сюди з Нью-Йорка тільки після його смерті.

— А чому ти вибрала саме Йонкерс?
— Розумієш, він мені завжди подобався. 

Я часто говорила Джорджу, що коли ми 
вже підемо на спочинок, то переїдемо до 
Йонкерса. Він чимось нагадує мені Анг
лію — знаєш, Мейдстоун, Гілдфорд або 
якесь інше подібне до них містечко.

Я усміхнувся, добре розуміючи, що вона 
має на увазі. Незважаючи на трамваї і ав
томобілі, кіно та світлові реклами, Йонкерс 
з його покрученою головною вулицею на
гадує маленьке англійське містечко, яке 
зненацька сповнилося шумом і світлом.

— Звичайно, інколи мені хотілося взнати, 
що діється в Блекстейблі. Мабуть, багато 
хто вже помер і мене теж вважають мерт
вою?

Тоді я не знав, що чутки про смерть Розі 
досягли Блекстейбла. Певно, хтось доніс 
звістку про смерть Джорджа Кемпа, а там 
її перекрутили.

— Сподіваюся, тут ніхто не знає, що ти 
була першою дружиною Едварда Дріффіл- 
да?

— Звісно, ні. Якби вони дізналися, я б 
не могла спекатися репортерів. Знаєш, інко
ли мені важко було втриматися від сміху, 
коли, граючи десь у бридж, я чула розмови 
про Тедові книги. Він їм страшенно подо
бається тут, в Америці. Сама я зроду не 
ставила так високо його твори.

— Ти ніколи не була великою любитель
кою романів.

— Я завжди більше любила історичні 
книги, але зараз мені просто бракує часу 
для читання. Неділя для мене справжнє 
свято. Недільні газети тут чудові. У вас, в 
Англії, нема нічого подібного. Крім того 
я багато граю в бридж — це, знаєш, моя 
пристрасть.

Я пригадав: коли ще хлопчиком я вперше 
познайомився з Розі, її вміння грати у карти 
справило на мене неабияке враження. Вона 
була вправний, сміливий і точний гравець —

і На.зва будинку, де міститься нью-йоркська ор
ганізація демократичної партії.
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хороший партнер і небезпечний супротив
ник.

— Якби ти знав, яку веремію здійняли 
тут, коли помер Тед! Вони й раніше були 
про нього високої думки, але я навіть гадки 
не. мала, що він така поважна персона. Га
зети тільки про нього й писали, вміщували 
його фотографії і знімки Ферн-Корта. До 
речі, він завжди говорив, що хоче пожити 
в цьому будинку. Але що примусило його 
одружитися з цією сиділкою? Я чомусь га
дала, що він одружиться з місіс Бартон 
Треффорд. У них не було дітей, правда?

— Ні.
— Тед завжди хотів мати дітей. Для ньо

го було важким ударом, що після першень
кої я не могла більше мати дітей.

— А я й не знав, що у вас колись була 
дитина,— здивувався я.

— Авжеж була. Через неї Тед і одружив
ся зі мною. Але після її народження я дов
го хворіла, й лікарі сказали, що більше я 
не зможу мати дітей. Якби вона була жива, 
моя маленька ластівка, я, мабуть, ніколи не 
втекла б із Джорджем. їй було шість років, 
коли вона померла. Вона була така чудова, 
така гарненька — як намальована.

— Ти ніколи про неї не згадувала.
— Бо просто не могла про неї говорити. 

Вона захворіла на менінгіт, і ми поклали її 
в лікарню. Дівчинка лежала в окремій кім
наті, і нам дозволяли бути з нею. Я ніколи 
не забуду, що їй, бідолашній, довелося ви
терпіти. Вона весь час кричала й кричала, 
і ніхто не міг допомогти їй.

Голос Розі тремтів.
— Це її смерть Дріффілд описав у «Чаші 

життя»?
— Атож. Мене це завжди дивувало. Він, 

так само як і я, не міг говорити про це, але 
зміг написати. Він нічого не пропустив, опи
сав навіть такі подробиці, на які я тоді й 
уваги не звернула. Можна було подумати, 
що він просто безсердечний. Але це не так. 
Він був пригнічений не менше за мене. Ко
ли ми вночі поверталися додому, він пла
кав, як дитина. Дивак, правда?

Якраз «Чаша життя» викликала в свій час 
обурення читацької публіки. І передусім — 
сцена смерті дитини і епізод, що йшов за 
нею; саме через них на голову Дріффілда 
посипалися такі злостиві обвинувачення. 
Я добре запам'ятав цей жахливий уривок. 
В ньому не було нічого сентиментального; 
він викликав у читача не сльози, але скоріше 
гнів від того, що маленькій дитині довелося 
стільки вистраждати. Мимоволі думалося: 
у день страшного суду богові доведеться 
відповідати за подібні речі. Це був дуже 
сильний епізод. Але якщо письменник не 
вигадав його, то невже він узяв з життя 
і наступний? Саме він обурив публіку дев'я
ностих років, саме його критики визнали

не тільки непристойним, але й неправдопо
дібним. У «Чаші життя» чоловік і дружи
на (вже не пам'ятаю їхніх імен) — бідні 
люди, яким ледве вистачає на хліб,— повер
таються після смерті дитини з лікарні у меб
льовані кімнати і п'ють чай. Надходить ве
чір, вже десь біля сьомої години. Вони 
виснажені неймовірним тижневим напру
женням і пригнічені горем. їм  нічого сказа
ти одне одному. Вони сидять у скорботному 
мовчанні. Минають години. Раптом дружи
на підводиться, йде до спальні і надягає 
капелюшок.

— Я йду на вулицю,— каже вона.
— Йди.
Вони живуть біля вокзалу Вікторія. Жінка 

йде по Бакінгем-Плас-роуд, а потім через 
парк. Виходить на вулицю Пікаділлі й по
вільно прямує до Пікаділлі-Серкус. Якийсь 
чоловік зустрічається з нею поглядом, зупи
няється і йде слідом за нею.

— Добрий вечір,— каже він.
— Добрий вечір.
Вона зупиняється і всміхається йому.
—: Ви не хотіли б чого-небудь випити,— 

питає він.
— Можна й випити.
Вони йдуть до таверни на одній з бокових 

вуличок Пікаділлі — туди, де збираються 
проститутки, і випивають по склянці пива. 
Вона базікає з незнайомим, сміється. Плете 
про себе якусь нісенітницю. Нарешті він 
питає, чи можна йому піти до неї. Вона за
перечує, але каже, що вони можуть піти в 
готель. Вони сідають у кеб, їдуть у Блум- 
сбері й наймають на ніч кімнату. А ранком 
вона сідає в омнібус, їде до Трафальгар- 
ської площі і знову переходить через парк. 
Коли вона приходить додому, її чоловік 
саме сідає снідати. Після сніданку вони 
йдуть до лікарні, щоб домовитися про по
хорон дитини.

— Скажи-но мені, Розі,— спитав я,— те, 
що сталося після смерті дитини,— так і було 
насправді?

Якусь мить вона нерішуче дивилась на 
мене, потім її губи розцвіли чарівною і те
пер посмішкою.

— Ну що ж, все це давно минуло і не 
має тепер ніякого значення. Я можу тобі 
сказати правду. Не все було точнісінько так, 
як він описав. Адже він нічого напевно не 
знав — тільки здогадувався. Мене здивува
ло, що йому відомо так багато: я ніколи 
нічого йому не розповідала.

Розі взяла сигарету, задумливо постука
ла нею по столу, але не запалила.

— Ми повернулися з лікарні саме так, як 
він описав. Йшли ми пішки — я просто не 
могла сісти в кеб, всередині у мене все по
мертвіло. Я стільки плакала, що вже не ли
шилося сліз. Тед намагався заспокоїти мене, 
але я сказала: «Ради бога, замовкни». Після
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цього він не вимовив більше жодного слова.
У нас була квартира на Воксхолл-Брідж- 
роуд, на третьому поверсі—тільки вітальня і 
спальня, ось чому нам довелося віддати на
шу крихітку до лікарні: ми не мали змоги 
доглянути ЇЇ як слід у мебльованих кімнатах. 
Крім того, квартирна хазяйка не хотіла, щоб 
хвора лишалася в її домі, і Тед сказав, що 
малій буде краще в лікарні. Наша хазяйка, 
в минулому повія, загалом була непогана 
жінка, і Тед часто розмовляв з нею цілими 
годинами. Почувши, що ми прийшли, вона 
зайшла до нас.

— Як почуває себе дівчинка сьогодні? — 
спитала вона.

— Вона померла,— відповів Тед.
Я не могла вимовити жодного слова. По

тім вона принесла чай. Я не хотіла нічого, 
але Тед присилував мене з'їсти трохи шин
ки. Потім я сіла біля вікна. Я навіть не по
вернула голови, коли хазяйка прийшла при
брати зі столу. Не хотілось ні з ким розмов
ляти. Тед читав книгу —вірніше, удавав, що 
читає, але сторінок він не перегортав, і я 
бачила, як на книгу капали сльози. А я весь 
час дивилась у вікно. Був кінець червня — 
це сталося двадцять восьмого, стояли довгі 
дні. Ми жили якраз на розі, і я дивилась, як 
люди заходять і виходять з пивної, як про
їжджають трамваї. Мені здавалося, що день 
ніколи не скінчиться; нараз я помітила, що 
вже запала ніч. Світилися всі ліхтарі. На 
вулиці була сила-силенна людей. Я була 
страшенно втомлена, ноги — наче свинцем 
налиті.

— Чому ти не засвітиш газ? — спитала я 
Теда.

— Тобі він потрібний? — спитав він.
— Навіщо сидіти поночі,— відказала я.
Він засвітив газ. Потім запалив люльку.

Я знала, що це йому допоможе. А я про
сто сиділа й дивилася на вулицю. Не знаю, 
що зі мною сталося, але я відчула: якщо й 
далі сидітиму вдома, то збожеволію. Мені 
хотілося піти кудись, де багато людей і 
світла. Я хотіла втекти од Теда. Ні, не те — 
я хотіла втекти від усього, про що думав 
і що почував Тед. У нас було тільки дві кім
нати. Я пішла в спальню; там іще стояло 
дитяче ліжечко, та я навіть не глянула на 
нього. Я перевдягла плаття, взяла капелю
шок та вуаль і вийшла до Теда.

— Я йду на вулицю,— сказала я. Тед 
подивився на мене. Здається, він помітив, 
що я надягла нове плаття, а з мого тону 
збагнув, що він мені непотрібний.

— Йди,— сказав він.
У книзі він примусив мене йти через парк, 

але насправді це було по-іншому. Я пішла 
в напрямку Вікторії, а потім доїхала екіпа
жем до Черінг-Кросс. Це коштувало всього 
шилінг. Потім я пішла Стрендом. Перш ніж 
вийти з дому, я вже знала, що зроблю. Ти

пам'ятаєш Гаррі Ретфорда? Так от, він грав 
тоді в театрі «Едельфі» на комічних ролях.
Я підійшла до службового входу і послала 
йому свою візитну картку. Гаррі Ретфорд 
завжди Мені подобався. Здається, він був 
трохи безпринципний і безладний у грошо
вих справах, але умів добре смішити. З усі
ма своїми хибами він був славним хлопцем. 
Знаєш, його вбили на бурській війні.

— Я Цього не знав. Я тільки помітив, щр 
він раптово зник і його прізвище зійшло 
з театральних афіш. Я гадав, що він зайняв
ся бізнесом або чимсь іншим.

— Ні, він одразу ж загинув. Його вбили 
під Ледісмітом. Я трохи почекала, а коли 
він вийшов, сказала йому: «Слухай, Гаррі, 
давай сьогодні гульнемо. Ти нічого не маєш 
проти легенької вечері в «Романо»?»

— Блискуча ідея. Чекай на мене тут і 
тільки-но вистава скінчиться, я змию грим 
і відразу ж вийду до тебе.

Вже від самої зустрічі з ним мені стало 
легше. Він грав букмекера і мав дуже сміш
ний вигляд у картатому костюмі, циліндрі 
і з червоним носом — я розсміялася, див
лячись на нього. Після вистави він вийшов 
до мене, і ми рушили в «Романо».

— Ти хочеш їсти? — спитав він мене.
— Страшенно,—відповіла я, бо й справді 

хотіла їсти.
— Давай гуляти, і до біса ощадливість.

Я заявив Біллу Террісу, що запрошую вече
ряти свою дівчину і витрусив з нього пару 
фунтів.

— Вип'ємо шампанського,— запропонува
ла я.

— Хай живе мадам Кліко! — вигукнув він.
Не знаю, чи доводилося тобі бувати

в «Романо» за тих часів. Там було чудесно. 
Туди ходили всі театрали, любителі скачок, 
навідувались туди й дівчата з «Гейті». Це 
було веселе місце. А сам Романо! Гаррі був 
з ним знайомий, і він підійшов до нашого 
столу. Він так смішно розмовляв каліченою 
англійською мовою! Я певна, він навмисно 
перекручував слова, щоб люди сміялися. 
Коли ж хтось із його знайомих потерпав без 
грошей, він завжди ладен був позичити 
кілька фунтів.

— Як твоя маленька? — спитав Гаррі.
— Краще,— відповіла я. Я не хотіла ка

зати йому правду. Ти ж знаєш, які чудні чо
ловіки — вони не розуміють деяких речей. 
Я знала: Гаррі жахнеться, довідавшись, що 
я наважилася йти вечеряти, коли моя бідна 
крихітка лежить мертва. Йому було б стра
шенно шкода і так далі, але саме цього я й 
не хотіла — я хотіла сміятися.

Розі нарешті запалила сигарету, яку весь 
час крутила пальцями.

— Знаєш, буває так, що коли жінка 
народжує дитину, чоловік, не витримавши 
напруження, йде до іншої жінки. Коли ж
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вона дізнається про це (дивно, як часто це 
буває), то здіймає справжню веремію: це, 
мовляв, мерзотно зраджувати жінці саме 
тоді, коли вона терпить пекельні муки, це — 
найпаскудніший вчинок. Я завжди радила 
таким жінкам не клеїти дурня. Адже це зо
всім не означає, що він не любить її і не 
страждає, це взагалі нічого не значить: 
просто в нього не витримують нерви. Якби 
він не страждав, то йому б і на думку не 
спало вчинити щось подібне. Мені це добре 
відомо, бо я сама тоді пережила таке.

Коли ми скінчили вечеряти, Гаррі спитав:
— Ну, то як?
— Що як? — перепитала я. Тоді не було 

дансінгів, і нам нікуди було піти.
— Може, підемо до мене подивитися 

альбом з фотографіями? — спитав Гаррі.
— У мене немає заперечень,— відпові

ла я.
У нього була маленька квартирка на Че- 

рінг-Крос — усього дві кімнати з ванною і 
кухонькою. Ми поїхали до нього, і я лиши
лася там на ніч.

Коли наступного ранку я повернулася до
дому, Тед саме сів снідати. Я поклала зро
бити так: коли він щось скаже, я йому не 
змовчу. Хай буде що буде! Мені вже дово
дилося заробляти собі на життя, я не бояла
ся цього. Хай він скаже мені хоч одне різке 
слово, я враз позбираю свої речі і тієї ж 
миті піду від нього. Але він тільки подивив
ся на мене.

— Ти прийшла вчасно,— сказав він.— 
Я якраз хотів з'їсти твою сосиску.

Я сіла за стіл і налила йому чаю. А він 
знову взявся за газету. Поснідавши, ми пі
шли до лікарні. Він ніколи не питав мене, 
де я була. Не знаю, що в нього було на 
думці, але поводився він зі мною дуже 
лагідно. Настрій у мене був страшенно при
гнічений, і він робив усе, щоб полегшити 
мої страждання.

— Що ти подумала, прочитавши книгу? — 
спитав я.

— Я була вражена. Виявляється, він пре
красно знав, що сталося тієї ночі. Та ще 
більше мене вразило, що він описав усе це. 
Ви, письменники, дивні люди.

Цієї миті задеренчав телефон. Розі зняла 
трубку.

— Містер Вануцці, як це мило, що ви пог- 
дзвонили мені! О, я почуваю себе чудово. 
Я цілком здорова, дякую. Ну, прекрасна 
і здорова, якщо вам так більше подобаєть
ся. В моєму віці не відмовляються від жод
ного компліменту.

Вона поринула в розмову, яка, судячи по 
тону, носила жартівливий і навіть грайливий 
характер. Я не дуже прислухався до неї, 
а коли помітив, що вона затягується,— почав 
міркувати про письменницьке життя. Воно 
повне знегод. Спочатку письменникові до

водиться долати злидні і людську байду
жість; потім, завоювавши певний успіх, він 
мусить покірливо здатися на його ласку, що 
залежить від примх публіки. Він у повній 
владі журналістів, що прагнуть узяти в ньо
го інтерв'ю, фотографів, що хочуть мати 
його портрети, редакторів, що вимагають 
у нього обіцяний рукопис, збирачів подат
ків, що вимагають прибутковий податок, 
знатних осіб, що кличуть його на сніданки, 
секретарів інститутів, що запрошують його 
виступити з лекціями, жінок, що хочуть од
ружити його, і жінок, що хочуть розлучити 
його, юнаків, що полюють за його автогра
фами, акторів, що шукають ролей, і незна
йомців, що просять позички, темперамент
них леді, що вимагають поради в шлюбних 
справах, і серйозних молодих людей, що 
просять поради в літературних справах, 
агентів, видавців, директорів, скептиків, 
шанувальників, критиків і власного сумлін
ня. Але в нього є одна винагорода. Якщо 
в нього лежить щось важке на душі: чи то 
якесь болюче враження, чи горе з приводу 
смерті друга, неподілене кохання, вражена 
гордість, гнів на того, хто відплатив йому 
злом за добро,— коротко кажучи, будь-яке 
болісне почуття чи думка,— йому варто 
тільки викласти його чорним по білому, зро
бивши темою оповідання або предметом 
есе, щоб назавжди про нього забути. Тіль
ки він — справді вільна істота.

Розі поклала трубку і знову повернулася 
до мене.

— Це один з моїх кавалерів. Сьогодні 
ввечері я маю намір грати в бридж, і він 
попередив, що заїде за мною на машині. 
Щоправда, він італієць, але дуже приємна 
людина. Він мав великий бакалійний мага
зин у Нью-Йорку, а зараз уже не займається 
справами.

— Ти ніколи не мала на думці знову од
ружитися, Розі?

— Ні.— Вона усміхнулася.— Не тому, що 
не мала пропозицій. Я й так цілком щасли
ва. Одружуватися із старим мені не хоче
ться, а з молодим на мій вік уже незручно. 
Я своє взяла від життя і ладна зачинити 
крамничку.

— Що примусило тебе втекти з Джор
джем Кемпом?

— Розумієш, мені він завжди подобався. 
Я його знала задовго до знайомства з Те
дом. Щоправда, я ніколи й не думала про 
одруження з ним. По-перше, він був уже 
одружений, а по-друге, в нього було певне 
становище. Коли ж одного дня він прийшов 
до мене і сказав, що все пропало, що він 
збанкрутував і його можуть арештувати, що 
він збирається до Америки і чи не пого
джусь я поїхати з ним,— що я мала діяти? 
Я не могла відпустити його самого і, ма
буть, без грошей — адже він звик жити на
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широку н&гу, мав власний будинок ї екі
паж. А я роботи не боялась.

— Часом мені здається, що це була єди
на людина, яку ти по-справжньому коха
ла,— зауважив я.

— Можливо, ти маєш рацію.
— Цікаво, що ти в ньому побачила?
Розі перевела погляд на картину, яка ви

сіла на стіні, і якої я раніш не помітив. Це 
була збільшена фотографія лорда Джор
джа в різьбленій золотій рамі. Мабуть, її 
зробили невдовзі після його приїзду до 
Америки — певно, коли вони одружилися. 
Лорд Джордж був сфотографований у три 
чверті свого зросту. Він стояв у довгому 
щільно застебнутому сюртуці; на голові в

нього був надітий набакир шовковий ци
ліндр, в петлиці стирчала велика троянда, 
під пахвою він тримав палицю з срібною 
голівкою, а в правій руці курилася вели
чезна сигара. Великі вуса були напомадже
ні, очі сяяли веселою зухвалістю, в манері 
триматися прозирала самовпевненість і пи
ха. Обсипана діамантами підкова стирчала 
в краватці. Він мав вигляд корчмаря, який 
нап'яв на себе все краще, збираючись на 
кінські перегони.

— Гаразд, скажу тобі,— відповіла Розі.— 
Він завжди був справжнім джентльменом.

