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У могутній 
співдружності 

вільних, суверен- 
них народів, що 
йдуть шляхом со- 
ціалізму і кому
нізму, розквітла 
Румунська Народ- 
на Республіка.

ВІД КАРПАТ ДО ДУНАЮ, ВІД ТРАНСІЛЬВАНІЇ ДО 
ЧОРНОГО МОРЯ, В КОЖНОМУ КУТОЧКУ КРАЇНИ 
БУЯЄ НОВЕ ЖИТТЯ, НАРОДЖЕНЕ ВЕЛИКОЮ ПЕРЕМО
ГОЮ НАД ФАШИЗМОМ.

Новий нафтоперероб
ний комбінат у Бразі —  
велике, сучасне підпри
ємство, створене за 
останнім словом техні
ки. У  старій Румунії це 
був невеличкий завод, 
але, власне, й він не 
був румунським. Адже 
нафтові промисли нале
жали іноземним моно
поліям і прибутки від 
них надходили у сейфи 
американських, англій
ських та інших нафтових 
компаній.

Тепер румунська наф
та — невичерпне багат
ство країни. Видобуток 
її збільшується з кож
ним днем.
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Ця гребля, що так ми
лує око, виросла поблизу 
Біказа. Вона є частиною но
вої гідроелектростанції, яка 
живить енергією промис
лові підприємства, міста і 
села. В багатьох місцях 
країни стрімкі води румун
ських рік приводять в дію 
потужні турбіни, приносять 
людям світло і тепло, по
легшуючи їх працю.

Цей великий машинобудів
ний завод румунські трудящі 
назвали дуже знаменним 
ім'ям «Перше Травня». Воно 
знаменне і тому, що символі
зує велике братерство трудя
щих, і тому, що нагадує про 
незабутній місяць 1945 року, 
який став місяцем перемоги 
над фашизмом, місяцем, що 
поклав початок новій історії 
Румунії.
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Завод «Червона Грівіца» має 
свою славну історію, пов'язану з 
багатими революційними тради
ціями румунського пролетаріату. 
Новою визначною подією в цій 
історії було відвідання заводу 
Партійно-урядовою делегацією 
СРСР на чолі з М. С. Хрущовим.

Такий вигляд має тепер Пло
єшті, місто румунського «чорно
го золота». Втім, подібна, карти
на характерна не лише для од
ного Плоєшті. Багато румунських 
міст змінили своє обличчя, зба
гатилися новими чудовими бу
динками. А на карті країни з'я
вилися зовсім нові міста, в яких 
вже живуть десятки тисяч людей.

З цього пульту румунські вче
ні керують роботою великого 
циклотрону, збудованого в Інсти
туті фізики Академії наук у Бу
харесті. Розвиток науки в рес
публіці дозволив вченим успішно 
розвивати і таку складну проб
лему, як дослідження таємниць 
атомного ядра.
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» складної сільсько- 
здарської техніки 

звикли румунські 
ни. А молодь навіть 
являє собі, як мож- 
вирощувати високі 
саТ без таких потуж- 
машин. І лише сум- 

згадкою стали на
соли сільське госпо- 
тво старої боярської 
'нії було чи не най- 
алішим у всій Єв-

У мальовничій місцевості в румунських Карпатах, є чи
мало таких санаторіїв для трудящих. Вони розмістилися 
у чудових палацах, які ще два десятки років тому нале
жали представникам можновладної румунської знаті.

уденти Бухарестського уні- 
:итету працюють в одній 
нових лабораторій. Три 
•ті тих, хто тут вчиться,— 

робітників і селян. Важко 
юцінити значення цього 
гу, якщо згадати, що два- 
ь років тому на сто сту- 
ів припадало лише два 
!ЩЯ з робітничих і селян- 
х родин.



У цьому темпераментному тан
ці кружляють зовсім не профе
сійні танцюристи. Це звичайні 
хлібороби з сільськогосподар
ського кооперативу села Соче- 
лул-де-Подуре. На оглядах ху
дожньої самодіяльності вони 
завжди займають перші місця.