З  англійської переклав  
Володимир Л Е ГК О С ТУ П
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ВСЕСВІТУ

ГАРНИЙ ПЛАН. ЮНЕ
СКО розробило план забез
печення населення відсталих 
країн засобами інформації з 
тим, щоб на кожну сотню 
жителів припадало не мен
ше п’яти радіоприймачів, де
сяти примірників газет і 
двох місць в кінотеатрах. 
Здійснення цього плану по
требує 3,4 мільярда доларів. 
Зараз, за  даними ЮНЕСКО, 
коло 70 процентів населення 
земної кулі позбавлено ін
формації і не знає навіть,

що відбуваєтсья у власній 
країні.

КОРОЛЬ-АКТОР. Єдиний 
фільм у світі, в якому зні
мався як актор справжній 
король, це «Чудова подорож  
Нільса з дикими гусями» за  
широко відомим твором 
Сельми Лагерлеф. Ш вед
ський король Густав-Адольф  
грає у фільмі роль казково
го короля, що спостерігає з 
балкона свого палацу, як 
Нільс летить з гусями над 
столицею.

ДОДУМ АВСЯ! В одній з 
нью-йоркських газет з ’яви
лось таке оголошення: «Ш у
каю джентльмена без правої 
ноги (сам не маю лівої),

щоб разом з ним купувати
ВЗУТТЯ».

Після цього у французькій 
пресі були вміщені такі ко
ментарі: «Американці час від 
часу можуть втрачати ногу, 
але ніколи не втрачають го
лови у справі бізнесу».

КОСМІЧНА МОВА? Про
фесор Утрехтського універ
ситету Фройденталь вва
ж ає, що настав час присту
пити до складання косміч
ної мови, з допомогою якої 
можна було б спілкуватися 
з розумними істотами ін
ших планет і зірок. Ціл
ком точними і найбільш по
ширеними символами стали 
тепер математичні, і тому 
Фройденталь вважає, що 
космічну мову слід створю
вати на базі математики.

V>Л/Х/Л/Ч/\',\''ХХ/Л/Л,'\/'Ч/\А/\.Х. V VЧ/Х. V \ А  \\/Х'У'Х''\/Х/Х/Х/\/\/Х/Чу'\''Ч/Х/\/Л/\,'\/"Хг \/Х/\/\, \VVVVVVVV\'VVlЛЛЛЛVVVVг\\ЛЛЛ<\Л/VVЛЛЛЛЛЛЛ/VV,VVVVVVVЛЛ/<
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Р!ПІН Семеном здавна зберігається назва «Ара- 
| Ц Ц  бія фелікс», що означає «Щаслива Аравія».

Напевне, у кожного з тих небагатьох іно
земців, які досі мали можливість відвідати Йемен, 
ця назва викликала велике здивування. Дуже важко 
було знайти в житті звичайних йєменців щось схоже 
на щастя.

Можливо, ця земля була щасливою кілька^ тисяч 
років тому, коли на території теперішнього Йємену 
існувала висока цивілізація, коли тут буяло життя, 
про яке тепер можна довідатися лише з археологіч
них розкопок. Середньовічні вчені вважали тери
торію теперішнього Йємену саме тим місцем, де ко
лись знаходилися райські сади Едему.

Римляни також знали про існування Йємену і на
віть мріяли захопити цю країну великих багатств.

Захоплені розповіді про Йємен можна знайти і в 
описах мандрівок Васко де Гами. Він засвідчив ве
личезні багатства і високу культуру цієї країни.

Але сьогоднішній Йємен, принаймні, той, яким він 
був до революції 26 вересня 1962 р., це — картина 
нечуваної навіть для Арабського Сходу середньо
вічної відсталості.

Скільки людей живе в Йємені? Цього поки що 
ніхто точно не знає. Може, три мільйони, а може й 
цілих п'ять. Справа в тому, що надзвичайно суворі 
релігійні закони, які досі існували в цій країні, рі
шуче забороняли будь-які переписи населення, або 
щось подібне до перепису.

Кожний черговий імам-правитель Йємену з особ
ливою ретельністю стежив за тим, щоб повністю 
ізолювати країну від зовнішнього світу. Тут навіть 
довго існував закон, за яким іноземці могли приїха
ти у Йємен лише за особистим запрошенням або до
зволом самого імама. І плин часу в Йємені зупинив
ся, приблизно, на XII сторіччі.

Міста Йємену, в тому числі й столиця — Сана, 
справляють враження ілюстрацій з «Тисячі й однієї 
ночі». Високі мури оточують міста немов фортеці. 
Обкуті залізом брами. Сторожа на баштах. Похмурі 
будинки стародавньої арабської архітектури. І майже 
ніяких ознак сучасності.

Автомобілі в Йємені були неабиякою дивиною. 
Весь рух, усі перевозки вантажів — виключно на вер
блюдах. А їм не потрібні сучасні дороги. І тому 
шлях довжиною у 200 кілометрів, який з'єднував 
Сану з портом Ходейда, був єдиною шосейною до
рогою.

Владу імама воістину ніщо не обмежувало. 
Він був не лише главою держави, а й духовним пра
вителем і вважався прямим нащадком самого Ма
гомета. Майже три чверті прибутків кожного жителя 
Йємену потрапляло до казни імама у вигляді так 
званого «зокату» —  релігійного податку, який існує 
тут з давніх давен.

Подібно до того, як ніхто не знає точної кіль
кості населення Йємену, так ніхто не може точно 
сказати, якими природними багатствами володіє ця 
дивна країна. Імам забороняв будь-які публікації ві
домостей подібного характеру. Але все ж відомо, 
що в надрах Йєменської землі є м ідь, золото, сріб
ло. В окремих районах країни, зокрема в долині Ті- 
хама, можна було б збирати великі врожаї бавовни. 
І великим багатством країни, безперечно, є кофе. 
Колись саме кофе приносило Йємену всесвітню сла
ву. Назва найкращого у світі сорту кофе «мокка» 
походить Від назви Йєменського порту Мох, через 
який воно вивозилося.

Є певні відомості відносно того, що надра Йємену 
ховають в собі великі запаси нафти. Але по-справж
ньому розвідки тут ніколи ще не велися.

У сусідній з Йеменом Саудівській Аравії давно 
вже видобувають величезну кількість нафти. Тут па-

нує американська нафтова компанія «Арамко», яка 
має концесію аж до 1999 року!

Ця компанія давно вже зазіхала на можливі запа
си Йєменської нафти. Кілька років тому «Арамко» й 
ті, хто стоять за нею, почали підступну таємничу гру 
навколо Йємену. Американські нафтові монополії 
намагалися випередити своїх англійських конкурентів, 
які також рвалися до Йєменської нафти.-

Вереснева революція зірвала плани тих і інших. 
Вона зірвала також плани й тих, хто плекав надії 
зберегти Йємен, як плацдарм для боротьби проти 
визвольного руху арабських народів. Дехто здиво
вано запитує, як могла статися революція у цій най
відсталішій країні Арабського Сходу. Та події 26 ве
ресня 1962 року не були цілковитою несподіванкою 
для тих, хто уважно стежив за історією Йємену 
останніх десятиріч.

Чим більше імами намагалися ізолювати Йемен від 
зовнішнього світу, тим більше тягнувся Йєменський 
народ до того нового, що відбувалося за межами 
його країни. Розповіді про нове приносили прості 
Йєменські робітники, які виїжджали працювати на

Фото вгорі: трон цього шейха тримався на люд
ських спинах. Дуже символічна картина для старого 
ЙєменуІ
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Вояки з особистої охорони колишнього імама.

заводах або наф топром ислах А ден у , Іраку та інших 
арабських країн . С віж і вітри залітали у Йємен і з 
молодими оф іцерам и , які поверталися додом у після 
навчання у військових ш колах Іраку або Єгипту.

Колись у Йємені говорили, ЩО ця країна не має 
за своїми межами ні д р уз ів , ні ворогів. А ле після 
револю ції в ідразу  ж  чітко виявилися і д р уз і, і во р о - 
ги Йєменського народу.

Прибічники скинутого імама знаходять п ід три м ку  
не лише з боку короля С ауд івсько ї А о ав ії Р Ір п п Г  
цію в Йемені намагаю ться придушити й 
ГОЮ Зброї з тавром  С Ш А  ^  А н гл ії Д° П0М° '

А ле у револю ційного Йемену Р ■
д р уз і. Исменці мали зм о гу п о зн а й о м и ти «  ,  ' ЩИР' 
ськими лю дьми які Ч Й ЇР ІИ » , .  .  радян-
часний порт Ходейла Ряи‘ пеРШий в Иємені су-

гуна, куди^огли заДходИТи ?ишЦеЄ . і & ьТ ЛИб° “  №Тепер порт Хопейлд 2 , ^  арабські парусники.
ські кораблі Він Дс та Г Г п ЄоаПГ ЙМаТИ ВЄЛИКІ ° кеан- 
рітьми Йемену. справжніми морськими во-

Йєменці знають, що радянські 
! повагою ставляться до його К Дс 3 симпа™ ю
і незалежність. Інтерес лп °Р°тьби за свободу 
Дуже великий. всього радянського тут

««р і г 4 г 6”и и , в "*»ші «■»-
бивають спроби прибічників ім °Р° ТЬ И єМ ЄНЦІ ВІД- 
лою зброї повернути країну ^ ^ ько[ °  Режиму си
новим революційним урядом стоя^РИИ ШЛЯХ‘ ПеРеД 
НІ завдання, розв'язання яки^ Щ® Дуже склаД-
силь і довгого часу. Але нарол^агатиме великих зу-

« з ;  г  ж г г
— .у ^  ы д ;  г “ г „ і й а - . а * “ *

часніо?ьСЬКа РЄВОЛЮЦІЛ переносить цих людей у  су-
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АНГЛІЯ

Театр «Олд Вік» пока
зав глядачам прем'єру 
«Пер Гюнта» Ібсена в по
становці нового худож
нього керівника театру 
тридцятирічного ре
жисера Майкла Еліотта. 
Преса одностайно відзна
чає надзвичайний успіх 
першої роботи молодого 
режисера на сцені старі
шого з англійських теат
рів.

«Театр «Олд Вік» дуже 
потребував нових сил,— 
пише англійський жур
нал «Сіетер уорлд»,— і 
містер Еліотт виявився 
саме тим молодим, свіжим 
поповненням, на яке ми 
так довго чекали».

* *
*

В Лондоні відбулася ви
ставка творів художниці 
Лотти Рейнігер, основопо
ложниці жанру «силует
ного мультиплікату».

Лотта Рейнігер ще пе
ред війною (вона жила 
тоді на своїй батьківщині 
в Німеччині) створила по
над п’ятдесят таких 
мультфільмів* Після по
чатку другої світової вій
ни художниця емігрувала 
з фашистської Німеччини 
і відтоді живе в Лондоні. 
Зараз вона створює ма
льовані силуетні фільми 
не лише для кіно, а й для 
телебачення.

ГОЛЛАНДІЯ

Один з нащадків Він- 
сента Ван-Гога продав 
голландському урядові ве
лике зібрання творів ху
дожника, які досі були 
власністю родини. Зібран
ня складається з 326 
картин і 700 малюнків та 
ескізів.

Тепер в Голландії буде 
створена найбільша в сві
ті колекція творів Ван- 
Гога. Вона експонувати
меться в спеціальному 
приміщенні, яке будуєть-
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Студія на „Виноградній горі“
Жителі угорського села Силигедь (його 

назва в перекладі означає «Виноградна 
гора») обладнали студію для молодого 
художника Шомоді Іштвана.

Чим же заслужив митець на таку 
шану?

Відповідь на це запитання дають по
лотна, виставлені в студії. Шомоді при
святив усю свою творчість втіленню в 
художні образи життя селян.

Виріс Шомоді без батьків, працювати 
почав змалку. Учився на столяра, і вод
ночас відвідував гурток образотворчого

мистецтва. Мріяв про вищу художню 
школу. Після служби в армії, працюючи 
директором будинку культури, він все ж 
поступив у цю школу й успішно закін
чив її. А коли Шомоді сповнилося два
дцять сім років, він вирушив з етюд
ником мандрувати із села в село.

Так шлях у життя став шляхом у ми
стецтво.

Висока художня правда і майстер
ність — ось чим покорив молодий ми
тець серця не тільки членів багатьох 
жюрі, а й простих трударів.

Лист знайдено
Дослідники творчості Томаса Манна 

довго розшукували одного листа пись
менника, бо цей лист, на їх думку, має 
велике значення для оцінки політичних 
і літературних поглядів великого німе
цького письменника-гуманіста.

Йшлося про лист, написаний Томасом 
Манном на початку 1936 року, і адре
сований групі німецьких письменників- 
антифашистів, які емігрували з гітлерів
ської Німеччини і жили в той час у 
Празі.

Лист Томаса Манна,

(уй м***



Прага була тоді своєрідним німецьким 
емігрантським літературним центром. 
Тут жили Макс Ціммерінг, Леопольд 
Шварцшільд, Ф р ід  Ерпенбек. Геббельс 
і його борзописці обливали їх брудом, 
намагаючись довести, нібито письмен- 
ники-емігранти не мають ніякого відно
шення до німецької літератури.

На захист цих письменників виступив 
Томас Манн, який також перебував в 
еміграції у Швейцарії. Виступ Манна 
мав широкий резонанс. Німецькі пись- 
менники-емігранти в Празі доручили то
ді Максу Ціммерінгу написати Томасу 
Манну листа з подякою за його виступ.

Ціммерінг одержав відповідь. Але цей

лист Томаса Манна незабаром загубив
ся і його вже вважали втраченим на
завжди. Тепер він знайдений серед ар
хівних матеріалів, які перевозили з 
країни в країну, ховаючи від гітлерівців.

Найцікавішою в нещодавно знайдено
му листі Манна є думка про те, що 
антифашистська німецька інтелігенція 
повинна об'єднатися з робітничим кла
сом, разом з ним боротися проти фа
шизму.

«Всім серцем,— пише Томас Манн 
наприкінці листа,— я вірю разом з ва
ми в те, що процес зближення піде те
пер вперед... Це було б порятунком 
для Німеччини і для всього світу».

„Гіркі плоди успіху“
Під такою назвою в журналі «Букс 

енд букмен» вміщено рецензію на но
вий роман Джона Брейна «Життя наго
рі», щойно опублікований лондонським 
видавництвом «Айр енд Споттісвуд».

Джон Брейн.

Роман «Життя нагорі» є продовженням 
першого твору письменника — відомого 
радянському читачеві роману «Місце 
нагорі».

В новій книзі Брейна розповідається 
про дальший життєвий шлях Джо Лемп- 
тона. Ставши зятем місцевого багатія 
й назавжди покінчивши з турботами про 
шматок хліба, Джо Лемптон не знайшов 
«нагорі» щастя. Дружину він не любить, 
в сім 'ї багатіїв він і тепер, через десять 
років, лишається чужим, єдина улюбле
ниця Лемптона — це його чотирирічна 
дочка. Коли ж Лемптона обирають чле
ном місцевого муніципалітету, йому не
двозначно дають зрозуміти, що він му
ситиме там захищати виключно інтереси 
бізнесменів.

«Нота невдоволення бринить тут го
лосно й владно,— пише рецензент,— але 
до неї додається ще якийсь відгомін 
відчаю. Досягши усього, чого він так 
бажав, Лемптон опинився в тенетах 
значно сильніших, ніж пазурі злиднів, 
але розірвати їх герой не наважується, 
бо він дуже цінує своє «місце нагорі» 
і досі не звик ставитись до нього як до 
чогось цілком звичного. Лемптон цінує 
комфорт і мріє про свободу, хоча ін
стинктивно розуміє, що він не досить 
хоробрий і розумний, щоб спромогтись 
зберегти і те, й інше».

Два романи про Джо Лемптона, напи
сані одним з перших представників течії 
«розгніваних», дають цікаву картину су
часного англійського суспільства. Це ро
мани цілком реалістичні.

Життя було нашим учителем
Великий інтерес у Франції та за її 

межами викликала книга мемуарів дру
жини Жан-Поля Сартра Сімони де Бо
вуар «В кращі роки життя». Події, ви
світлені в цій книзі, охоплюють відрізок 
часу з 1929 по 1944 рік, зокрема роки 
війни і боротьби проти німецького фа
шизму.

Сімона де Бовуар повідомляє в перед
мові, що вона пише, головним чином, 
про Сартра, але водночас попереджає 
своїх читачів:

«Я не робитиму наголос на його ідеях, 
на його творах. Я прагну лише розпо
вісти про Сартра те, що пов'язано зі 
мною самою».

ся тепер в центрі Амстер
дама. Крім творів Ван* 
Гога в новому музеї бу
дуть виставлені також по
лотна деяких учнів і су
часників великого гол
ландського художника.

ІТАЛІЯ

Відомий кінорежисер і 
актор Вітторіо де Сіка 
вирішив спробувати свої 
сили в оперному жанрі. 
Найближчим часом він 
почне в Міланському 
оперному театрі «Ла Ска
ла» роботу над постанов
кою «Богеми» Пуччіні.

* * 
*

В Італії впроваджено 
нову нагороду: «Кращий 
комічний актор». В 1962 
році це звання присвоєно 
Альберто Сорді. Крім ньо
го відзначено кращих 
італійських комічних ак
торів року: в кінематогра
фі» — Уго ТоньяццІ, в 
театрі — Діаріо Фо, в му
зичній комедії — Ренато 
Раскелу. Нагороджено та
кож тріо телевізійних ак
торів — Дель Фрато, Бра- 
мієрі та Пісу.

* *
*

Італійський режисер 
Люціно Вісконті, який за
раз знімає в Сіцілії 
фільм «Гепард», написав 
лібретто опери про жит
тя авантюриста Каліостро. 
Опера буде поставлена в 
квітні 1963 року в театрі 
«Массіно» в Палермо в 
його власній постановці— 
до речі, першій роботі 
Вісконті в цьому жанрі. 
Музику до опери пише 
італійський композитор 
Франко Манніно.

КИТАЙ

В Пекіні, в новому бу
динку Художньої галереї» 
відкрито постійну вистав
ку китайського національ
ного мистецтва. її  експо
зиція включає 1115 кра* 
щих творів понад вось
мисот художників та 
скульпторів.

На виставці представле
ні картини патріархів ки
тайського національного 
живопису Ці Бай-шІ і 
Сюй Бей-хуна, роботи жи
вописців У Цзо-женя, Дун 
Сі-веня і Ло Гун-лю, ма
люнки квітів в традицій
ному стилі, виконані Бень 
Тянь-шоу, пейзажі Фу 
Бао-ші, кращі роботи ці
лого ряду інших моло
дих художників.
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* **

В КНР створено новий 
ансамбль пісні і танцю — 
«Схід». Його завдання — 
познайомити китайських 
глядачів з пісенним і хо
реографічним мистецтвом 
народів Європи, Азії, Аф
рики і Латинської Амери
ки. Репертуар ансамблю 
включає понад 80 пісень 
і танців Радянського Со
юзу, Кореї, В’єтнаму, Мон
голії, Японії, Індії, Індо
незії, Бірми, Таїланду,
Лаосу, Камбоджі, Непалу, 
Пакистану, Цейлону, Аф
ганістану, Сірії, Ефіопії, 
Гвінеї, Куби, Колумбії,
Мексики та ін. країн.

Більшість співаків і 
танцюристів прийшли у 
«Схід» з Центрального ан
самблю пісні і танцю
КНР, решта — з провін- 
ціальних колективів.

* *
*

Інститут археології Ака
демії суспільних наук 
провінції Шень-сі (північ
но-західний Китай) почав 
розкопки в районі міста 
Сянь-ян, яке в період ди
настії Цінь (221—206 рр. 
до н. е.) було столицею 
стародавньої Китайської 
імперії.

Це місто, що вражало 
своєю пишністю весь світ, 
виросло на березі річки 
Вейхе одночасно з пер
шими ділянками Великої 
китайської стіни. Однак, 
проіснувало воно лише 
кілька десятків років. Під 
час народного повстання, 
що вибухнуло наприкінці 
правління цієї династії, 
місто кілька разів горіло, 
а потім було остаточно 
зруйновано.

Внаслідок , розкопок, 
вже знайдено рештки мі
ських мурів і каналіза
ційної системи, а також 
велика кількість речей 
домашнього вжитку, брон
зових і залізних посудин, 
монет цінської епохи.

Викликає великий інте
рес бронзова плита з ви
різьбленим на ній текстом 
указу першого імператора 
династії — Цінь Ші-хуан- 
ді — про введення по 
всій імперії єдиної міри 
ваги і довжини. Ця плита 
є першою подібною зна
хідкою, виявленою в Ки
таї.

ФРАНЦІЯ

В Парижі вийшла дру
ком книга Ростислава 
Гофманна «Музика в Ро
сії». Автор розповідає про 
процес виникнення, зро
стання та розквіту всіх 
основних видів російської 
музичної культури — від 
зародження унікальних 
фольклорних творів, що 
стали художнім надбан
ням світового мистецтва,
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І все ж книжка виходить далеко за 
межі розповіді про особисте життя по
дружжя французьких письменників. В 
ній можна знайти цікаві сторінки про 
ставлення Сартра до літератури і ми
стецтва, до сучасного театру і, нарешті, 
про еволюцію політичних поглядів і сим
патій видатного французького письмен
ника.

Сартр багато подорожував, разом з 
ним була завжди і Сімона де Бовуар. 
Вона докладно описує враження Сартра 
від подорожей по Греції, Іспанії, Німеч
чині. З цих розповідей вимальовуються 
погляди Сартра на політичні події в 
тодішній Європі.

«Наша найбільша помилка полягала 
тоді в тому,— пише Сімона де Бовуар,— 
що ми вважали, нібито кожна людина 
має ще право на вільний вибір, на об
рання свого власного шляху...»

Як свідчить автор, вона разом із Сар
тром перебувала в полоні помилкової 
ідеї про свободу людини в буржуаз
ному суспільстві.

«Війна не лише змінила наше ставлен
ня до всього,— пише Сімона де Бову
ар,— вона взагалі все докорінно зміни
ла. Нічого вже не залишилося від на
шої дитячої наївності... Все в наших очах 
набуло іншого вигляду. Віднині ми ста
ли реалістично дивитися на життя...»

У світі внених-фізиків
Лондонський театр «Стренд» показав 

глядачам інсценізацію відомого роману 
Чарльза Сноу «Нові люди». П'єса роз
повідає про роботу групи англійських 
фізиків під час війни над створенням

атомної бомби. Але автор не тільки 
змальовує процес створення атомної 
бомби, він розкриває і душевний стан 
людей, що змушені були її  конструю
вати,

Сцена з п'єси «Нові люди». В ролі Льюїса Елліота (зліва) артист Ернест Кларк.



Як відомо, роман «Нові люди» нале
жить до серії романів Сноу «Чужі та 
брати», в якій оповідач Льюїс Елліот 
вводить читача у світ вчених-фізиків.

Театр «Стренд» вже успішно інсцені
зував один з романів цієї серії. Це бу
ла показана торік п'єса «Справа».

Те, що театр «Стренд» у своїй роботі 
звертається до серйозних проблем, по
ставлених у романах Сноу, свідчить про 
прагнення колективу не тільки розва
жати глядача, а й примушувати його за
мислюватись над найпекучішими питан
нями життя суспільства.

Який твір е найкращим'

Чеська газета «Култура 1962» звела 
докупи інтерв'ю, дані Уільямом Фолкне- 
ром представникам різних зарубіжних 
періодичних видань, в яких він торкав
ся проблем літературної творчості. Ось 
кілька думок з цього приводу відомого 
американського письменника:

«Якщо ви знаєте, що вам необхідно 
щодня писати по десять сторінок, то від 
цього може зникнути весь ваш письмен
ницький запал, і твір, звичайно, значно 
погіршає. Праця письменника надзвичай
но важка, але вона мусить бути не тя
гарем, а приємною забавою. Зі мною 
завжди було саме так. Я ніколи не ро
зумів своєї роботи інакше. Я вважаю се
бе письменником-аматором, а не про
фесіональним літератором.

Всі ми зазнавали поразки через свою 
пристрасть до довершеності. Якби я міг, 
я переробив би всі свої твори, щоб 
зробити їх кращими.

Романісту слід мати 99 процентів та
ланту, 99 процентів дисципліни... 99 
процентів працьовитості. Він не має пра
ва заспокоюватись на досягнутому. Твір 
ніколи не виходить таким досконалим, 
яким би він міг бути. Людина завжди 
мусить прагнути створити щось краще.

Я не вірю тим, хто твердить, ніби 
письменник працюватиме Краще, якщо 
він подасться кудись у ліс і сховається 
там від світу. Я переконаний, якщо твір 
відстоює щось значне, він буде хоро
шим, незалежно від того, де його на
писано.

Письменник просто не має права бути 
позбавленим матеріальних турбот. Я ні
коли не бачив, щоб щось варте уваги 
з'являлось в літературі з-під пера пись
менника, якому гроші дісталися легко.

Справжнього письменника ніщо не 
може подолати: тільки смерть.

Я думаю, що коли автор витрачає 
більшість робочого часу для створення 
свого стилю, він скінчить тим, що не 
створить ніякого стилю. Виняток стано
вить лише Хемінгуей, який інстинктивно, 
чи керуючись розумними порадами, з'я
сував для себе, як у нього найкраще 
виходить, і весь час зберігав однаковий 
стиль.

А от інші письменники і я сам не мали 
ні інстинкту, ні вчителів, ні будь-чого 
іншого. Ми навчилися пхати все що зав
годно, весь свій досвід у кожний абзац, 
розкривати всі нюанси кожного пережи
вання. Тому так важко нас читати. І не 
через те, що ми хочемо ускладнювати, 
просто ми не вміємо писати інакше.

Письменникам, які забагато займаю
ться технікою писання, краще переква
ліфікуватися на хірургів чи мулярів, бо 
немає жодного посібника, за яким мож
на навчитися писати. Молодий письмен
ник, який би хотів керуватися тільки тео
рією, був би справжнім дурнем. Нехай 
кожний вчиться писати на своїх помил
ках.

Необхідною особливістю письменника 
має бути об'єктивність у ставленні до 
своєї праці, чесність і сміливість у під
ході до її оцінки. Найкращим є той твір, 
який завдав мені найбільших тривог і 
мук.

Письменнику потрібні три речі: досвід, 
талант спостерігача, фантазія. Два з цих 
факторів, а іноді навіть один, може ком
пенсувати відсутність решти.

Я не знаю нічого про натхнення, бо 
не відчував, що це таке. Чув, що про 
нього говорять, але ніколи не бачив».

Тріумф „простого реалізмуН

Останній кіно-фестиваль фільмів 
країн Латинської Америки, що відбувся 
в рибальському містечку на узбережжі 
італійської Рів'єри, приніс кілька приєм
них несподіванок.

Першою була та, що в цьому фести
валі, на відміну від двох попередніх, 
«гегемонію» Аргентіни, Бразілії та 
Мексіки, фільми яких завжди складали

основну частину репертуару, було по
рушено: серед учасників гідне місце
займали молоді кінематографісти Ко
лумбії, Пуерто-Ріко, Уругваю та Вене
суели.

Але чи не найбільшою несподіван
кою виявились фільми Куби. І справа 
не лише в тому, що жюрі фестивалю 
відібрало для показу значний доробок

через зріст національної 
музичної свідомості з 
приходом Глінки, до вер
шин сучасної радянської 
музики. Гофманн подає 
історію російської музики 
в зв’язку з розвитком ро
сійського мистецтва та  
літератури. Оглядач
французького журналу 
«Леттр франсез» С. Де- 
марке вважає, що кни
гою Р. Гофманна — доку
ментальною і водночас 
белетристичною — неод
мінно зацікавляться ши
рокі маси читачів.

* *
*

Луї Арагон промовляє 
традиційну присягу.

* * 
*

Французький письмен
ник Арман Салакру, чию 
п’єсу «Ночі гніву» пока
зав під час гастролів у 
Москві театр Жана-Луї 
Барро, написав нову п’є
су «Побачення в три
дцять років».

Відома французька кі
ноактриса Данієль Дар’є 
готується до виконання 
головної ролі в новій п’єсі 
Франсуази Саган «Роже
во-бузкова сукня Валенті- 
ни», прем’єра якої відбу
деться в театрі «Амбаса- 
дор».

«Присуджуючи Луї Ара
гону звання доктора фі
лософського факультету, 
ми віддаємо також шану 
всій прогресивній фран
цузькій літературі»,— за
явив декан філософсько
го факультету празького 
університету доктор Люд- 
вик Свобода, представля
ючи вченій раді кандида
туру Луї Арагона.

Ректор університету 
доктор Мюзік сказав', що 
університет з радістю 
вшановує Луї Арагона — 
співця руху Опору, при
страсного борця за мир, 
письменника, який має 
величезні заслуги в галу
зі розвитку соціалістич
ного реалізму, одного з 
найвидатніших синів і 
громадян Франції.
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* *
*

Велика літературна 
премія департаменту Сени 
присвоєна письменнику 
Арману Лану за збірку 
його творів і зокрема за 
його романи з життя па
ризького передмістя.

* *
*

Молодий французький 
кінорежисер Жан-Клод 
Баннардо, перший фільм 
якого «Моранбон» при
вернув до себе увагу гля
дачів, почав роботу над 
постановкою нового філь
му «Балада про пройди
світа» з участю акторів 
Гільдегарди Нефф, Лора
на Терзієфа та Філіппа 
Нуаре.

ШВЕЙЦАРІЯ

Паоло Брунетто не 
професійний кінематогра
фіст, він студент, але 
весь свій вільний час він 
віддає улюбленій спра
ві — кіно. Протягом кіль
кох років він створював 
великий документальний 
фільм про становище 
іспанських емігрантів і 
про життя у франкіст- 
ській Іспанії.

І ось фільм завершено. 
Робота Паоло Брунетто 
викликала загальне схва
лення швейцарської гро
мадськості. Молодий кі- 
ноаматор зібрав дуже ці
кавий матеріал, змонту
вав з нього надзвичайно 
емоціональний фільм, 
який не може залишати 
людей байдужими.

Фільм не сподобався 
тільки швейцарському 
уряду. Пославшись на те, 
що Паоло Брунетто іта
лійський підданий, швей
царські власті вислали 
його з країни. Газета 
«Вуа уврієр» пише з 
цього приводу, що це 
зроблено на догоду 
Франко, тоді як фашисти 
різних гатунків вільно 
живуть в Швейцарії й 
ведуть звідси свою зло
чинну діяльність.

ЮГОСЛАВІЯ

В місті Струга (Македо
нія) відбувся фестиваль 
македонської поезії. Уча
сники фестивалю віддали 
шану поетам Македонії— 
Коче Раці ну, Коле Не- 
дельковському, Міта Бо- 
гоєвському,— що загину
ли в роки народно-визво
льної боротьби з фаши-

кубинських кінематографістів (3-повно- 
метражних і 3-короткометражних ф іль
ми). Найцікавішим було те, що пред
ставники «нової хвилі» Аргентіни, Бра- 
зілії та Мексіки — «тонкі майстри пси
хоаналізу», «спеціалісти незвичайності 
та витонченості»,— як величають вони 
самих себе,— раптом забули про позу 
мудреців, і, загубивши всю свою бай
дужість та скепсіс, гаряче аплодували 
всім сценам кубинських фільмів, що —  
за їх же визначенням— уявляють з себе 
ніщо інше, як «простий реалізм», але 
в яких змальовується тріумф револю
ційної справедливості. Три кубинці —

Томас Гутієррос Алеа, Оспер Торред 
та Хуліо Еспіноза — показали в своїх 
ф ільмах («Революційні повісті», «Спів
дружність 18» та «Молодий бунтівник»), 
яким властива майже документальна 
точність, справжній приклад простоти й 
сучасності в кращому й найповнішому 
значенні цих слів, розкривши єдність 
долі своїх героїв з долею кубинської 
революції.

І здавалося, що представники країн 
Латинської Америки своїми гарячими 
оплесками виказують дещо значно біль
ше, ніж оцінку самому лише кінемато
графічному мистецтву.

Огляд п'єс 
Шона О’Кейсі

В лондонському театрі «Мермейд» 
відбувся фестиваль п'єс одного з най- 
видатніших письменників сучасності — 
ірландського драматурга Шона О'Кейсі. 
Фестиваль відкрився сатиричною п'єсою 
«Пурпурова пилюга». Роль Сіріла Под- 
жеса виконав у ній відомий англійський 
актор Рональд Ф рейзер. Була показана 
також оптимістична трагедія Шона 
О'Кейсі «Червоні троянди для мене», в 
якій розповідається про борця за щастя 
народу, який загинув у бою за справед
ливість, і рання трагедія драматурга 
«Плуг і зірки», написана 1926 року, в 
якій Шон О'Кейсі розповів про один із 
епізодів визвольної боротьби ірландсь
кого народу.

Рональд Фрейзер в п’єсі О’Кейсі «Пур
пурова пилюга».

Чому мої герої сумні...

Відомий американський письменник 
Ерскін Колдуелл нещодавно дав інтер
в'ю польським журналістам.

— Вас дивує, що моїм героям при
таманне почуття трагізму, а творам — 
смуток? Але ж моє життя зовсім не 
було щасливим. Воно було важким і 
сумним, тому я й пишу про сумні речі. 
Я не прикриваюся «маскою смутку», як 
дехто. Я мушу думати й говорити про 
темні сторони людського життя — адже 
я пишу про людей, пригнічених життє
вими турботами.

Що ж до моєї книжки «Чи ж це Спо
лучені Штати?» і зокрема тих рядків, на 
які ви звернули увагу («Америка є аре

ною найтяжчої в історії драми»), то я 
спробую пояснити свою думку. «Амери
канському життю» властивий такий ша
лений темп, що можна говорити про 
значні зміни і в самих американцях. 
Закоренілий егоїзм породжує в них дух 
користолюбності —■ і ось наслідок: по
стійне незадоволення. їм  ніколи не ви
стачає того, що вони мають.

Здається мені, що люди, які мають 
надмір чого-небудь — скажімо, емоцій, 
кохання або ненависті, чи матеріальних 
б л аг— втрачають критерій справжньої 
ціни життя...

Чим пояснити успіх мого роману «Акр 
господа бога»? Гадаю, реалістичністю
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зображення життя. Я ніколи не вдаюсь 
до патетичної романтики — хай цим 
прийомом користуються інші. Я люблю 
писати про те, що справді трапляється 
з людьми і що вони справді відчувають. 
Це стосується і моєї останньої повісті. 
Тема ї ї — расова дискримінація в Пів
денних Штатах. Повість називається 
«Близько від дому».

Як я дивлюсь на анти-роман? Це зви
чайнісінький трюк. Таким самим трюка
цтвом в літературі вже були дадаїзм, 
імпрессіонізм тощо. Це — мода, яка ви

никла внаслідок того, що автори адресу
вали свою творчість не людям, а собі. 
Я хочу сказати, що такі письменники 
пишуть лише для себе, ну — можливо — 
й для незначної кількості своїх прияте
лів. І пишуть вони «головою» — не сер
цем. На мою думку, справжній пись
менник пише для людей. І він розуміє 
людей. Великі письменники тим і були 
великими, що не лише розуміли людей 
і життя, а й уміли це своє розуміння 
робити приступним для багатьох чита
ч ів— для читачів усього світу.

Коли хмари тішать режисера

Режисер Тоні Річардсон та виконавець ролі Тома Дясонса Альберт ФІнней під час зйомок

Тоні Річардсон — англійський режисер, 
відомий своїми фільмами «Суботнього 
вечора та недільного ранку» і «Самот
ність бігуна на дальні дистанції» — при
ступив до екранізації роману Філдінга 
«Том Д ж онс— знайда».

«Більшість моїх англійських друзів-ре- 
жисерів,— пише рецензент журналу 
«Ф ілмз енд ф ілмінг»,—  люблять нарікати 
на погоду. А минулого року вона, мов-

ляв, як ніколи, заважала їм провадити 
натурні зйомки. Лише одного з наших 
режисерів відсутність сонячних днів 
аніскільки не турбувала. Я маю на увазі 
Тоні Річардсона, який прагнув відтворити 
в своїй версії «Тома Джонса — знайди» 
справжню Англію.

Роль Тома Джонса виконує в фільмі 
молодий англійський актор Альберт 
Фінней.

Беззуба сатира
Англійський письменник Кінгслі Еміс 

випустив окремою збіркою свої опові
дання, надруковані досі тільки в періо
дичній пресі. Збірка «Ворог мого 
ворога» вийшла у видавництві «Гол- 
ланч».

До неї входять оповідання «Ворог мо
го ворога— це мій друг», кілька опо
відань з життя англійської армії.

Це переважно сатиричні оповідання 
письменника. Кінгслі Еміс критикує до
вколишнє життя, хоч і робить це з по
зицій буржуазного письменника.

«Оповідання, звичайно, сатиричні,— 
пише журнал «Букс енд букмен»,— але 
це не з л а , сатира, розповідь ведеться 
в незвичайній для письменника лагід
ній манері».

стськими загарбниками. 
Гості мали можливість 
ознайомитись з історією 
македонської поезії та 
з її сучасністю. В остан
ній день фестивалю його 
учасники — поети Маке
донії — виступали по ра
діо.

* **

Всесвітня виставка ди
тячого малюнку, яка від
булася у Загребі, викли
кала жвавий інтерес в 
в країні.

Відкриттю виставки пе
редувала значна робота 
підготовчої комісії, яка 
мала відібрати енспонати 
з 40 тисяч робіт, надісла
них дітьми з 37 країн. 
В залах Павільйону ми
стецтв у Загребі було ви
ставлено 570 малюнків, 
які надійшли з Австрії, 
Англії, Австралії, Бельгії, 
майже всіх країн соціа
лістичного табору — з 
усіх 5 континентів. Ця 
виставка дістала загальне 
схвалення не лише як 
значний культурний за
хід. а й як подія, що, на 
думку багатьох педагогів, 
має І наукове значення.

ЯПОНІЯ

В різних містах краї
ни відкриваються нові 
кінотеатри, які тут нази
вають «спеціальними». В 
них можна буде побачити 
лише визначні за своєю 
мистецькою якістю філь
ми.

Власником нових кіно
театрів буде японська 
«Театральна і кіномисте- 
цька гільдія» — об'єднан
ня прогресивних японсь
ких митців І діячів теат
ру І кіно. Як повідомив 
представник гільдії, в но
вих кінотеатрах демон
струватимуться не лише 
японські, а й закордонні 
фільми, звичайно, якщо 
вони відповідатимуть ви
щезазначеним вимогам.

Цікаво, що з 535 ху
дожніх фільмів, випуще
них в Японії 1962 року, 
для демонстрування в но
вих кінотеатрах обрано 
лише щось із вісімдесят.

* *
*

Митці міста Хіросіми 
утворили свою «Раду ми
ру». Метою цієї нової ор
ганізації є об'єднання 
митців театру і кіно, ху
дожників, музикантів, 
композиторів для спіль
ної боротьби проти загро
зи нової війни.

«Рада миру» Хіросіми 
має свої друковані орга
ни, випустила вже чис
ленні плакати, листівки 
тощо.
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Кіномистецтво народило
ся від світла. Це зовсім не 
метафоричний вислів чи 
якийсь сумнівний парадокс. 
Адже батьком кінематогра
фа був винахідник фран
цуз Луї Люм’єр. А прізви
ще його в перекладі україн
ською мовою означає — 
«світло».

Зараз важко сказати, чим 
керувався молодий журна
ліст Рене Шометт, обираю
чи собі псевдонім. Сталося 
так, що прибране ним імен
ня Рене Клер також ніби 
походить од слова «світло». 
«Клер» означає «ясний». 
Так твердять усі словники.

Говорячи про кінематог-

Рене Клер,

Світло
рафію капіталістичних кра
їн, ми маємо на увазі не 
«комерційний» кінемато
граф, який напобнив екрани 
світу низькопробними шаб
лонними витворами, позбав
леними й крихти хисту. Та
ких, з дозволу сказати, 
«творів» досить і у Франції. 
Там навіть виведено їх 
особливу «породу» — так 
звані «кошон» (свинячі 
фільми), сповнені одвертої 
еротики та непристойностей.

Говорячи про кіно Фран
ції, ми маємо на увазі кіно 
прогресивне.

Починаючи з двадцятих 
років, розвиток французь
кого прогресивного кіно не
розривно пов’язаний з твор
чістю, пошуками і знахідка
ми уславленого майстра кі
но, режисера-академіка, 
доктора кембриджського 
університету Рене Клера, в 
чиєму доробку близько три
дцяти фільмів.