А ось — наймолодші з тих, на 
кого натрапив об'єктив фотоапа
рата. Дитячі садки —  теж важли
ва прикмета нової румунської 
дійсності. Подібно до цих ма
люків з дитячого садка бухарест
ських залізничників, всі їх ро
весники оточені піклуванням і 
турботою.



ДЖОН О К А Й

ГІМН ЛЮДСТВУ

1

Покоління вмирали, 
і в нашій оселі,
Де подих тотему 
Усього торкнувся,
Залишалися мрії,
Недосяжні для смертних.

Але речі сьогодні —
Не ті, що учора;
Тотем — лиш краплина.
А я дивлюся на світ 
Через вікно широке, 
і зору моєму відкриваються речі, 
Незнані, незвідані досі,
І цілину незайману Мозку,
Наче плугом, орють думки.

2

Час, тебе не зрівняти 
З сонцем, що, вставши рано,
Місяцю шле привіт.
Доня моя... Ось чому в неї 
Зуби квітнуть цнотливо і чисто 
Між пелюстками губ.

Час, тебе не зрівняти 
З бурханням ярим вогню,
З могутньою повінню 
Чи літом палючим,
Що змінює зиму.
Брат мій... Ось чому в нього 
Сивиною посріблено бороду.

Час, тебе не зрівняти 
З молотом піднятим,
Який ще не впав на ковадло,
Ні з трактористом, що мріє скоріше 
Борозну кінчить останню.
Мати моя... Ось чому в неї 
Такі загрубілі,
Стерті, порепані пальці.

Час, тебе не зрівняти 
З коливанням, тремтінням земної кори, 
Яке затихає з кінцем землетрусу. 
Дідусь мій... Ось чому

Біла його борода,
Груди уже закриває.

Час, тебе не зрівняти 
З мисливцем, що став відпочити,
На рушницю зіпершись,
Ні з вершником. Ти ж ніколи 
Не розгнуздуєш свого коня.
Сестричко моя... Ось чому я
Бережу тільки згадку
Про те, як смоктала ти палець.

Час, тебе не зрівняти 
З навальною зливою,
Що вивергається з неба на землю 
Вся, до останньої краплі.
Син мій... Ось чому він,
Руку піднявши,
Вільно сягає стелі.

Час, тебе не зрівняти 
З люлькою, яку можна 
Вийняти з рота.
Батько мій... Ось чому він 
Живопліт обрізає рівно.

Час,
Як дихання наше,
Як наша кров,
Ніколи не спить.
Моє внутрішнє «я»,
Ось чому ти 
Розриваєш кайдани 
І виходиш, нарешті, на світ!

З

Барвами мрій людських,
Плодами людського розуму,
Подихом звершень великих 
Пробудження, Березень людства 
Ліг на полотнах часу,
Відобразивши поруч 
Мізерне і грандіозне:
Схід сонця і поневолення,
Падіння плоду й диктаторство, 
Висівання зерна, змагання каное, 
Спуск корабля, айсберга рух,
Пташку, зірницю, теля нерозумне, 
Палахкотіння вогню, м'якість подушки,
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Або насипання дамби,
Закладку будинку чи школи,
Гнуття шпангоута чи залізного стержня, 
Приборкання скакуна 
І гнуздання його,
Розробку нової рудні —
І нори кролячі,
Страйк робітничий 
І серп,
Відкриту печеру,
Чи знайдений предка браслет, 
Будівництво метро 
І фантастичні мрії,
Завоювання пустелі —
І дикість агресора,
Спів тихий пташини,
І могутній — колон демонстрантів, 
Напад бджіл чи вовків,
І пілігрима мандрівки,
Вибір імені для дитини 
Чи нового острова,
Зміну русла ріки —
Щоб вода служила людині,
Збирання щедрого жнива — 
Винагороди за працю селянську, 
Запрягання мула у плуг,
І встановлення статуї.