Син паризького комерсан
та, Рене Шометт відмовився 
від торгової кар’єри й за
йнявся журналістикою. Спів
робітник «Ентрансіжан», 
потім редактор додатку 
«Фільм» до журналу Ж ака 
Еберто «Театр». Такий був 
шлях Шометта у журналі
стиці. Десятки й сотіні ста
тей і рецензій, видрукова- 
них у періодиці. Десятки 
поем і віршів,^ не надруко
ваних ніде. Він залишився 
літератором і тоді, коли вже 
став Рене Клером і знімав
ся у фільмах «електричної 
феї» Лое Фюллер та відо
мих режисерів Луї Фейяда 
та Ж ака Баронселлі. Зйом
ки та асистентура в кількох 
фільмах видатного російсь
кого і радянського режисе
ра Якова Протазанова, який 
кілька років працював у 
Франції, багато дали почат- 
куючому кінематографісту. 

Журналіст, поет, кіноа-к-

Паршка
тор, асистент режисера... І, 
врешті, самостійна робота в 
кіно, режисерський дебют. 
Перший фільм Рене Клера 
вийшов 1923 року. Йому 
минуло тоді двадцять п’ять.

Сценарій для свого пер
шого фільму Рене Клер на
писав сам. Власне, літера
турну діяльність він не ки
дав і потім. Серед його тво
рів — сотні рецензій та ессе, 
десятки сценаріїв, поставле
них і ним самим, й іншими 
режисерами, виданий в дру
гій половині двадцятих ро
ків гротескний роман про
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На зйомках фільму «Париж за
снув».

культ долара в Голлівуді 
«Адамс» та повість п’ятиде- 
сятих років «Китайська 
принцеса», і знову — статті 
та дослідження про мисте
цтво кіно, про його минуле 
і майбутнє. У нещодавно 
написаній суперечливій, але 
дуже цікавій книзі «Розду
ми про кіномистецтво» Рене 
Клер так викладає свої 
думки щодо сценарної ро
боти в кіно: «Авторами кра
щих із будь-коли написаних 
оригінальних кінематогра
фічних сценаріїв, за малим 
винятком, завжди були 
письменники, прекрасно обі
знані з кіно, або професійні 
працівники студій».

Вже перший кінотвір Ре
не Клера «Диявольський про
мінь» (більш відомий під 
назвою «Париж заснув») 
показав оригінальність 1 ми
слення автора, точність та 
широту його фантазії, умін
ня відшукувати нові еле
менти в кі'номо'ві. В «Дия
вольському промені» Клеру 
вдалося відтворити поезію 
Парижа. Незабутнє вражен
ня справляють кадри ву
лиць та площ заснулого П а
рижа, міста, .в якому, завдя
ки винаходу професора-ди- 
вака, все зупинилося, зав
мерло, застигло.

Після напрочуд вдалого 
дебюту Рене Клер знімає 
напівжартівливий експери
ментальний фільм «Ант
ракт». Цей коротенький твір 
викликав у свій час багато 
дискусій, породив цілу лі- 
лературу про себе. Зробле
ний за участю «дадаїстів»— 
художника Ф. Пікаббіа, 
композитора Еріка Саті та 
інших, «Антракт» все-таки 
слід розглядати не як ма
ніфест «а.вангарду», а як 
твір-містифікацію, бездо
ганно зроблений жарт тала
новитого майстра. Найціка
вішими і водночас, найіро- 
нічнішими епізодами фільму 
є епізоди комедійні.

Наступні твори режисера, 
«Привид Мулен-Ружа» та 
«Уявна подорож», виявили
ся певними варіаціями на 
тему першого фільму, а 
«Здобуток вітрів» був яв
ною поступкою «касі», на- 
півкомерційним бойовиком.

Спражній успіх та загаль
не визнання принесла Кле
ру екранізація відомого во- 
девіля Ежена Лабіша «Со
лом’яний капелюшок». Спов
нена чудових • знахідок та 
тонких іронічних деталей, 
ця напрочуд музична «німа» 
картина, відрізнялася чіт
ким ритмом, бездоганною

точністю розвитку дії. «Со
лом’яний капелюшок» за 
кріпив за Рене Клером ре
путацію «найбільш фран
цузького та найбільш кіне
матографічного режисера».

Екранізація ще одного во- 
девіля Лабіша «Двоє не
сміливих», створення сцена
рію фільму «Приз за красу», 
поставленого режисером 
Аугусто Дженіна, та корот
кий документальний фільм 
«Башта», в якому оспівуєть
ся архітектура Ейфельової 
вежі,— ось роботи, якими 
закінчується «німий» пері
од у творчості Рене Клера.

Народжений у Парижі і 
Парижем, Рене Клер і ли
шається його поетом. Але, 
якщо в перших творах він 
поетизував лише саме місто, 
то в одному з кращих своїх 
фільмів, у своєму звуковому 
первістку «Під дахами П а
рижа» Рене Клер оспівує і 
місто і його простих трудів
ників. Мабуть, жоден інший 
фільм Рене Клера не напоє
ний такою ніжністю до «ма
леньких» людей. Проста іс
торія простих лю дей— та
ким постає перед глядачем 
фільм «Під дахами Пари
жа». Вже понад тридцять 
років линуть над світом 
звуки трохи сумної, трохи

Кадр з фільму «Під дахами Парижа»,
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Кадри з фільмів Рене Клера: 
«Солом’яний капелюшок», «Красо
та диявола», «14 липня», «Свобо
ду — нам!».

задумливої пісні про П а
риж, про місто, де живуть 
Пола і Луї, Альбер та Білль. 
Музика у фільмі «Під даха
ми Парижа» використовує
ться творчо, винахідливо, 
вона посилює враження від 
картини, а не просто ілю
струє зображуване. Діалог 
подається глядачеві лише
тоді, коли де конче необхід
но. Фільм «Під дахами П а
рижа» став в історії кіноми
стецтва взірцем вдумливого 
творчого використання мож
ливостей звукового кіно.

Поставлений пізніше
фільм «Чотирнадцяте лип
ня», можливо, більш вишу
каний ;в деталях, але менш 
значний соціально, продов
жував своєю стилістикою та 
характерами лінію розповіді 
про «маленьких» людей в 
творчості режисера. Фільм 
«Свободу— нам!», твір ви
сокої режисерської майстер
ності, завдяки плутаній 
ідейній позиції автора не 
зміг, на жаль, стати в один 
ряд з кращими творами Ре- 
не Клера. Але найсильїніші 
епізоди цієї картини— епі
зоди, які змальовують важ 
ку, виснажливу працю на 
конвейєрі — надихнули
Ч. Чапліна на створення 
славетних «Нових часів».
Певну схожість фільмів, а 
також майже повну тотож
ність епізодів' «конвейєра», 
хотіли ' використати хазяї 
фірми «Тобіс», яка купила 
у Р. Клера права на фільм, 
для того, щоб розпочати су
довий процес проти Чаплі- 
на. Клер відмовився під
тримати позив і відповів 
фірмі: «Вся кінематографія 
вчилася у Чапліна. Ми всі 
в боргу перед цією люди
ною, якою я захоплююсь; 
якщо ж він і почерпнув з 
мого фільму натхнення, то 
для мене це велика честь».

Невдовзі Рене Клер взяв
ся за створення гостро са
тиричного памфлету, що



Кадри з фільмів Рене Клера: 
«Мільйон», «Під дахами Парижа». 
«Останній мільярдер», «Бузкові 
ворота» («На околицях Парижа»).

змальовував політику та по
рядки в капіталістичних 
країнах напередодні Мюн
хена, напередодні другої сві
тової війни.

Цей фільм поставив Рене 
Клера — співця трудящого 
Парижа — в опозицію до 
Парижа банкірів та рант’є, 
Парижа реакціонерів та 
« м ю н х є н ц іб » . Рене Клер зму
шений був виїхати із Фран
ції.

Що ж це за твір, який по
ставив Рене Клера поза за 
коном? Даремно гортали б 
ми численні статті та моно
графії буржуазних дослід
ників про творчість Рене 
Клера, шукаючи відповідь 
на це питання. Майже всі 
вони роблять вигляд, ніби 
фільму «Останній мільяр
дер» просто не існувало. 
В кращому випадку можна 
знайти одну — дві фрази, в 
яких між іншим сповіщаєть
ся про те, що фільм цей був 
«творчою поразкою» Клера.

Насправді ж фільм «Ос
танній мільярдер» — найви
ще досягнення Рене Клера. 
Цей фільм поклав початок 
новій своєрідній школі, і не 
лише у Франції. Так, напри
клад, фільми «Ми — вундер
кінди» німецького режисера 
К. Гоффмана та «Карлтон 
Браун — дипломат» англій
ських кіномитці-в, що недав
но йшли на наших екранах, 
створені під впливом цього 
видатного твору.

Дія «Останнього мільяр
дера» відбувається у вига
даному королівстві Казіна- 
рії, яке всім укладом свого 
життя нагадує і карликову 
«рулеточ-ну» державу — кня
зівство Монако і водночас, 
деякими особливостями в 
політичному житті,— Фран
цію. Весь фільм ніби витка
ний з гострих деталей, вига
док, влучних «пострілів». 
Особливої виразності фільм 
досягає в епізодах фальси-
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фікованої «хроніки», яка ні
бито змальовує «квітуче 
життя» казінарійців, в па
родійних кадрах викидан
ня в море капелюхів (кри*за 
перепродукції), в сценах за
сідання кабінету міністрів 
під головуванням божевіль
ного диктатора, в жанрових 
картинах Казінарійського 
побуту (держава змушена 
замінити грошовий обіг то
варообміном, і клієнт в ка
фе «платить» живою кур
кою, одержує решту курча
тами й залишає «на чай» — 
яйце). Одним словом, щоб 
назвати кращі епізоди кар
тини, довелося б переказати 
весь фільм. Такої нищівної
і, водночас, невимушеної, 
граціозної вишуканої сати
ри кіномистецтво досягло 
лише в творах Чапліна.

Не прийнятий офіційним 
Парижем фільм був тепло 
зустрінутий трудящими 
французької столиці.

Широке визнання дістав 
фільм у радянських гляда
чів. А на довоєнному Між
народному кінофестивалі у 
Москві фільм одержав ви
соку нагороду — другу пре
мію.

Рене Клер не міг працю
вати на батьківщині, йому 
не давали роботи, влашто
вували мовчазну обструк
цію. І режисер змушений 
був виїхати за кордон. 
Спершу— до Англії. Тут, у 
Олександра Корди, він по
ставив фільм «Привід іде 
на Захід». Фільм цей бага
тьма рисами нагадує роман 
«Янкі при дворі короля Ар- 
тура» Марка Твена. Тут лю
дина часів рицарів Кругло
го столу потрапляє в су
часну Америку. Це також 
памфлет. На фільмі позна
чився специфічний «кордин-

ський» (вислів С. Ейзен- 
штейна) присмак. Далі 
Клер залишає студію Кор
ди і після трьох років пере
бування в Англії повертає
ться на батьківщину. Але 
тут ще не забули «Остан
нього мільярдера» і з різних 
причин жоден свій задум 
режисер не може довести до 
кінця. Потім війна — друга 
війна в житті Рене Шомет- 
та, окупація. Клер виїжд
жає до Америки. Тринад
цять років він не ставить 
фільмів у Франції.

Клер мусив працювати в 
Голлівуді— в тому Голліву
ді, нрави якого він блискуче 
змалював в романі «Адамс» 
та у фільмі «Уявна подо
рож» ще в двадцяті роки. 
Чотири поставлені там філь
ми не принесли йому твор
чого задоволення. Екраніза
ція одного з численних де
тективних романів Агати 
Крісті «І від них не лиши
лось нікого» та «Нью-Орле- 
анський вогник» з Марлен 
Дітрих у головній ролі — 
просто професійно зроблені 
комерційні фільми. Більш 
цікавим є «Я одружився з 
відьмою» і особливо «Це 
сталося завтра» (сценарій 
останнього Рене Клер на
писав удвох з видатним 
американським сценарістом 
Дедлі Нікольсом).

Майже всі фільми, зняті 
Клером на протязі тринад
цяти років вимушених ман
дрів,— це фільми, зроблені 
скоріше вмінням, а не сер
цем.

Лише через два роки піс
ля закінчення війни на ек
рани вийшов фільм, зробле
ний Клером у Франції.

,..В одному із останніх 
фільмів, у «Бузкових воро
тах» (в радянському прока

ті — «На околицях Пари
жа») Рене Клер ніби знову 
повертається до героїв сво
го звукового первістка. 
Фільм «Бузкові ворота» 
змальовує життя простого 
паризького люду, трударів, 
що живуть на околицях сто
лиці. І хоча творові шкодить 
своєрідна «толстовська» по
зиція непротивленства злу, 
режисер глибоко проникає у 
психологію своїх героїв, роз
криває їх душевне багатст
во. Успіхові картини сприя
ло виконання центральної 
ролі Жюжю прекрасним 
актором французького кіно 
П ’єром Брассером.

«Бузкові ворота» — фільм 
високої режисерської куль
тури. Це ж можна сказати 
і про створені Рене Клером 
після повернення у Францію 
кінотвори «Мовчання — зо
лото», «Нічні красуні», «Ве
ликі маневри», «Краса ди
явола». Це все були довер
шені, бездоганно побудова
ні твори. Вони одержали ба
гато різних премій, визнан
ня кінематографістів світу. 
Але майже у всіх них режи
сер намагався відійти від 
вирішення проблем, що хви
люють просту люди-ну.

І от, останній з цієї се
рії фільмів — «Бузкові воро
та» — є свідоцтвом того, що 
духовна криза режисера ми
нає, що він повернувся до 
справді натхненної творчо
сті, сповненої гострого со
ціального звучання.

Нещодавно радянські гля
дачі побачили новий сати
ричний фільм Рене Клера 
«Все золото світу», який ще 
раз доводить, що режисер 
твердо став на шлях реалі
стичного мистецтва.

Б. К Р И Ж А Н І В С Ь К И Й
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Історія однієї халтури
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ФРАНТІШЕК В Е Л Ь Ч А Р

ФАБРИКА
ТАРЗАНІВ

Найважче було знайти для 
героя відповідне ім’я. Едгар 
Райс Берроуз вважав, що 
вс£ залежить од того імені. 
Як має називатися людина, 
вихована мавпами, людина, 
якій мавпи дали ім’я?

Воно мусило бути корот
ким, легким для вимови. Ц і
лий тиждень підшукував йо
го Берроуз. Працював як 
композитор над нотами. Ви
пробовував різні комбінації 
приголосних, промовляв уго
лос вигадані імена, відкидав 
десятки проектів.

І нарешті знайшов. Ім’я 
звучало, як сигнал, як крик 
звіра в джунглях. Тарзан!

Ну, а саму повість писати 
було вже значно легше, 
В період, коли розгортають
ся основні події повісті, Тар
зан мав бути юнаком у віці, 
найбільш відповідному для 
кохання і шлюбу. Йому бу
ло 25 років. Але щоб почати, 
авторові треба було повер
нутися в минуле, у 1888 рік...

Одного травневого ранку 
1888 року, починає свою 
розповідь Берроуз, лорд 
Джон Грейсток та його мо
лода дружина Еліс відплив
ли' на судні «Фувальда» до 
західної Африки. Лорд Грей

сток їхав туди з таємною мі
сією за дорученням міністра 
колоній. Він мусив з ’ясува
ти, чи справді вербують ту
більців в армію однієї з єв
ропейських держав.

Раптом на кораблі почи
нається бунт. Капітан та йо
го спільники, побоюючись, 
що повернувшись до Англії, 
лорд і його дружина поскар
жаться иа них за їхні темні 
справи, вирішують висадити 
обох з речами десь на пу
стельному березі Африки. 
Опинившись на суші, в 
джунглях, мужній лорд та 
його дружина, яка от-от має 
народити дитину, не розгу
билися. Вони будують собі 
житло і живуть як африкан
ські робінзони. У них наро
джується сип. Через рік леді 
Еліс вмирає.

У джунглях поблизу живе 
плем’я людиноподібних 
мавп — плід фантазії Берро- 
уза. Вожаком цього мавп’я
чого племені є найрозумніша 
мавпа Кергак. Є в громаді 
і молода самиця Каля, в 
якої щойно померло малень
ке дитинча.

Мавпи на чолі з вожаком 
нападають на оселю англій
ців саме в ту мить, коли

лорд Грейсток дописує в що
деннику останні розпачливі 
слова: «Мій синок плаче від 
голоду. О, Еліс, Еліс, що я 
маю робити?»

Лорд гине від руки Керга- 
ка, а Каля стає матір’ю «бі
лій мавпі», яка дістає ім’я 
«Тарзан», бо саме так зву
чать мовою племені Кергака 
слова «біла мавпа».

Тарзан зростає і стає гар
ним і мужнім хлопцем. Ж и
ве він серед мавп, але пере
вершує своїх одноплемінни
ків розумом і поступово під- 
корює собі джунглі.

Надзвичайно цікава істо
рія, чи ж не так? Так дума
ли і ті, хто читав її, коли во
на почала уривками др>ку 
ватись у «Нью-Йорк івніпг 
уорлд». Журналісти заціка
вились ім’ям автора, адже 
повість мала надзвичайний 
успіх. «Де і як він навчився 
так писати?» «Ніде не вчив
ся писати» — відповідав Бер
роуз. «Який секрет вашого 
успіху?» — наполягали далі 
репортери. Берроуз і тут на
йшов, що відповісти. «Щоб 
написати цікавий роман 
треба:

1. Бути людиною розчаро
ваною.

2. Терпіти невдачу в усьо
му, за що берешся.

3. Вести нудне і нецікаве 
життя.

4. Бути в міру освіченою 
людиною.

5. Не знати граматики і 
мало читати.

6. Бути посередньою лн>
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диною звичайних схильно
стей.

7. Не порушувати тем, 
знайомих тобі і твоїм чита
чам».

Репортери записали це, 
газети надрукували,а читачі 
довго роздумували, шуткує 
Берроуз чи сміється з них.

А втім, усе було справді 
так, як розповідав Берроуз. 
Він не був ні справжнім 
письменником, ні навіть ві
домим журналістом.

Едгар Берроуз народився 
1875 року. Перед тим, як на
трапити на золотоносну жи
л у — ідею писати роман про 
Тарзана,— він змінив незлі
ченну кількість професій, але 
в жодній не мав успіху; Пра
цював у брата на фермі, три
мав крамницю з своїм бра
том, був шукачем золота в 
Орегоні, але золота не зна
йшов. Не вийшло з нього і 
комівояжера. І так далі, і так 
далі — можна було б ще 
довго перелічувати невдачі 
Берроуза. Тимчасом він оже
нився, народилася дитина, за 
нею друга. Сім’я жила у 
злиднях, постійному страху 
перед завтрашнім днем.

Берроуз працював пред
ставником фірми, яка виго
товляла ліки проти алкого
лізму. Йому доводилося вмі
щувати реклами цих ліків у 
дешевих журнальчиках, де 
друкувались невеликі опові
дання і повісті.

Він почав читати ці жур
нали і замислився, а чи не 
міг би і він сам спробувати 
щось написати?

Перший твір Берроуза мав 
назву «Дейя Горіс — марсі
анська княжна». Коли пер
ша частина повісті була го
това, він надіслав її до ре
дакції журналу. Незабаром 
надійшла відповідь — по
вість сподобалася, нехай 
надсилає закінчення. Ця по
вість принесла Берроузу 400 
доларів.

Виявилося, що халтуру пи
сати дуже легко. І от з’яв
ляється і друга «марсіансь
ка» повість, яка теж швидко 
була надрукована.

Незабаром Берроуз про

читав книжку Стенлі «В 
джунглях Африки», яка йо
му дуже сподобалася. Чому 
б і йому не написати про по
дії, що можуть статися у 
джунглях Африки? Про Аф
рику читачі знають ненаба
гато більше, ніж про Марс, 
можна дати волю своїй фан
тазії. Взяти хоча б пригоди 
хлопця, що виріс серед 
мавп... Пізніше він розпові
дав, що вперше цей сюжет 
спав йому на думку, коли він 
побачив зображення вовчиці 
з Ремом і Ромулом, яких во
на вигодувала. А може він 
читав і «Мауглі» Кіплінга?

Так читачі і одержали ви
годованого мавпами лорда із 
старовинної дворянської фа
мілії, вродливого хлопця, 
який, проте, вважає себе

бридким, бо він не схожий 
на своїх братів-мавп. У по
кинутій хатинці, що колись 
була житлом невідомих йо
му батьків, він знаходить 
книжки і читанки, які його 
батьки заздалегідь приготу
вали для своєї ще ненаро
дженої дитини. Тарзан роз
глядає їх, бачить в них ма
люнки і під ними маленькі 
чорні значки. По цих знач
ках і малюнках Тарзан вчи
ться читати по-англійськи. 
Він знаходить олівці і пере
мальовує значки, які бачить 
у книжках. Так він вчиться 
писати. І тільки розмовляти 
він не вміє, бо не знає, які 
звуки відповідають певним 
літерам.

Завдяки цим вправам, 
Тарзан починає розуміти, що
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він чужий серед тих, кого 
вважав своїми.

За допомогою ножа, зна
йденого в хатинці, він вбиває 
огидного Кергака, але вожа
ком мавп бути не хоче. Та 
все одно, завдяки своєму ро
зуму і силі, а також завдяки 
ножу і лассо, якими він на
вчився чудово володіти, Тар
зан стає повновладним ца
рем джунглів.

Одного дня до тихої зато
ки прибуває судно, з якого 
на берег виходять американ
ці: професор Архімед Пор
тер з красунею-дочкою 
Джейн та молодий англієць 
Джон Клейтон — небіж по
кійного лорда Грейстока. Во
ни шукають скарбів, що їх 
віз із собою лорд, і знахо
дять оселю, на дверях якої 
Тарзан прибив напис: «Це 
дім Тарзана, який забив ба
гато звірів і чорних мавп». 
Яким чином Тарзан навчив
ся писати своє ім’я, автор 
не пояснює, сподіваючись, 
що читачі, у захваті від та
кої захоплюючої історії, за 
будуть про це запитати.

Експедиція зазнає бага
тьох труднощів, матроси, як 
і слід було сподіватись, вчи
нили заколот, а розгублений 
дивак-професор блукає по 
джунглях у фраку й цилінд
рі і весь час потрапляє в 
пазури хижаків. Але Тарзан 
завжди визволяє його з усіх 
небезпек. З верхівки дерева 
Тарзан із захопленням сте
жить за чарівною білою дів
чиною. Пізніше він рятує її 
від неминучої смерті в пазу
рах леопарда. Експедиція, не 
знайшовши скарбів, захова
них Тарзаном, повертається 
на корабель і відпливає до 
Америки. Цар джунглів гли
боко засмучений,— знову за 
лишається самотній. Втім, 
на своє щастя, він знаходить 
у джунглях ще одну білу лю
дину, яку закидає сюди зав
бачливий автор. Це фран
цузький офіцер Д ’Арно, яко
го мало не з ’їли людожери. 
Тарзан рятує Д ’Арно і лікує 
під час хвороби, а той від
дячує Тарзанові тим, що на
вчає його французької мови.

Так Тарзан стає цивілізо
ваною людиною, і навіть 
опановує добрими манерами. 
Він розповідає Д ’Арно істо
рію свого життя, показує 
йому скарб Грейстока. Фран
цуз здогадується, що Тар
зан — син лорда. Це можна 
з’ясувати точно: у записках 
лорда Грейстока залишилися 
відбитки пальчиків сина, 
треба було їх тільки порів
няти з відбитками пальців 
Тарзана.

В той час як експерти в 
Парижі мудрують над від
битками пальців Тарзана, 
сам Тарзан пливе із своїм 
скарбом до Америки. Він 
прибуває туди дуже вчасно. 
Бо руки Джейн домагається 
Клейтон. Тарзан теж освід
чується їй, але Джейн ва
гається. Кому віддати пере
вагу: Тарзану чи Клейтону?

Між тим з Парижа надхо
дить депеша: «Відбитки до
вели, що ви — Г рейсток. 
Вдячний Арно». Але Тарзан 
уже прийняв рішення: він 
відмовляється від усього — 
від Джейн, від титула лорда 
Грейстока, який переходить 
до його суперника, і від 
батьківського скарбу, який 
Тарзан вивіз із джунглів. 
Титул, 241 тисячу доларів і 
наречену одержує Клейтон.

Клейтон, тимчасом, хоче 
дізнатися, як Тарзан опинив- 
вся у джунглях, звідки він. 
Тарзан спокійно відповідає: 
«Я там народився. Матір’ю 
моєю була мавпа, тому вона 
нічого не могла з цього при
воду розповісти, а хто був 
мій батько — не знаю».

Такі були останні слова 
повісті. Але читачі жадали 
продовження історії про 
Тарзана, і Берроуз писав її 
далі.

Після «Тарзана з племені 
мавп», перше книжкове ви
дання якого було розпрода
не за кілька годин — так са
мо як і друге, і третє і всі по
дальші,— з’явилося «Повер
нення Тарзана». Повернення 
героя до африканських 
джунглів і нові нечувані йо
го пригоди. Бійки з дикими 
тваринами, відкриття незві

даних місцевостей і невідо
мих племен і, нарешті, нова 
зустріч з Джейн Портер, на
речений якої, Джон Клейтон, 
вчасно помер, відкривши 
Тарзану шлях і до титула 
лорда Грейстока і до руки 
коханої. Хеппі енд. Щасли
вий кінець. Кінець? Та ні! Р а 
ніше, ніж це зрозуміли ви
давці, раніше ніж це усвідо
мили читачі, Берроуз зрозу
мів, що на сороковому році 
життя він несподівано для 
себе напав на ту саму золоту 
жилу, про яку мріяв з ди- 
тиства. Залишалося тільки її 
експлуатувати. А це було не
важко.

1916 рік — «Звірі Тарза
на», 1917 — «Син Тарзана», 
1918 — «Тарзан і скарби 
Опара», 1919— «Тарзан в 
джунглях», 1920 — «Тарзан 
несамовитий», 1921 — «Гріз
ний Тарзан», 1923 — «Тарзан 
і золотий лев» — і так далі, 
і так далі. Майже щороку 
нова книжка, і так на про
тязі багатьох років.

Берроуз став багатою, ду
же багатою людиною. Він 
купує велику ферму непода
лік від Голлівуда і будує 
маєток, який, звичайно, но
сить назву «Тарзан».

Нарешті він може їздити 
верхи, полювати, об’їж д ж а
ти свої володіння. Він за 
ймається розведенням поро
дистої худоби і весь час пи
ше нові романи про Тарзана. 
На той час Тарзан з Африки 
потрапляє вже в Європу. 
В цей час починають при
носити прибутки і фільми 
про Тарзана.

Перший фільм про Тарза
на був зроблений у Голліву
ді ще 1918 року. Але тільки 
тоді, коли кіно стало звуко
вим, почалися для автора 
Тарзана золоті дні.

Роль Тарзана молодий ре
жисер Ірвінг Тальберг, який 
відкрив Грету Гарбо, дору
чив олімпійському чемпіону 
і чемпіону світу з плавання 
двадцятих років Джону Вей- 
смюллеру. Вейсмюллер зать
марив усіх попередніх вико
навців ролі Тарзана, а їх
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було декілька, його ефектні 
трюки на воді, підводні бій
ки з крокодилами тощо були 
поза конкуренцією. А коли 
Вейсмюллер з плином часу 
став уже занадто ста
рим для цієї ролі, її почав 
виконувати знов-таки олім
пійський рекордсмен з пла
вання 1932 р. Бастер Граббе.

Фірма «Метро-Г олдвін-
Мейер» одержувала неаби
які прибутки з фільмів про 
Тарзана, але багато з ними 
було і клопоту. По-перше, 
великих витрат вимагали на
турні зйомки. Потрібна була 
й велика кількість екзотич
них тварин.

Багато клопоту було і з 
автором. Він не тільки за

жадав величезної суми гро
шей за право на екранізацію 
своїх книг, але й вніс до 
контракту цілий ряд обме
жень, які дуже заважали 
продюсеру. Кінотарзан не 
повинен був загинути, не міг 
бути скалічений, не мусив 
старіти.

Одного разу реклама чер
гового фільму сповістила 
про загибель Джейн. Бер
роуз був у розпачі. Адже в 
договорі не було застере
ження щодо долі героїні... 
Але Джейн не загинула. По
чали надходити листи з про
тестами від поклонників 
Тарзана, і Джейн довелося 
залишити живою.

Едгар Райс Берроуз пере

творився на легендарну осо
б у — він став втіленням 
американської удачливості.

Щоденно, як було заведе
но вже багато років, Бер
роуз кілька годин проводив 
на «промисловій фабриці», 
як він сам цинічно називав 
спеціальну кімнату, де писав 
свої твори про Тарзана.

І знову з’являлися нові 
книги про Тарзана. Нові 
фільми про Тарзана. Тарзан 
по радіо. Тарзан по телеба
ченню. Комікси про Тарза
на.

Помер Берроуз у своєму 
ліжку з газетою в руках, 
19 березня 1950 року.
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ВСЕСВІТУ

ХТО ВИПИВАЄ БІЛЬШ Е  
ПИВА? Як свідчить стати
стика, найбільшу кількість 
пива випивають не німці, 
як вважалося досі, а бель
гійці — вони споживають 
128,8 літра на душ у населен
ня. На другому місці стоять 
австралійці — 112,6 літра на 
душ у населення, на третьо
му німці — 101,2 літра; за 
ними йдуть новозеландці, а 
на п’ятому місці австрій
ц і — 77,2 літра. В 1961 році

у  всьому світі було вироб
лено 40 805 мільйонів літрів 
пива.

«УРА НОВОМУ ЧЕМ ПІО
НУ!» Цей вигук пролунав 
по всіх тюрмах США. При
вітальні телеграми від ув'яз
нених та адміністрації тюр
ми в штаті Міссурі наді
йшли на адресу Сонні Л і- 
стона, що став абсолютним 
чемпіоном світу з боксу. Бо 
Сонні Лістон мав 19 суди
мостей і багато разів відбу
вав покарання. Перший раз 
він потрапив до в’язниці у  
16 років за  невдалу спробу 
пограбувати нічний ресто
ран. Боксу навчив його тю
ремний священик, і, якщо 
враховувати наслідки, на
вчив добре.

КАРР ПРОТИ Ш ЕКСПІ- 
РА. Френсіс Карр, видавець 
історичного журналу «Мину
ле та майбутнє» (Англія), 
заснував комітет, мета яко
го добитися від властей до
зволу на відкриття могили 
Шекспіра. Карр сподіваєть
ся, що в могилі великого 
драматурга поховано мате
ріали, які свідчать, що 
п’єси Шекспіра писав не 
сам Шекспір, а Френсіс Бе
кон, Кристофер Марло або  
один з лордів Оксфордських. 
Вж е в котрий раз так звані 
шекспірологи намагаються 
довести, що такі чудові дра
ми та ком едії не могла 
створити «проста людина», 
що автором їх  «повинен бу
ти» якийсь аристократ.
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.МАНДОРИ'
Страшний зойк порушив нічну 

тишу однієї з вулиць Ер-Ріяда, 
столиці Саудівської Аравії. У по
вітрі щось промайнуло і впало 
на бруківку перед будинком го
телю «Мекка».

З готелю вибігли люди. Вони 
підняли вже бездиханне тіло мо
лодої світловолосої дівчини, по
клали його в автомобіль, який 
швидко від'їхав. Хтось старанно 
змив криваві плями, на вулиці 
знову запанувала тиша.

Небагато людей бачили, як тра
гічно обірвалося життя Гертруди
Н., 20-річної дівчини з австрій
ського міста Грац, танцюристки 
балетної трупи «Мандора».

Балетна трупа «Мандора»... У 
Ер-Ріяді завершувалося її чергове 
концертне турне за маршрутом 
Греція — Туреччина — Ліван — 
Іорданія — Саудівська Аравія. По
дібний маршрут майже завжди 
обирався власником і керівником 
трупи Отто Хоорнвегом. Чому? 
Він пояснював, що саме в цих 
країнах виступи «Мандори» кори
стуються особливим успіхом.

Коли Гертруда Н., з якою зав
жди було багато клопоту, вики
нулася з вікна готелю, Отто Хо
орнвег, можливо, ще й не знав, 
що віденська поліція зацікавила
ся ним, що два її спритні агенти 
незримо супроводять балетну 
трупу в ї ї  гастрольній подорожі. 
Хоорнвег не знав також, що вже 
наступного ранку в поліцейському 
управлінні у Відні читали телегра
му про нещасний випадок у Ер- 
Ріяді.

* * *

Оголошення про набір до ба
летної трупи «Мандора» часто з'яв
лялися на сторінках газет Австрії 
та Західної Німеччини. Вони про
никали і в пресу Франції, Данії, 
Голландії, Швеції. Спочатку Ніхто 
не звертав уваги на те, як часто 
поновлюється склад «Мандори». 
Що ж до виступів трупи, то в

країнах Західної Європи їх ніхто 
й не бачив. Нескінченні турне, і 
всі —  переважно по арабських 
країнах.

Інтерес віденської поліції до 
«Мандори» виник зовсім випад
ково. З одного шведського міста 
надійшов лист. Якась шведка про
сила поліцію розшукати її молоду 
родичку, 19-річну Сельму Серен- 
сен. У листі зазначалося, що дів
чина два роки тому виїхала до 
Відня, щоб вступити до балетної 
трупи.

Поліцейський комісар Горн оз
найомився із складом різних ба
летних труп, танцювальних ансамб
лів та пошуки були марними.

Залишалася ще трупа «Мандо
ра», але на той час вона перебу
вала закордоном. У конторі Отто 
Хоорнвега відмовилися давати 
будь-які довідки без самого ше
фа. Це примусило Горна насторо
житися.

І ось «Мандора» повернулася до 
Відня. Отто Хоорнвег на запитан
ня поліції відповів, що ніякої 
Сельми Серенсен в його трупі ні
коли не було. Та досвідчений ко
місар Горн відчув, що Хоорнвег 
чомусь переляканий і дуже нер
вує.

Минуло кілька днів, і дивний 
випадок примусив Горна ще біль
ше замислитися. Йому передали 
листа, залишеного в поліцейсько
му управлінні якоюсь молодою 
жінкою.

«Не вірте Хоорнвегу. Сельма 
Серенсен знаходиться в Ер-Ріяді!»

Підпису не було.
Горн знову відвідав Хоорнвега. 

Той запевняв, що не знає ніякої 
Серенсен, але в його голосі, у 
всій його поведінці Горн відчув 
ще більший переляк і хвилю
вання.

І Горн разом з іншими віден
ськими поліцейськими чиновника
ми почав придивлятися до «Ман
дори».

Найбільше вражав своєрідний 
добір танцюристок. Перевагу на

давали тим дівчатам і жінкам, які 
зовсім не мали родичів, жили са
мотньо.

При наступному турне, слідом 
за «Мандорою» виїхали два аген
ти віденської поліції. Це вони на
діслали з Ер-Ріяда телеграму про 
трагічну і загадкову смерть Гер
труди Н..

До повернення Хоорнвега у Ві
день, комісар Горн дізнався ба
гато дивного про «Мандору» та 
ЇЇ шефа. Виявилося, що Отто Хо
орнвег має тісні стосунки з відо
мим західнонімецьким королем 
нічних барів Блацгеймом. Остан
нім часом фірма цього Блацгейма 
поширила свій вплив також і на 
Австрію. В австрійських газетах 
з'являлися об'яви:

«Першокласний нічний бар шу
кає молодих вродливих офіціан
ток».

«Урітера», «Еве» —  ці віденські 
нічні бари, що належали Блац- 
геймові, набирали офіціанток за 
тими ж ознаками, за якими при
ймали до танцювальної трупи 
«Мандора». Лише світловолосі, 
стрункі дівчата, лише ті, хто не 
мав батьків, жив самотньо...

Поступово, крок за кроком, ві
денська поліція відтворювала 
справжню картину того, що хова
лося під вивісками танцювальної 
трупи і нічного бару.

Отто Хоорнвег був постачальни
ком «живого товару» для нічних 
барів й інших подібних закладів 
у країнах Арабського Сходу. Лі
ван, Іорданія, Саудівська Аравія 
були головними напрямками його 
діяльності. Набираючи дівчат до 
«Мандори», Хоорнвег і його най
ближча помічниця —■ дружина — 
мало цікавилися балетними здіб
ностями танцюристок. Адже тан
ці були не головним, що від них 
вимагалося....
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Поставщиком «живого товару» 
був і Блацгейм. Часто дівчата, най
няті офіціантками, опинялися у 
трупі «Мандора». Хоорнвег і Блац
гейм діяли спільно!

Вже на суді, що відбувся у Від
ні, люди дізналися про страшну 
долю дівчат, які потрапляли до 
рук цих сучасних работорговців. 
Хоорнвег відбирав у них всі до
кументи і навіть давав їм нові 
імена. В Бейруті, Аммані або Ер- 
Ріяді, вдаючись до загроз, він ча
сто примушував дівчат йти до ніч
них барів, залишатися до черго
вого приїзду «Мандори»...

На суді з'ясувалася також доля 
Сельми Серенсен. Молода швед
ка, примусово залишена Хоорнве- 
гом в нічному барі у Саудівській 
Аравії, раптово зникла зовсім.

«Дівчину, напевне, викрав хтось 
з місцевих жителів...» — виправ
дувався Отто Хоорнвег.

А що сталося з Гертрудою Н.? 
Що привело її до такого сум
ного кінця?

Дівчина також мала залишитися 
в Ер-Ріяді. Коли за нею прийшли,

вона у розпачі викинулася з вік
на готелю...

Австрійський суд не дуже охо
че розплутував всю цю ганебну і 
злочинну справу. Танцюристки з 
«Мандори» давали свідчення дуже 
мляво. Відчувалося, що вони за
лякані й не говорять повної прав
ди. Багато чого так і залишилося 
нез'ясованим.

Хоорнвег і особливо Блацгейм, 
який мав у Західній Німеччині, а 
також і в Австрії, дуже впливові 
зв'язки, пустили в хід різні таємні 
пружини, щоб зам'яти цю справу.

І вони свого домоглися. Хоорн- 
вега і його дружину судили не за 
вчинений страшний злочин, а ли
ше за... знущання з танцюристок 
«Мандори»! Три роки ув'язнення— 
такий був судовий вирок. Про га
небне явище — торгівлю «живим 
товаром» у вироку нічого не ска
зано.

* * *

Спеціальна комісія Організації 
Об'єднаних Націй протягом трива

лого часу вивчала питання про 
факти торгівлі дівчатами. І вона 
дійшла дуже сумного висновку: 
в наїл/ час ще існує і процвітає 
це ганебне явище. Комісія вста
новила, що в країнах Арабського 
Сходу, а також і в деяких краї
нах Латинської Америки є покуп
ці «живого товару». Це власники 
нічних барів і просто будинків 
розпусти. Комісія ООН мала відо
мості про 173 випадки явного про
дажу дівчат.

Однак вона не довела свою 
справу до кінця. Комісія зверну
лася до поліцейських властей різ
них країн з проханням взяти 
участь у викритті та знищенні су
часного рабовласництва, яким є 
торгівля дівчатами. Всі давали 
згоду взяти участь у цій справі, 
та далі обіцянок не пішло.

Віденська «Мандора» тимчасово 
припинила своє існування. Але в 
різних місцях, під різними назва
ми ще діють інші подібні «танцю
вальні трупи». Торговці «живим 
товаром» поки що продовжують 
свою ганебну і злочинну справу.
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ВСЕСВІТУ
ДОКАЧАВСЯ. В Сід

неї австралієць Д ж ім  
Перрі встановив своєрідний 
рекорд світу. Він качався в 
кріслі-качалці протягом 40 
годин. Ступивши на землю, 
Д ж ім  мусив щось із чверть 
години відновлювати рівно
вагу.

КВИТОК НА МІСЯЦЬ.
Фахівці з Л ос-Анжелоса ви
рахували, що квиток на Мі

сяць на сьогоднішній день 
коштував би ЗО млн. до 
ларів.

«АБСОЛЮ ТНІ РЕКО Р
ДИ ». Західні газети наво
дять перелік останніх світо
вих рекордів. Ірландець 
Патрік Геллі грав без пе
рерви 177 годин на губній 
гармошці. Під час «концер
ту» його щоденно голили 
електричною бритвою фірми 
«Разіфікс Плем Плем». Од
нак «експерти» не визнали 
цього рекорду, бо, як вияви
лося, його поставили з ко
мерційною метою: для рек
лами електричних бритв вка
заної фірми,

Італієць Кароль Геррі про

тягом 10 хвилин з ’їв віден
ську ковбасу довжиною  
1,17 метра.

Іспанець Антоніо Руіс Се- 
нен випив за одним присі
дом сім літрів пива.

Канадець Роберт Соулс 
протягом 31 хвилини випив 
91 яйце.

27-річний американець 
Дж імм і Родж ерс грав на 
барабані 80 годин 35 хви
лин і 14 секунд.

М олода швачка з Філа
дельфії плакала 2 години 
45 хвилин і виграла зм а
гання. ї ї  найнебезпечнішу 
суперницю дискваліфікува
ли за  вживання «допінгу»: 
вона витирала очі хусткою, 
змоченою соком цибулі.