4

Коли життя догорає, як свічка,
І основа його перетліла,
І зупинка уже неминуча,
І все ліжко просякнуте запахом ліків,
І подих слабшає в грудях,—
Ти, відкинувши на мить повсякденність, 
Спокійно робиш останні декілька

кроків
І стаєш на долівку небесного дому,
Під люстру місяця й сонця,
Щоб осягнути, оглянути пильно 
І надивитись на витвори наші — 
Людської праці шедеври.

На чому з відрадою 
Спиняться наші очі?
Які пісні проспівають 
На нашу честь?
Якими спогадами 
Заколоситься наше безсмертя?
Чи славними будуть 
Пройдений шлях,
Діла наші й помисли,
В ту неминучу хвилину?

5

Ми хочемо бачити —
Так вірмо ж палко усі!
І нехай священним для кожного

Стане піт на тілах і чолах людей,
Які цеглу обпалюють в печах,
Які до ковадла ідуть,
До весла і лопати,
І до екскаватора 
Чи до керма автокара;
Піт на чолі трударів 
У пральні, на верфі,
В експресі.

І над нами тоді
Будуть маяти крилами
Лише голуби білокрилі
Або літаки, що скорили простір і час
І, підвладні гордій людині,
Летять кораблі рятувати 
Чи несуть благодатну воду і їжу 
Країнам, що терплять нестаток.
І ніколи більше літак 
Не вивергне бомб на людину.
А коли земля і здригнеться 
Від вибухів знову,
То не від руйнівних,
Що нищать мости і будинки,—
То динаміт покірний 
Вириє нові котловани.
І гуркіт, яким раніше,
Повнила землю
Хода артилерій ворожих,
Тепер означатиме тільки,
Що трактор вийшов на поле,
Що поїзд робочий 
Мчить крізь ранок до міста.
І сліди, вкарбовані в землю,
Не ворожі танки лишили,
А розумна машина,
Що цілину підіймає.
І обвуглені пні довкола —
Не пожарище мертве;
То нову ділянку під поле 
Готує завзято і дружно 
Кооператив селянський.
І мітки, залишені в лісі 
Не ворожі солдати зробили,
А топографи і мисливці...
Наші батьки посивілі 
Розкажуть про подвиги славні 
І спогади про минуле,
Благословлять не на битву —
А в праці дадуть натхнення.
І підведуться дужо 
Сталеплавильні заводи,
Фабрики, нові дамби.
І з ними встане безсмертя,
Бо в могилі не згине ніколи 
Творіння праці людської.
Там похований буде
Хіба що тотем жалюгідний.
А м'ятежне дерзання і творчість 
Нетлінні будуть в віках!

З англійської переклала 
Наталія КЛЩУК
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Невидима країна

МАЙКЛ Х А Р Р І Н Г Т О Н

Є знайома Америка. її ви
хваляють у промовах і рек
ламують на екранах телеві
зорів та на сторінках жур
налів. Це — найбагатша 
країна в світі.

І є інша Америка, де 40 
чи 50 мільйонів громадян є 
бідняками. Так, саме в наш 
час десятки мільйонів аме
риканців, покалічених ду
ховно й тілесно, животіють в 
умовах, принизливих для 
людської гідності. Якщо во
ни не вмирають від висна
ження, то, принаймні, весь 
час страждають від голоду,

позбавлені пристойних жи
тел, освіти, медичного до
гляду.

Заможний американець на
віть уявити собі не може тих 
глибин духовних страждань, 
що їх зазнають його знедо
лені співвітчизники.

В нашій книзі йдеться про 
світ, в якому існують ці лю
ди. Це книга про іншу Аме
рику.

$ **
Мільйони бідняків, які на

селяють Сполучені Штати 
Америки, стають дедалі

більш непомітними. їх — 
маси, але потрібне зусилля 
інтелекту й волі для того, 
щоб побачити їх.