./vvA/vvл/^/vvvvл/vvv'vvvvvvvvv\.
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ДОТЕПНІ 
ВІДПОВІДІ

висновок
Незадовго до своєї смерті Анрі Матісс відвідав 

одного американського власника магазину художніх 
виробів, який між іншим розповів, що в Сполучених 
Штатах існує до трьохсот підробок його картин.

— Тоді варто видати закон про заборону цього 
промислу,—  відповів, посміхаючись, художник.

— Та що ви!— вигукнув американець.— Тоді їх 
було б тисячі!

Оптимізм Пуччіні
Відомий Італійський композитор Джакомо Пуч

чіні був великим оптимістом. Почуття гумору не за
лишало його навіть у найскрутніших ситуаціях. ,

Якось композитор зламав собі ногу і потрапив до 
лікарні. Через декілька днів його відвідали друзі. 
Вітаючися, Пуччіні весело сказав:

— Я такий щасливий, друзі! Мені вже почали 
споруджувати пам'ятника!

— Не говори дурниць, облиш ці безглузді жар
ти,— перелякано вигукнув один з його приятелів.

— Я зовсім не жартую,—  відповів композитор і 
показав свою скуту у гіпс ногу.

Винахідлива вчителька
Під час прогулянки по маленькому американ

ському містечку відомому польському піаністу
І. Я. Падеревському впала на очі скромна табличка 
на якомусь будинкові: «Міс Джоне, вчителька му
зики. У р о к — 1 долар». Міс Джоне як раз грала 
один з ноктюрнів Шопена. Грала вона досить 
фальшиво. Падеревський подзвонив. Вчителька, яка 
відчинила двері, одразу впізнала його. Не говорячи 
жодного слова, Падеревський сів до роялю.

Коли наступного дня він знову проходив повз 
цей будинок, на ньому висіла велика вивіска у по
золоченій рамі. На ній значилося: «Міс Джоне. Уче
ниця великого Падеревського. Урок — 5 доларів».

Джерело натхнення?
Коли Хемінгуей довідався, що йому за повість 

«Старий і море» присуджено Нобелівську премію, 
він, сміючись, розказував своїм друзям : «Довгі роки 
я працював над романом «Через річку, в затінку де
рев», який одностайно був відхилений критикою. То

ді я вирішив до кінця своїх днів не писати більше 
жодного рядка. Та через декілька років, коли в 
кишені не залишилося жодного цента, я вирішив 
швидко написати невеличку повість. Так з'явився 
«Старий і море».

Відтоді я питаю себе: «Чи не є нестача грошей 
найкращим джерелом натхнення для письменника?»

Дайте спокій
Чарльз Діккенс дуже любив у вільний час вудити 

рибу. Для цього він обирав одне й те саме місце 
поблизу свого будинку. Якось його сусіда сказав:

— Ви тут нічого не зловите. Треба піднятися вище 
за течією. Там за кожним разом ви витягатимете 
форель.

—  Це мені відомо,—  відповів Діккенс.— Але по
стійне витягання вудочки буде мені заважати.

В’їдлива чемність
На якомусь бенкеті з нагоди присудження літера

турної премії у Парижі двом відомим письменникам, 
які не зносили один одного, випадково випало 
сидіти поруч. Між ними відбувся дуже люб'язний 
діалог:

—  Мої найщиріші побажання успіху вашій остан
ній книзі, мій любий! Вона, дійсно, непогана... Хто, 
власне, за вас ї ї  написав?

На це другий, теж привітно посміхаючись, відпо
вів:

—  Я дійсно, зворушений, що вона вам сподоба
лась. Але, між нами,— скажіть мені будь ласка, хто 
її за вас прочитав?

Ціна ренегата
Одна настирлива читачка попросила якось Егона 

Ервіна Кіша допомогти письменникові Р., який пере
творився на ренегата і при цьому, як це неминуче 
в таких випадках буває, разом з честю загубив 
і талант.

—  Кому я повинен допомогти?— перепитав Кіш, 
який чув тільки одним вухом.

—г Романісту Р.,—  відповіла дама і показала об
кладинку написаного ренегатом роману.

— Досить,— перервав її Кіш.—  Я знаю цю лю
дину, вона продається легше ніж її книги.

і» ^ВСЕСВІТ
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Заради гостей
Генрік Ібсен,— відомий своєю мовчазністю, від

мовився від одного запрошення на бенкет, 
пояснивши це так: «Я б тільки був присутнім і не ви
мовив би жодного слова, а з ввічливості інші гості 
теж мовчали б цілий вечір. Якщо ж я не прийду, 
розгнівані гості будуть мати тему для приємної роз
мови».

Відповідь Бальзака
Бальзак поскаржився якось своєму видавцеві, що 

серед сплаченого йому гонорару були фальшиві 
гроші. Видавець вибачився. Він швидко відчинив 
сейф і простягнув Бальзакові нову купюру. Бальзак 
мовчки поклав її до кишені, підвівся і хотів іти. То
ді видавець попросив його повернути фальшиві 
гроші.

Бальзак відповів:
—  Не будемо більше про це говорити. Я мав 

вже досить клопоту, поки всучив їх одному дурневі.

Розбірлива дитина
Зустрілися два письменники:
Один розповідає: «Уявляєте собі, мій трьохрічний

Ф елікс кинув вчора п'ятдесят сторінок рукопису 
мого нового роману у пічку.

— Чорт забирай,— вигукнув другий,— дитина вже 
вміє читати?

Розібрався!
Перебуваючи у Венеції, Хемінгуей одержав від 

одного приятеля-лікаря запрошення, яке при всьому 
своєму бажанні не міг розібрати. Тоді він звернувся 
по допомогу до якогось аптекаря, відомого 
своїм вмінням читати нерозбірливі почерки лікарів. 
Той кинув погляд на рядки, вихопив пляшечку з лі
ками і передав її Хемінгуею.

— Прошу, 400 лір, сеньйор!

Дуелянт Пастор
Якийсь високий чиновник, вирішивши чомусь, що 

Луї Пастер образив його, прислав до вченого се
кунданта з викликом на дуель.

Пастер спокійно вислухав посланця й сказав:
— Оскільки мене викликають, то я маю право 

вибрати зброю. Прошу, ось стоїть дві колби. В одній
з них знаходяться бактерії віспи, в другій — чиста 
вода. Коли пан, який послав вас, готовий випити з 
однієї з них, то іншу вип'ю я.

Дуель не відбулася.
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СВІДОК НАПОЛЕО
НІВСЬКИХ ЧАСІВ. Викли
каний ДО суду Я К  С В ІД О К  ІН 
ДІЙ СЬКИ Й  селянин Шеїк Най- 
їб  з Фатепуру (штат Схід
на Бенгалія) заявив, що 
йому 158 років, тобто він 
1804 року народження.

Йому було дозволено да
вати свідчення сидячи.

ВСЕСВІТУ

НЕЗ А С Т Р А Х О В  А Н  1 
ТРІЙНЯТА. Місіс Елен
Стаффорд з Нью-Йорка бу
ла вже давно застрахована 
від народження двійнят. А 
тепер вона народила разом  
трьох хлопчиків. Але стра
хову премію місіс Стаф
форд не одерж ала за умо
вами страхування.

КОЛЕКЦІОНЕРИ ТАБ
ЛИЧОК. Тисячі табличок з 
написом «Стоянка забороне
на» зникають щороку з ву
лиць англійських міст. Як 
з ’ясувала поліція, таблички 
крадуть колекціонери. Вони 
вішають їх  на стінах своїх  
квартир, як колись мислив
ці розвішували на стінах 
оленячі роги.

АВСТРАЛІЯ ДО ГАНЯЄ  
США. В Австралії останнім  
часом шириться злочинність 
серед молоді та підлітків. 
Особливо процвітають кра
діжки автомобілів. Газета 
«Ейдж» підрахувала, якщо 
крадіжки будуть рости та
кими темпами й надалі, то 
через шість років Австралія 
дож ене в цій справі Сполу
чені Штати.

М УЗИЧНИЙ ЖАКЕТ. 
Одна американська радіо- 
фірма разом з фабрикою  
готового одягу випустила у 
продаж «музичний жакет». 
Під його підкладкою змон
товано мініатюрний радіо
приймач. Гудзики жакета  
правлять одночасно за 
кнопки для настроювання 
приймача.
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Зустріч у музеї.

Без слів.
— Правда, мамочко, нам не треба купувати ку

хонний комбайн: адже у нас дома бабусяі

Без слів.

10* 147



У  театрі, пристосованому для любителів телевізійних 
передач.

Музика і життя.

У сучасному гаремі.

л к Н С Т .

□ □

Не витримали!

Запізніле навчання.
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•  З В І Д У С І Л Ь  П О Т Р О Х У  О З В І Д У С І Л Ь  П О Т Р О Х У

АТРАКЦІОН НА ДАХУ

В ЛАОСЬКІЙ ШКОЛІ

В далекому Лаосі букварів поки що не вистачає, і дітлахи вивчають 
абетку ось у такій спосіб.

На даху одного з високих бу
динків у Брюсселі встановлено 
цей гід-автомат. За 5 франків 
він однією з чотирьох мов роз
повідає туристам про визначні 
місця бельгійської столиці.

з в і д у с і л ь  п о т р о х у  •  З В І Д У С І Л Ь  П О Т Р О Х У

ОЦЕ ТАК КЛЮЧИК!

Чи доводилося вам тримати в 
руках такий ключ? Кожному до
зволяється скористатися ним, щоб 
власноручно замкнути ворота зам
ка Кенігштейн у Саксонській Швей
царії (НДР). Однак, бажаючих ду
же мало...

АРХІТЕКТУРНИЙ СИЛОС

Жителі Чікаго звикли вже 
до різних дивацтв. Але й вони не 
можуть приховати своє здивуван
ня, дивлячись на два будинки, що 
з'явилися нещодавно в їх місті. 
Ці будинки нагадують своїм вигля
дом силосні башти, але їх забез
печили чомусь і стільниками, і те
пер вони вже нінащо не схожі. 
Однак автори називають їх «уль

трасучасними» жилими блоками. 
І зведені вони поруч з будинками, 
збудованими ще в минулому сто
річчі. Дуже своєрідний архітектур
ний ансамбль!

КОЛЕКЦІЯ БОЛІЛЬНИКА

Те, що ви бачите на цьому фото, зовсім не момент гри біля футболь
них воріт. Це колекція гіпсових зліпків ніг уславлених футболістів, яку 
збирає бразільський болільник Жоао Міро.
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«ВСЕСВІТ ЗГАДУЄ
Н А Г А Д У Є

цтва і незвичайною долею. Це — міста різ
них часів, різних народів; містяться вони в 
різних куточках землі, і самі вони, на диво, 
різні, не схожі одне на одне, бо їх створю
вали різні люди. Та все-таки ці чотири мі
ста між собою споріднені. Бо це — чотири 
величних прояви людського генія, чотири 
подвиги людської праці, чотири пам’ятники 
великих цивілізацій, чотири яскраві сторін
ки історії.

АХЕТАТОН

Б. Б Р О Д С Ь К И Й

ПОКИНУТІ 
МІСТА

Проклятий фараон 4г Із 
жител мертвих — в житла  
живих ★ Син Сонця про
ти жерців 4: Палац Не- 
ф ертіті 4г Таєм ниця сар
коф агу  *  М істо на скелі 
*  Скарби Олександра Ма
кедонського 4 Ян вина
йшли пергамент4г

Ми розповімо про стародавні покинуті 
міста Азії, Африки й Америки — міста, де 
розвивалося мистецтво, де жили будівничі, 
скульптори, ковалі, різьбярі, ливарники — 
чудові майстри, яких не мала Європа, де 
були вчені, письменники, мудреці, яких у 
Європі не знали, а якщо й знали, то не ро
зуміли. Часто «першовідкривачами» таких 
міст були озброєні загони колонізаторів, і з 
їхніх «відкрить» починалася загибель цілих 
народів.

Покинутих міст сотні, а може й тисячі. 
Вони розпорошені по всій земній кулі. Д е
які з них вже докладно вивчені. Деякі тіль
ки поверхово оглянуті й чекають, коли їм 
приділять належну увагу. Є й такі, що досі 
не виявлені взагалі. Ми розповімо лише про 
чотири міста, відомих своїми чудовими спо
рудами, неповторними пам’ятками мисте-

1881 року жінка з племені Бен Амран, 
шукаючи добрива, зайшла в піщані дюни. 
Це було в одному з найвужчих місць Ніль
ської долини, там, де прямовисні скелі під
ходять майже до самого берега Нілу.

Невідоме ні ім’я жінки, ні те, скільки 
часу блукала вона серед пісків, перш як 
знайшла глиняні таблички, помережані див
ним письмом. В той час кожний єгиптянин 
вже добре знав, що подібні знахідки мож
на вигідно продати на найближчому ба
зарі. І жінка вирушила на другий бік Нілу, 
щоб продати таблички.

Так почалася подорож табличок, спочат
ку по єгипетських базарах, потім по різних 
музеях, аж поки вчені не встановили, що 
це — листи фараонові Ехнатону, в яких 
підвладні фараонові сірійські князьки про
сили військової допомоги. Такі таблички 
могли зберігатися лише в царському архіві, 
але виявлені вони були не на місці старо
давньої столиці Єгипту Фів, а за 400 кіло
метрів на північ від міста. І тоді вчені при
гадали, що в древніх папірусах жерці іме
нують царя не пишними титулами владик 
Єгипту, а зневажливим прізвиськом «Про
клятий з Ахетатона».

Отже, чи не знайдено ті таблички в загад
ковому місті Ахетатоні, в якому жив цар 
Ехнатон — «Проклятий»?

Цей здогад підтвердила в 1891 році анг
лійська експедиція під керівництвом найвиз
начнішого єгиптолога кінця минулого сто
ліття Фліндерса Петрі, яка розпочала роз
копки на тому місці, де жінка з племені Бен 
Амран знайшла свої таблички.

В північно-західній частині міста вчені 
виявили штучні печери, вирубані в стрім
ких схилах. В одній з кімнат стояв кам’я
ний саркофаг, пограбований ще в древності, 
і лежав посуд, який, згідно з віруваннями 
єгиптян, потрібен був людині після смерті. 
Печери виявилися гробницями ахетатои- 
ських вельмож, які починали будувати свої 
усипальні задовго до смерті.

Жителі Ахетатона вірили, що мертвий, 
так само як і живий, молиться на світанку
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сонцю, умивається водою з Нілу, ходить се
ред будинків і храмів, користується тими ж 
благами, що й за життя. Тому стіни гроб
ниць були вкриті рельєфами і розписами, 
що відображали життя міста Ахетатона.

Та найдетальніше зображалося життя 
царської родини. Ось візит Ехнатона в храм. 
В світлі призахідного сонця фараон мчить 
в золотистій колісниці вулицями міста, три
маючи в руках віжки і поганяючи баских 
коней, прикрашених пучками страусових 
пер. Його дружина цариця Нефертіті їде 
слідом за ним у другій колісниці, а за нею— 
колісниці з царськими дочками і придвор
ними. Поряд з колісницями біжать озброє
ні списами, щитами, сокирами і луками лю
ди. Серед них можна впізнати бородатих 
сірійців, негрів з Нубії і довговолосих лі
війців. З будинків вибігають жителі міста 
подивитись на царську процесію. А біля 
входу до храму його чекають жерці на ко
лінах і танцюючі дівчата.

Художник веде нас і в храм. Ось Ехнатон 
і Нефертіті стоять перед вівтарем, вкритим 
плодами і квітами, і ллють у вогонь якусь 
рідину. Цар оголений до пояса, на ньому 
лиш спідничка з легкої тканини. Цариця 
одягнена в біле прозоре вбрання. А ось вся 
родина зібралась у дерев’яному павільйоні, 
дах якого підтримують кольорові колони, 
обплетені гірляндами квітів лотоса і вино
градними лозами. Капітелі прикрашені ба
рельєфами, що зображують букети квітів 
і підвішених за лапки качок, очевидно, вби
тих на полюванні.

Кам’яні стіни і склепіння печер-усипалень 
значно міцніші за цегляні стіни й дерев’яні 
балки будинків. Вони надійно захистили 
розписи, які за століття не втратили ні 
яскравості барв, ні краси ліній. І ось через 
багато століть на стінах гробниць нащадки 
побачили портрет прекрасного міста, па
м’ять про яке зникла задовго до народжен
ня стародавнього Риму чи древніх Афін.

Розпили гробниць, цих «жител мертвих», 
допомогли розшукати і розкопати «житла 
живих» — близьких царя Ехнатона.

Вздовж вулиць Ахетагона, прямих і ши
роких, стоять глухі цегляні мури, які збе
реглися до сьогоднішніх днів. Це паркани 
міських садиб.

Чим багатший був єгиптянин, тим більше 
худоби, рабів і всякого начиння мав він при 
своєму домі. Садиби були великі. Високі 
стіни розділяли маєток на кілька дворів. 
На одному дворі були стійла для худоби, 
на другому — зернотерки, печі для хліба, 
давильні для винограду, на третьому — ко
мори і кухні. Житло господаря виходило на 
окремий двір, куди не долинали шум, кри
ки, неприємні запахи.

Частину цього двору забирав сад з тіня
вими сикоморами, яскраво-червоними гра

натами, стрункими, мов свічі, фініковими 
пальмами. Кожне дерево було гордістю ха
зяїна. Треба було привезти здалеку не тіль
ки саму рослину, а й землю, в якій вона 
росла, адже Ахетатои стояв серед безплід
них пісків. Важко було посадити дерево, а 
ще важче виростити його. Збереглися гли
няні горщики, у яких вирощувалися особ
ливо ніжні рослини.

Щоб в кімнатах не було душно, двері бу
динку робили з північного боку. Вони були 
облямовані рубаиими плитами з вапняка, 
на яких вирізалися ієрогліфи,— ім’я і зван
ня господаря. Ієрогліфи наповнювалися 
особливою пастою, яка з часом твердла й 
ставала схожою на стару бірюзу.

Розкішно прикрашали великий зал для 
бенкетів у центрі будинку. Він був вищий 
за інші помешкання і високо під стелею 
мав ряд вікон, закритих дерев’яними гра
тами. На стінах залу малювалися бутони 
папірусів і лотосів, а на підлозі — оточені 
заростями водойми. Тут-таки, біля нама
льованої водойми, був і справжній басейн 
з водою для миття ніг, кам’яний поміст, на 
який в холодну погоду ставили жаровню, 
і сходи що вели на плоский дах будинку — 
місце відпочинку в вечірні години.

Жилі кімнати членів сім’ї містилися, як 
правило, в західній частині будинку. Про
мені сонця нагрівали їх стіни, і в холодні 
зимові ночі тут краще, ніж в інших кімна
тах, зберігалося тепло. До жилих кімнат 
прилягали ванні.

В Ахетатоні залишки ванних кімнат зна
йдено не тільки в багатих, а й в  просто за 
можних домах, що свідчить про високу куль
туру і охайність древніх єгиптян, які жили 
більше як три тисячі років тому.

Поміж садиб ахетатонської знаті тулили
ся вбогі глиняні халупи. Тут не знайдено 
ні комор, ні парканів, ні ванн. Кожна ха
ти н а — менша за веранду будь-якого бага
того будинку, і крім того, поділена навпіл. 
Одна частина її служила для зберігання 
скромних запасів, а д р у га — житлом для 
сім’ї ремісника або слуги в багатому домі. 
Крім вмазаної в підлогу печі та кам’яної 
зернотерки, тут не було ніякого майна. Спа
ли покотом просто на глиняній долівці, як 
худоба. Цілий район халуп, ще убогіших за 
попередні, виявлено в північно-західній час
тині Ахетатона. Люди, які жили тут, не 
мали нічого — ні зернотерок, ні будь-яких 
припасів. Цей район відокремлений від міс
та високим муром. Тут жили ті самі тала
новиті майстри, які будували і прикрашали 
місто.

Фараон Аменхотеп IV відомий тим, що 
зрікся багатьох стародавніх богів, яким по
клонялися його предки. Він заборонив бо
гослужіння, вигнав жерців, закриа храми
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Цариця Нефертіті. Древній Єгипет.

і наказав стесати зі стін храмів усі імена 
богів.

Своє ім’я Аменхотеп, що означає «Амон 
(головний бог міста Фів) задоволений», він 
замінив на Ехнатон, тобто «приємний Ато- 
ну». Атон (Сонце) був проголошений єди
ним богом Єгипту, а сам фараон став його 
головним жерцем і живим втіленням.

Аменхотеп IV вступив на трон 1375 року 
до нашої ери, коли йому минуло чотирна
дцять років. Оскільки до повноліття йому 
не вистачало ще двох років, початок його 
правління проходив під регенством аристо
кратії і жерців, які, треба думати, дали 
йому тоді відчути свою політичну силу. Не 
виключена можливість, що протягом цих 
двох років якісь доброзичливі радники роз
повіли йому, підкріплюючи свої слова до
кументами, яким шляхом жерці у Фівах 
і союзні їм вельможі здобули в державі 
таку владу.

І от фараон оголосив війну жерцям.
Старі боги були скинуті і їх місце зайняв 

Атон,— єдине, могутнє, осяйне Сонце.
Колишніх богів єгиптяни уявляли собі як 

істот, наділених безсмертям, але не позбав

лених усіх людських слабостей. Це були 
сили, що викликали страх, мстиві і примх
ливі, яких необхідно було задобрювати кри
вавими жертвами.

Бог Атон виступав без будь-яких цих яко
стей. Його присутність треба було шукати 
не в шумі битв, не в кривавих жертвах, а в 
красі природи, серед квітів, дерев і пташок. 
Атон став «господом любові», який дарує 
життя дитині і втішає її, щоб вона не пла
кала. «Я сповню обидві землі Єгипту своєю 
любов’ю»,— говориться в одному з хвалеб
них гімнів. Це була релігія, пройнята ра
дістю, її прихильники не тремтіли перед 
Атоном від забобонного страху, а з вдячні
стю співали: «Вся земля веселиться і радіє 
перед тобою».

Релігійні обряди в храмах відзначалися 
простотою і скромністю. Здебільшого це 
були співи-гімни і жертвоприношення у ви
гляді квітів і плодів.

Фараон вигнав усіх колишніх вельмож. 
1 ось опозиція, очолювана колишніми вель
можами і жерцями, організувала замах на 
життя фараона. Про це ми дізнаємося з 
фрески і напису, знайдених у гробниці. На 
фресці ми бачимо, як привели до великого 
візира трьох спійманих змовників. В напису 
великий візир дякує бога Атона за допо
могу у викритті злочинців і благословляє 
на царство фараона Ехнатона.

Після розкриття змови Ехнатон став ре
лігійним фанатиком й іконоборцем. Він по
закривав храми, наказав зруйнувати статуї 
місцевих божеств і особливо переслідував 
фіванського бога Амона. Його агенти сте- 
сували ім’я цього бога в храмах і в гроб
ницях, досягаючи далеких окраїн пустелі, 
де знищували ім’я Амона в написах на ске
лях. Аристократи навіть змушені були мі
няти свої родові імена, якщо вони походили 
від імені Амона.

Ехнатон наказав збудувати нову столицю 
там, де ніхто ніколи не молився ніяким 
богам.

Єгипет вже тоді був заселений дуже 
густо. Всюди, де була зручна для поселення 
площа, давно стояли міста або села. Та все- 
таки бажане місце було знайдене. За 400 
кілометрів на північ від Фів високі прямо
висні скелі підходять майже впритул до 
східного берега Нілу. В одному місці ске
лясте пасмо переривається, утворюючи ви
довжену, пустельну западину завширшки в 
сім кілометрів. Тут ніхто ніколи не жив, 
ніхто ніколи не обробляв землю, а тому і 
вирішено було збудувати тут нове місто 
Ахетатон, що означає «Небосхил Атона».

Наприкінці XIV століття до нашої ери, 
коли чвари з жерцями досягли апогею, цар, 
його дружина красуня Нефертіті, їх діти й 
прихильники залишили Фіви, щоб осели
тися в новій столиці.
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Сам Ехнатон прожив тут одинадцять ро
ків. Тут він помер і був похований. Після 
його смерті престол зайняв десятирічний 
хлопчик на ймення Тутанхатон («Живе вті
лення Атона»). На цей час могутність Єгип
ту похитнулася. В Палестіну вдерлися ко
човики хабірі, хетти загарбали прикордонні 
райони Сірії.

Ще за життя Ехнатона його воєнні не
вдачі почали пояснювати тим, що він зра
див старих богів. Але Ехнатон не здався. 
І от тепер, після його смерті, старі жерці 
підняли голови, заворушилися. Юного Ту- 
танхатона не важко було примусити від
крити старі храми, перемінити своє ім’я на 
Тутанхамон і повернутися в стару столи
цю — Фіви. За царем потягнувся його двір, 
за ним — ремісники. Ахетатон, ще недавно 
кипуче місто, незабаром поглинули піски.

Колишня столиця Ехнатона стала здобич
чю часу, пісків і вітру. Балки згнили, стелі 
завалилися. Але сухий пісок Єгипту зберіг 
і стіни, і підлогу, і фундаменти. Під вікови
ми пісками були знайдені рельєфи і статуї, 
посуд і розписи.

В майстерні начальника скульпторів Тут- 
моса збереглися не тільки матеріали й ін
струменти: на земляній долівці лишилися 
лежати скинуті додолу портрети царя Ех
натона і цариці Нефертіті, що колись були 
взірцями для інших скульпторів, не таких 
талановитих і уславлених, як Тутмос.

Портрет Ехнатона — це один з найціка
віших портретів в історії світового мисте
цтва. Фараон-відступник з хворобливим ви
довженим обличчям, з високим чолом мис
лителя, важким підборіддям і химерної фор
ми масивним черепом — поєднання мрійли
вості і волі. На диво гарне обличчя цариці 
схоже на якусь екзотичну квітку на тоне
нькій стеблині — шиї. Це поетичний образ 
жіночої краси, спокійної і лагідної, далекої 
від трагічних суперечностей, немовби викар- 
буваних на чолі її чоловіка.

Величезний палац Ехнатона такий гран
діозний, що за 80 років ще не розкопано 
навіть і половину його. В землі лишаються 
поки що і головний вхід та фасад, що обер
нені у бік Нілу, не розкопана більша час
тина жилої половини палацу. Призначення 
багатьох розкопаних приміщень палацу до
сі не з ’ясовано.

І все-таки цей величезний палац, так зва
ний «Схід Атона», не був єдиною резиден
цією царя в місті Ахетатоні. Місто простяг- 
лося лише на сім кілометрів вздовж течії 
Нщу. Але Ехнатон наказав збудувати собі 
ще два палаци — Північний і Південний.

Південний палац служив, певне, для бен
кетів.

Високі цегляні мури захищали від сто
ронніх поглядів сад, посередині якого було 
викопане велике озеро прямокутної форми.

Кам’яна дамба, по якій фараон спускався 
до води, вела на середину озера. На кінці 
дамби знайдено рельєфи: флотилія ніль
ських барок із загнутими догори носом і 
кормою. Рельєфи прикрашали арку, якою 
закінчувалась дамба. Вони свідчать про те, 
що колись такі ж барки стояли вздовж 
дамби, що служила причалом, а найбагат- 
ша барка чекала фараона за тріумфальною 
аркою.

Серед зелені саду були розміщені павіль
йони. В одному знайдено безліч розбитого 
посуду для вина,— свідчення досить крас
номовне. В другому, серед залишків колон, 
прикрашених сипім і жовтим фаянсом, збе
рігся олтар. Фараон, очевидно, не забував 
молитися богу сонця і під час прогулянок.

Під кінець життя Ехнатон розлучився з 
Нефертіті. Після цього дружина царя жила, 
очевидно, окремо в Північному палаці.

Цей третій палац також мав безліч па
вільйонів, будинків і садів, а також вели
кий храм Атона, бо Нефертіті була дуже 
релігійна.

Та найбільше славився Північний палац 
своїм звіринцем, одним з найдавніших у 
світі. Досі стоять иа своїх місцях кам’яні 
кормушки для антилоп, диких биків, для 
хижаків. І немовби для того, щоб нащадки 
знали, якого звіра тут годували, зображен
ня його вирізьблено на кам’яних стінах 
кормушок.

Нефертіті милувалася тваринами з про
холодної кам’яної галереї, стіни якої були 
вкриті живописом та інкрустаціями з ф а
янсу і самоцвітів. Зображення нільських ха- 
щів — комиш, папіруси, лотоси, квіти, схожі 
на лілії — починалось від підлоги і пере
ходило на стелю. Цариця, мабуть, почувала 
себе тут як мисливець, що зустрів звіра на 
волі.

Розкопано також і храм, який називався 
«Будинок Атона в Ахетатоні».

Новий храм мусив бути такий же несхо
жий на старі храми, як бог сонце був не
схожий иа колишніх богів з пташиними чи 
коров’ячими головами. В колишніх храмах 
були великі зали з колонами — сонцю ж 
треба було молитися просто неба. В новому 
храмі не повинні були стояти статуї богів: 
навіщо зображати божество, яке і так зав
жди сяє в єгипетському небі? І тільки ка
м’яна постать самого Ехнатона в глибині 
храму немовби охороняла житло бога і ще 
раз підкреслювала єдність фараона і сонця.

Бачити цю статую могли лише жерці і 
головні сановники держави, бо тільки вони 
мали доступ в серце храму. Всі ж інші мог
ли підходити тільки до порога одного з чис
ленних храмових дворів.

Чим вищим було становище людини, тим 
ближче до святилища могла вона підходити,

153



щоб молитися богу Атону. Раби могли пі
дійти лише до воріт храму, землероби — 
зайти в перший двір, міські ремісники — в 
другий, воїни — в третій, писарі — в четвер
тий, вельможі — в п’ятий і т. д.

Тільки під час жертвоприношень усі стоя
ли разом, бо жертви приносилися за ого
рожею храму. Тут розкопано 1800 жертов
ників.

1907 року американський археолог Тео- 
дор Девіс знайшов у «Долині царів» якусь 
запечатану гробницю. Від замурованого 
входу в глиб скелі вів засипаний різним 
мотлохом коридор. На величезній, майже 
до стелі, купі уламків, лежав відкритий по
рожній саркофаг з кедрового дерева, з на
пису на якому було видко, що в саркофагу 
поховано царицю Тії, дружину Аменхоте- 
па п і  і мати Ехнатона.

Уламки прибрали, і Девіс проник у вну
трішнє помешкання гробниці. Тут він поба
чив дивовижне видовище. На постаменті, 
основа якого згнила і розсипалася, стояла 
труна у формі людської постаті, сяюча в 
світлі ліхтаря багатою інкрустацією з зо
лотого листя.

З-під прочиненої покришки виднілася зо
тліла голова мумії. Тіло померлого єгиптя
нина було вкрите тонким листовим золотом, 
а на голові виблискувала царська ембле
м а — кована золота змія. В кутку усипальні 
стояли чотири алебастрові вази, в яких ле
жали нутрощі небіжчика.

Розглядаючи ієрогліфи на саркофагу, Д е
віс зустрівся з загадровим явищем: всі ті

місця в написах, де мало стояти ім’я покій
ного, були стесані якимсь гострим інстру
ментом. Загорнуту в бинти мумію обпліта
ли, як завжди в таких випадках, вузькі 
смужки тонкого золота з викарбуваною на 
них молитвою богу сонця. Але ім’я єгиптя
нина було знищено і тут. На смужках ли
шились тільки овальні отвори, немовби ви
різані ножицями. Все свідчило про те, що 
хтось хотів викреслити ім’я покійного з па
м’яті нащадків.

І тільки за допомогою збільшувального 
скла пощастило в одному місці прочитати 
ім’я фараона Ехнатона. Тоді перед Деві- 
сом постало кілька питань. Хто ж саме 
лежав у цій трун і— хазяйка саркофагу Тії 
чи її син фараон Ехнатон? Якщо це сам 
фараон, то що ж в такому разі сталося 
з мумією цариці?

Девіс відіслав мумію в Каїрський музей, 
щоб її оглянув професор Елліот Сміт, один 
з найвизначніших спеціалістів у цій галузі.

Девіс схилявся до думки, що він знайшов 
мумію цариці Тії, яку з незрозумілих при
чин поховали в саркофагу Ехнатона. Тому 
він був вкрай здивований, коли прочитав 
відповідь Сміта: «Чи певні ви, що прислали 
мумію саме з гробниці цариці Тії? Бо за 
мість останків старої жінки я одержав му
мію молодого чоловіка. Тут, напевне, має 
місце якесь непорозуміння». Професор кон
статував, що померлому було ЗО років і що 
незвичайно видовжена форма потилиці свід
чить про те, що небіжник хворів на епілеп
сію. Це була мумія фараона Ехнатона. Оче
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видно, прихильники бога Атона вирішили 
врятувати прах свого фараона від зазіхань 
жерців. Вони поклали його в чужу могилу, 
старанно знищивши усі написи, що могли 
навести переслідувачів на слід людини, у 
якої колись вистачило мужності піти проти 
всіх богів стародавнього Єгипту.

ПЕРГАІЯ

В розпечених, як духовки, автобусах, 
мчать туристи вкритою білим порохом до
рогою з Константинополя на південь, в мі
стечко Бергамо, що лежить в затишному 
місці — між обвітреними скелями в долині 
мілководного Каїка. Містечко невелике, але 
охайне і зелене. Воно, зі своїми схожими на 
олівці мінаретами, зайняло всю зручну для 
поселення місцевість на обох берегах ріки. 
Звідусюди насідають на нього безлюдні ка
м’янисті горби, з усіх боків підступають 
скелі.

Найвища і найстрімкіша скеля височить 
над східною околицею міста на 270 метрів. 
З вікон автобуса цю скелю видно задовго 
до того, як відкривається краєвид Бергамо. 
Але раптом за поворотом шосе скеля, наче 
за помахом чарівної палички, втрачає свої 
природні обриси і перетворюється на вели
чезні руїни мертвого міста.

Це місто Пергам.
Двадцять три століття тому пергамські 

царі примусили свою столицю злізти на не
приступні урвища. Вони примусили крути
тися по схилах фортечні мури і вирубані в 
скелі сходи, що заміняли вулиці. Вони при
мусили будиночки з дахами з черепиці ліпи
тися до схилу, як гнізда ластівок. І, нареш
ті, вони примусили саму гору змінити свою 
форму.

Армії рабів перетворили виступи скелі на 
просторі тераси. Одні рубали камінь, щоб 
вирівняти природні площадки, другі наро
щували ці площадки за допомогою штучних 
стін з кам’яних блоків, треті зводили на 
терасах будинки, що стали славою Пергама. 
Пергам абсолютно не схожий на Ахетатон. 
Там повноводий велетень Ніл,— тут звиви
стий Каїк, що часто пересихає. Ахетатон 
стоїть в улоговині під скелями. Пергам об
ліпив скелю; нижню частину міста від верх
ньої відокремлює висота, що майже дорів
нює висоті Ейфелевої вежі. Ахетатон пото
пав у садах. На кам’янистих схилах пер- 
гамського пагорба дерева можна було полі
чити на пальцях. Ахетатон не був укріпле
ний. Пергам оточений двома кільцями стін, 
здатними витримати будь-яку облогу.

Історія відкриття Пергама теж особлива. 
Місто знайшов не історик, а інженер.

Наприкінці XIX століття Туреччина посі
дала особливе місце в планах німецького 
імперіалізму. Це був найзручніший трам
плін для стрибка в поділені між Англією і 
Францією країни Азії. Кайзерівська Німеч
чина всіляко загравала з султанською Ту
реччиною і будувала там залізниці, що ма
ли велике воєнне значення.

1878 року німецький інженер Карл Ху- 
ман, що працював на будівництві залізниці, 
яка перетинала Малу Азію, шукав місце 
для видобутку будівельного каменю. Неспо
дівано серед скель, що оточували турецьке 
містечко Бергамо, він надибав на старо
давню стіну.
* Хуман зрозумів, що перед ним руїни Пер
гама, відомого на той час лише -з праць 
античних істориків. Його здогад підтверди
ли написи, що їх він виявив на багатьох 
каменях.

Людина не тільки освічена, а й досить 
спритна, Хуман не афішував свою знахідку. 
За мізерну суму він купив ділянку на схилі 
пагорба. Потім він добився султанського 
фірмана, який закріплював за Німеччиною 
право на володіння уламками старого мар
муру, що його вдасться викопати на цій 
ділянці. До тих «уламків» можна було без 
особливих труднощів зарахувати безцінні 
античні статуї.

Хуман залишив службу на будівництві 
і присвятив своє дальше життя розкопкам 
Пергама. Він зумів поставити діло на ши
року ногу. Ним була розкопана більша час
тина Пергама і знайдені безцінні творіння 
античного мистецтва, які, згідно з фірма- 
ном, були вивезені в Берлін.

Почалася перша світова війна, і розкоп
ки припинилися. Згодом вони не раз від
новлювались, але вже далеко не в таких 
широких масштабах.

Мала Азія в давнину була перехрестям 
шляхів еллінської цивілізації і великих ци
вілізацій Сходу. В часи Олександра Маке
донського вона опинилася в самому серці 
його світової держави, і міста Малої Азії 
пережили небачений розквіт.

Після смерті Олександра Македонського, 
в четвертому столітті до нашої ери, поча
лися нескінченні війни за спадщину полко
водця. Один із сподвижників Олександра, 
Лізімах, зайняв Малу Азію на південь від 
гірського кряжу Тавр. Для зберігання своєї 
величезної казни Лізімах обрав підземелля 
Пергамськоі* фортеці.

За переказами, Пергам було засновано 
задовго до цього, ще в XII столітті до на
шої ери, вихідцями з гуото населеної Гре
ції. Це була невелика, але неприступна фор
теця на вершині скелі. У вирубаних в твер
дому камені коридорах і була складена 
більша частина коштовностей, які ще недав
но належали македонському царю.
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Особливою довірою у Лізімаха користу
вався Філетер, який свого часу перейшов 
на його бік від македонського царя Анті- 
гона. Філітер був призначений скарбником, 
йому доручили охорону скарбів Лізімаха. 
Але Філетер зрадив і нового хазяїна. Він 
захопив довірене йому золото, а заразом 
і фортецю Пергам.

Філетер оголосив Пергам незалежним 
містом і залишив у спадщину своєму пле
мінникові Евмену невелике князівство на 
річці Каїку. Евмен розширив володіння Фі- 
летера і в свою чергу залишив їх своєму 
племінникові Атталу.

Аттал прославився тим, що в 230 році до 
нашої ери розбив у двох битвах войовничі, 
племена галлів, які захопили Малу Азію 
і яким платили данину навіть могутні сі
рійські царі.

Перемога викликала могутнє піднесення 
жителів Пергама, увічнене в чудових па
м’ятниках. На будівництві театру, прокла
данні водопроводу, роботах по прикрашан
ню міста, тисячі вчорашніх галльських вої
нів приєдналися до рабів, куплених у чис
ленних малоазіатських піратів.

Аттал оголосив себе і своїх нащадків ца
рями. Вміло лавіруючи в боротьбі, що то
чилася між могутніми владиками Македонії 
і Сірії, далекоглядні пергамські царі всту
пили в союз з Римом, який швидко підні
мався. Це дало їм змогу поступово розши
рити своє царство, не вдаючись до руйнів
них воєн, і на кінець III століття в їх руках 
була вже майже вся Мала Азія на північ 
від Тавра.

Пергам швидко багатів.
Пергамські царі виявилися не тільки хит

рими політиками, а й спритними ділками. 
Вони збудували великі майстерні, в яких 
сотні рабів виробляли золототкану парчу і 
тонкий, як папірус, матеріал з баранячої 
шкіри для письма. Царям належали ко
пальні, в яких видобувалася гірська смола, 
царські майстри володіли таємницею виго
товлення важких завіс з льону.

Пергам став хмістом купців. Широке будів
ництво, що провадилося там, привело в Пер
гам митців з Греції і Малої Азії. Чудова 
бібліотека приваблювала вчених і філосо
фів.

Наприкінці 133 року до нашої ери цар 
Пергама Аттал III вирішив не чекати, поки 
Пергам стане здобиччю римських легіонів, 
і сам відказав свої володіння Риму. Багате 
місто стало столицею Римської провінції і 
не зазнало розгрому, який завжди знаме
нував собшо приєднання нових провінцій до 
Римської світової держави. Не потерпів Пер
гам і від перипетій бурхливої історії імпе
раторського Риму. Імператори, що намага
лися здобути славу покровителів мистецтв, 
аж до третього століття нашої ери прикра

Галл, що вбиває дружину й заподіює смерть собі. 
Пергам.

шали місто, споруджували і відбудовували 
площі і храми.

Пергам лежить за 5 кілометрів від моря. 
З суден, які наближалися до берега, окремі 
будівлі було важко побачити, але ще зда
леку на західному, зверненому до моря схи
лі скелі, було видно колосальну воронку.

Широка частина цієї воронки починалася 
майже біля вершини пагорба, просто під 
стінами акрополя, а вузька досягала сере
дини схилу пагорба. Там, де кінчається во
ронка, є щось на зразок тераси чи балкона, 
такого величезного, що на ньому можуть 
розміститися багато тисяч людей. Могутня 
підпірна стіна піднімається знизу, від під
ніжжя скелі і досягає висоти десятиповер
хового будинку. Вона підтримує балкон і 
разом з воронкою немовби з’єднує верх і 
низ скелі. Саме тому Пергамський пагорб 
сприймається як цілісна колосальна спору
да, грандіозніша за піраміди Єгипту.

Воронка така велика, що півкруглі яруси, 
яких тут налічується дев’яносто, вміщують 
чотирнадцять тисяч чоловік. Кам’яні яру
си — місця для театральних глядачів. Бал
кон— фойє театру.

Вирубані в скелі яруси розташовані один 
над одним, вони розділені також вируба
ними в скелі сходами на сектори, і тому
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воронка здається розрізаною на велетенські 
клини. Усе вражає величною простотою. 
Ніяких прикрас, лише тіні на кам’яних схи
лах змінюють свої обриси, залежно від по
ложення сонця. Важко повірити, що руки 
людини врізали в камінь ці ідеально пра
вильні ряди, вони здаються таким же тво
рінням космічних сил, як нагромадження 
природних уступів і розколин Пергамської 
скелі навколо театру.

Підкова першого ярусу окреслює півколо, 
виділяючи цю вимощену мармуром площад
ку «орхестру». Тут під час вистав розміщу
вався незмінний атрибут старогрецького 
спектаклю — хор.

Головна вулиця Пергама була забруко
вана плитами. За багато століть колеса за 
пряжених волами возів зробили в камені 
глибокі борозни, які тягнулись від воріт 
аж до ринку.

Ринок Пергама — широкий, оточений га
лереєю прямокутний майдан. Посередині 
майдана містився маленький мармуровий 
храм, а також басейн, теж з білого мармуру. 
На краю басейна стояв бронзовий Гермес, 
бог злодійства і покровитель торгівлі. Він 
стояв, трошки зігнувши одну ногу, так, що 
вся вага тіла припадає на другу, як люди
на, що вміло і легко володіє своїм натрено
ваним тілом. Він наче зупинився після дов
гого бігу, але як тільки відпочинуть втом
лені м’язи, знову вирушить у дорогу.

Цю статую знає тепер весь світ.
Кожної години з рогу достатку, що його 

тримає Гермес в руці, в басейн лився стру
мінь води. Це — унікальний годинник, по
дібного до якого не було ніде в світі, на
віть у самому Римі.

«Нікому не дозволено в громадському ко
лодязі напувати худобу, мити одяг, полоска
ти посуд і взагалі що б то не було»,— ви
різьблено на мармуровій дошці посеред 
ринку. Цей напис був гордістю Пергама, бо 
місто славилося надзвичайною чистотою.

Головна вулиця Пергама вигиналася, мов 
гадюка, і підходила до басейну. На кам’я
ному бар’єрі басейну, виділяючись на фоні 
білої стіни, бронзовий хлопчик схопив за 
шию величезного бронзового гусака. Птах 
з гелготом намагається вирватися, але за 
мість звуків з його горлянки ллється криш
талевий струмінь води. За стіною, до якої 
повернулися спиною хлопчик з гусаком, 
день і ніч ходили по колу два круторогих 
бики і крутили дерев’яні важелі насосу, 
який гнав по свинцевих трубах прозору во
ду аж до вершини пагорба.

Водопровід Пергама — один з найдоско

наліших на той час,— був гордістю жителів 
міста й предметом заздрощів сусідів.

Красивий портик з колонами з рожевого 
мармуру наче виростає за поворотом до
роги. Це Гімнасій — споруда, що нагадує 
три велетенських щаблі, вирубані в скелі, 
і складається з трьох просторих терас. Три 
тераси символізують отроцтво, юність, зрі
лість.

Двері з литої бронзи. Як правило, такі 
двері ведуть в напівтемний храм, але тут 
вони виходять па нижню терасу трикутної 
форми. Два боки трикутника невисокі ка
м’яні парапети, з яких видко черепичні дахи 
нижнього міста, третя стіна з вирубаними 
в скелі нішами.

На першій терасі навчали пергамських 
хлопчиків віком від 7 до 13 років. В глибо
ких прохолодних нішах (їх було одина
дцять), біліли мармурові постаті уславле
них мудреців старої Греції.

В Пергамі здавна вважали, що хлопчик 
змалку повинен прилучатися ие тільки до 
поезії і музики, а іі до скульптури. Багато 
поколінь дітей проводили своє дозвілля й 
відпочинок навколо мармурових мудреців. 
В глибині ніш, па стінах таблички з сот 
нями імен тих, хто па цій терасі вивчав 
вірші і повторював мелодичні акорди.

Круті мармурові гвинтові сходи ведуть иа 
терасу — видовжений майданчик. Вій при
значався для спортивних вправ — бігу, 
стрибків, боротьби. Головним заняттям пер
гамських юнаків від ІЗ до 18 років була 
гімнастика.

Тут, на другій терасі, також було багато 
статуй, але це вже портрети не мудреців, а 
славнозвісних героїв, атлетів і воїнів. Вони 
стояли на невисоких кам’яних постаментах,
і під їхніми ногами, наче килим з кубиків 
різнокольорового мармуру мозаїчна під
лога із зображенням воєнних трофеїв.

Друга тераса більша і пишніша за пер
шу, третя — більша і багатша за другу. На 
ній збиралися дорослі громадяни, до послуг 
яких була розкішна лазня з басейнами і 
мармуровими ваннами, оточений колонами 
двір для бесід і філософських спорів, а та
кож облямована мармуровими сидіннями 
арена, иа якій змагалися бійці.

Брукована головна вулиця вела на вер
шину пагорба до акрополя, де стояв вели
чезний мармуровий вівтар.

Вівтар колонада на квадратному кам’я
ному помості.

З одного боку помоста — мармурові сходи, 
які вели до жертовника. З трьох інших бо
ків вівтар оточувала мармурова стрічка 
рельєфу.

(Далі буде.)
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L! Іитиючи НОВІ книги

Два романи Ларса Лореноа

Old Father Antic by Lars Lawrence. 
International Publishers, 1962. 
The Hoax by Lars Lawrence. 

International Publishers, 1962.

«Старий батько Закон» та «Об
ман» — два романи, що разом 
складають другу частину великої 
трилогії Ларса Лоренса «Сім’я», 
їх, проте, можна читати як окре
мий, завершений твір, який, на 
мою думку, вигідно відрізняється 
від попередніх книжок — «Ранок, 
день і ніч» та «З пороху».

Свідомо чи ні, але автор (Ларс 
Лоренс — це псевдонім відомого 
кіносценариста Філіпа Стівенсона)' 
розробив у цих книжках те, що 
можна було б назвати новим жан
ром в американській прозі — на
пружений, захоплюючий, майже 
детективний роман, в основу якого 
лягли визначні події з історії ро
бітничого руху тридцятих років.

Добре знайомство автора із 
штатом Нью-Мексіко, можливо, в 
сполученні з професійною навич
кою мислити в кінематографіч
них образах —допомагає йому 
створювати реалістичні картини 
вже в суто географічному, локаль
ному розумінні, картини, що трап
ляються порівняно рідко в суча
сній американській літературі. Але 
ще важливішою є автентичність, 
реалістична правдивість, з якою 
письменник змальовує найрізнома
нітніші групи людей, що з’являю
ться на тривалий чи короткий час

Журнал «Мейнстрім» вміщує фо
то автора романів «Старий батько 
Закон» та «Обман» Ларса Лоренса.

на сторінках книги, щоб відіграти 
свою роль у захисті шістдесяти 
трьох чоловік і жінок, заарешто
ваних у маленькому шахтарському 
містечку за «змову з метою вбив
ства» місцевого шерифа.

Кількість дійових осіб у цих 
творах велика. Серед них і кілька 
мільйонерів, і багаті нероби, що 
оселилися колонією в штаті Нью- 
Мексіко в пошуках здорового клі
мату чи свіжих розваг, і група

більш-менш серйозних художників, 
а крім того — місцеві чиновники, 
гірничі інженери, профспілкові ді
ячі, журналісти, юристи й шахта
рі з їхніми сім’ями.

Ці персонажі, здебільшого, окре
слені на тлі подій як безпосередні 
їх учасники. Читач з неослабним 
інтересом стежить за розвитком 
сюжету— однаково, чи змальовує 
автор збори комуністичного осе
редку в хатинці шахтаря, чи ж 
благодійний базар у розкішній ві
ллі багатія.

В чому ж тоді ми вбачаємо не
доліки цих романів? Головна хиба 
цих, загалом, цікавих, добре напи
саних книжок полягає, на наш 
погляд, в тому, що автор зловжи
ває невдалими, псевдоглибокими 
психологічними «екскурсами». Са
ме вони знижують літературну 
цінність цих творів настільки, що 
їх уже не можна назвати видатни
ми. Персонажі Лоренса — люди з 
плоті й крові, поки вони розмов
ляють, діють, вони ніколи не ста
ють стереотипними, і навіть, ди
вуючи нас іноді нелогічністю вчин
ків, залишаються все ж реальними 
особами, яких мимоволі асоціюєш 
і порівнюєш із знайомими тобі 
людьми. І якби ці персонажі про
мовляли самі за себе, то, напевно, 
романи справляли б значно краще 
враження.

Але автор, на жаль, вирішив 
сконцентрувати увагу читачів на 
своїх спробах створити «психоло
гізовані» образи. Внаслідок цього 
появі кожного персонажа передує 
його коротка біографія, а далі по
чинається зловживання так званим 
«потоком свідомості».

Більшість із цих позбавлених дії 
та драматизму уривків, на наш по
гляд, перебувають на значно слаб
шому літературному рівні, ніж 
решта твору, і майже всіх їх мо
жна було б безболісно вилучити.

Наприклад, найменш цікавими 
є, на наш погляд, два розділи, в 
яких автор змальовує кохання 
студента й студентки, зосереджую
чи увагу на психологічній інтер
претації почуттів хлопця. Цей епі
зод посідає важливе місце в роз
виткові сюжету, поскільки таємне 
побачення молодих закоханих ро
бить їх свідками викрадення шери
фа. Побоючись розголосу, дівчина
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просить свого коханця, щоб він не 
розповідав нікому про бачене. 
Хлопець обіцяє їй це. Вся ситуа
ція сприймається як цілком при
родна й реалістична, і читач на
пружено стежить за розвитком по
дій, аж доки студент не порушує 
свою обіцянку. Але потім почина
ються копирсання в почуттях 
хлопця, вступає в дію штучно від
творений «потік свідомості», і хо
роше враження від цих сцен зво
диться нанівець.

На щастя, таких уривків не так 
уже й багато, а загалом, повто
рюємо, романи читаються з напру
женим інтересом. Центральною в 
цих двох взаємозв’язаних книжках 
є, безперечно, сцена суду, якою 
завершується «Старий батько 
Закон». З півдюжини сюжетних 
ліній перехрещується в цій сцені,- 
і вона викликає в читача цілу 
суміш почуттів. Тут і хвилюван
ня за долю обвинувачених, і інте
рес до юридичних перипетій, і 
жвава реакція на поведінку тих 
чи інших в’язнів та на події, що 
відбуваються поза стінами при
міщення суду. Тим-то читач з та
ким нетерпінням розкриває другу 
книжку — «Обман». І тут ми зна- 
ходимо цілий ряд нових проблем, 
конфліктів і драматичних ситуацій, 
різноманітність яких, проте, ані на 
мить не розриває їхній взаємо
зв’язок.

Широке полотно подій вірогідно 
відтворює історію боротьби в місті 
Геллані (штат Нью-Мексіко), яка 
відбувалася майже тридцять років 
тому, але навіть читач, який па
м’ятає цю історію до найменших 
подробиць, стежитиме за відтво
ренням її в романах з неослабною 
увагою.

Щоб наш наголос на цікавості 
обох книжок не був неправильно 
інтерпретований, підкреслюємо, що 
це зовсім не детективна історія, в 
якій «хороші хлопці» й «погані 
хлопці» можуть помінятися роля
ми, просто змінивши уніформи.

Дія, швидка й захоплююча, є, 
безумовно, основою обох книжок, 
але дія романів диктується класо
вими відносинами й інтересами 
людей, що беруть у ній участь.

Переклад
з журналу «Мейнстрім» (США).

Анетт Т. Р У Б І Н С Т А Й Н

Михай Бенюк — видатний сучас
ний румунський поет-академік і 
громадський діяч. Його перу нале
жить понад 20 поетичних збірок. 
Від інтимної, пройнятої декадент-( 
ськими мотивами лірики поет при
йшов до створення актуальної, со
ціально насиченої поезії.

Для Михая Беиюка батьківщи
на, народ, румунська робітнича 
партія невіддільні одне від одно
го. Він сам відчуває себе части
ною цієї єдності. У вірші «Ме
не навчила партія» (1954) партія 
представлена як турботливий бать
ко, який допоміг поетові позбави
тись помилок, виховати в собі чес
ність, любов до праці, комуністич
ну ідейність. Про що б не писав 
Бенюк — про Великий Жовтень, 
про народний Китай або сучасну 
Угорщину, про Німецьку Демо
кратичну Республіку чи радян
ські штучні супутники Землі,— 
він завжди лишається національ
ним поетом і справжнім ліриком.

В збірці «Матерія і мрія», про 
яку йдеться в нашій рецензії — 
представлена філософська лірика. 
В окремих віршах поетична фан
тазія митця лине до гірських вер
шин, до далеких предків, до твор
чості стародавнього римського 
поета Овідія тощо. Філософія по
чуттів поета спроектована з ми
нулого в майбутнє.

У віршах Бенюка бринять всі 
відтінки радості і смутку, філо
софські роздуми про зміну поко
лінь і лірика людини, закоханої 
в природу. Звертаючись до при
роди, поет просить, щоб вона на
вчила його відокремлювати старе 
від нового, просить у неї широких 
крил, на яких він міг би полинути 
в космічні простори.

Михай Бенюк — поет широкого 
масштабу, пристрасних, великих 
почуттів. Він завжди оригіналь
ний в своїх образах, порівняннях, 
метафорах, символиці. Візьмімо 
для прикладу вірш «Ленін тут». 
Строфічна форма і рефрен дають

можливість підкреслити, що вождь 
революції, вчитель і друг всіх на
родів живе всюди — і в серці пое
та, і в троянді, і в будь-якій доб
рій справі. Заголовок «Ленін тут» 
є постійним рефреном вірша.

Постійний рефрен взагалі є 
улюбленим поетичним прийомом 
М. Беиюка. Він часто збігається 
в нього із заголовком — «Мате
рія», «Ми комуністи», «Восени», 
«Гірський півень».

У віршах «Ми комуністи» і «Ме
та» оспівується роль партії. 
Діяльність комуністів порівнює
ться в них з невгасимим вогнем, 
який перетворюється на вічну 
зірку.

«Матерія і мрія» — провідний 
вірш збірки. Він визначає напря
мок усієї книги. Якщо до цього 
в поезії «Яблуня при дорозі» поет 
висловив почуття своєї єдності з 
рідною землею, то в «Матерії і мрії» 
він говорить про свою єдність з 
матерією в усіх її проявах. Він
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переходить тут, так би мовити, 
від земних до космічних масшта
бів, але зв’язку з земними ділами 
людини не втрачає. Почуття єд
ності людини з матерією прони
зує не лише цей вірш, а й всю 
збірку. «На часі верхи ми мчимо 
в майбутнє, мріючи, співаючи в 
польоті» — каже Бенюк у вірші.

Михай Бенюк є одним з найта-

Бабуся з

Заслужено вважають красою і 
гордістю всієї чеської літератури 
творчість Божени Нємцової 
(1820—1862), однієї з найвидатні- 
ших письменниць світу, найкраща 
повість якої «Бабуся» з’явилась в 
українському перекладі до 100- 
річчя смерті авторки.

У всій світовій літературі неба
гато можна знайти прикладів та
кого відданого служіння рідному 
народові, яким було все коротке 
життя Божени Нємцової.

Батько й мати Барбари Панкло- 
вої (справжнє ім’я письменниці) 
служили в онімечених магнатів, 
а дід і бабуся були прості чеські 
селяни.

Повість «Бабуся» — суто-авто
біографічна. Всю свою любов до 
рідного краю і народу вклала Во
жена Немцова в образ бабусі, 
який далеко переріс сферу сімей
них спогадів і став таким уособ
ленням кращих рис чеського на
роду, що в селі Ратіборжіце, де 
виросла письменниця під опікою 
своєї завжди лагідної бабусі Маг- 
далени Новотної, поставлено па
м’ятник бабусі та її онукам.

Страшне було лихоліття Чехії 
після національної катастрофи під 
Білою Горою (1620). Внаслідок 
тридцятилітньої війни в Чехії і 
Моравії лишилась одна четверта 
частина населення. Решта загину
ла або розбіглась по чужих кра
їнах. Серед цих вигнанців був і 
геніальний чеський педагог Ян 
Амос Коменський.

Здавалось би, про яке відро
дження чеського народу, його на-
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лановитіших і найглибших сучас
них румунських поетів, видатним 
представником поезії соціалістич
ного реалізму. Його збірку «Ма
терія і мрія» можна сміливо по
ставити поруч із філософськими 
поезіями Яна Неруди і Павла Ти
чини.

Г. В О Р О Н А
м. Полтава

Ратіборжіце

ціонального життя можна було 
думати під потрійним ярмом — 
династії Габсбургів, онімечених 
феодалів і католицької церкви, що 
старанно винищували всякі решт
ки споминів про національних ге
роїв Яна Гуса та Яна Жижку, 
про страшних гуситських «молот
ників», озброєних тільки ковани
ми ціпами, якими вони перебива
ли ноги рицарським коням і на
водили жах на заковану в залізо 
німецьку кавалерію?..

Втім, таких героїчних споминів 
немає у бабусі. Це — тиха, не
письменна, глибоко релігійна се
лянка. В чому ж її дивовижний 
вплив на всю околицю?

А от в чому: «бабуся ніколи не

почувала себе самотньою; всі жи
телі села були їй братами і сест
рами, а вона їм матір’ю і порад
ницею». А коли померла вона,«по 
бабусі заплакала вся долина».

Все для людей і все заради лю
дей — от і вся проста і наймуд- 
ріша філософія бабусі. Сторінка 
за сторінкою розкриваються перед 
читачами головні прикмети бла
готворного впливу бабусі на сі
м’ю, на сусідів, на все оточення, 
підвалини її світогляду, того ви
ховання, яке вона прищеплює ону
кам і всім ближнім.

І найперше — пошана до праці 
і до її плодів (топтати хліб — 
тяжкий гріх!), ота невсипуща 
працьовитість. «Бабуся вставала 
влітку о четвертій, а взимку о п’я
тій» і завжди знаходила собі ро
боту. По-друге — така ж повсяк
часна доброзичливість, активна 
любов до людей, що завжди шу
кає нагоди безкорисно зробити 
добре діло. Отак неписьменна ба
буся впливає на можновладну кня
гиню, що рятує щастя закоханої 
пари, допомагає біднякам, тощо.

І водночас — який могутній 
вплив патріотизму, чеського на
ціонального духу відчувається у 
вихованні, яке дає неписьменна 
бабуся своїм онукам!

Віяння цього невмирущого духу 
пригніченого, але нескореного на
роду Яна Гуса і Яна Жижки по
чувається в повісті на кожній сто
рінці — і в старовинних звичаях, 
так шанованих бабусею, і в ко
лискових та обрядових піснях, що 
вона співає онукам, і в поетич
них легендах про чарівника 
Рибрцоула та дужого Цтібора, 
і в народних прислів’ях, і в опи
сах рідної чеської природи.

Критика багато разів підкрес
лювала особливості реалізму Бо
жени Нємцової в цій повісті. Це 
виразність і конкретність портре
тів і характеристик без зайвої ри
торики, чудова проста розповідна 
народна мова, наголос на соціаль
них контрастах тощо. Але голов
ним художнім прийомом авторки 
в цій повісті слід вважати дотри
мання життєвої правди та щиру 
любов до рідного народу.

Микола Л И С Т О П А Д

м. Жданів

Божена Немцова. Бабуся. Картини сільського 
життя. Держлітвидав. 1962.
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