Я сам переконався в цьо
му досить незвичайним шля
хом. Написавши свою першу 
статтю про бідність в Аме
риці, я знову переглянув 
статистичні викладки. Вихо
дило, що в Сполучених Шта
тах живе п’ятдесят мільйо
нів бідняків. І раптом я зро
зумів, що сам не вірю в цю 
цифру. Бідняки існували в 
статистичних звітах; вони 
були процентами й цифрами 
в довгих, густо надрукова
них колонках, але я особи
сто не знав їх. Я міг дове
сти, що інша Америка існує, 
але я ніколи не був у ній.

Моя реакція не була ви
падковою. Інша Америка,
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Америка бідних, захована й 
замаскована сьогодні так, як 
ніколи раніше. Мільйони її 
жителів невидимі для нас. 
Отже, перед тим як розпо
чати опис іншої Америки, 
треба зрозуміти, чому ми не 
бачимо її.

Злидні часто ховаються 
подалі від уторованих шля
хів. Так ведеться вже від
давна. Звичайний турист ні
коли не залишає магістраль
ного шосе. Він ніколи не за
вертає в долини штату Пен
сільванія і тому не бачить 
чорних від кіптяви й бруду 
міст. Та навіть коли б він і 
потрапив туди випадково, то 
ні в барі, ні в готелі не по
бачив би безробітних чоло
віків чи жінок, що ледве 
тягнуть ноги після виснаж
ливої праці на конвейєрі.

Звичайно, красоти приро
ди також маскують бідність. 
Турист приїздить в Аппалач- 
ські гори чудової пори ро
ку. Він бачить скелі, струм
ки, зелень — але не злидні. 
Можливо, дивлячись на на- 
піврозвалену халупку, він 
навіть згадує Руссо й думає, 
що ці люди живуть щасли
во, бо не знають напружен
ня й виснажливого темпу 
життя у великому місті. 
Звичайно, в цю мить йому 
не спадає на думку те, що 
«ці люди» неосвічені, по
збавлені громадянських 
прав, не можуть дозволити 
собі звернутися по допомогу 
до лікаря; що рано чи пізно 
їх змусять залишити цю 
землю й перебратися до мі
ста, яке остаточно покалі
чить їхню долю.

Одяг також маскує злид
ні: американські злидарі 
одягаються краще всіх ін
ших бідняків на світі. В Спо
лучених Штатах значно лег
ше пристойно одягатися, 
аніж жити в нормальних 
умовах, харчуватися чи лі
куватись. В американських 
містах є десятки тисяч лю
дей, які носять модні костю
ми і постійно страждають 
від голоду.
Багатьох американських 

бідняків (більше 8 мільйо

нів) не видно через те, що 
вони надто старі. Літні жи
телі іншої Америки — це 
найчастіше хворі люди, які 
ніколи не виходять на вули
цю. Один з найстрашніших 
аспектів бідності серед ста
рих полягає в тому, що цих 
людей не видно й не чути, і 
живуть вони в страшній са
мотності.

Молоді бідняки більше 
впадають в око, але й вони 
тримаються в межах своїх 
районів.

І, нарешті, бідняки неви
димі в політичному розумін
ні: знедолені не можуть під
нести голос на захист своїх 
прав. Жителі іншої Амери
ки, як правило, не належать 
до профспілок чи політич
них партій. Як соціальна 
група вони не організовані. 
У них немає свого обличчя, 
немає свого голосу.

Бідняки не просто поки
нуті й забуті; їх не видно — 
і це найстрашніше.

Бідність в Сполучених 
Штатах — це цілий інститут, 
це спосіб життя.

Якось у процесі роботи 
над цією книжкою я був за
арештований за участь у де
монстрації на захист грома
дянських прав. Провівши ніч 
у в’язниці, я переконався, 
що вона є одною з головних 
установ іншої Америки. 
Майже всі в’язні в камері 
були бідняками. Вже той 
факт, що вони були бід
няками, спричинився де
якою мірою до їхнього 
арешту (поліцейський зав
жди поводиться обережніше 
з добре одягненою, освіче
ною людиною, в якої є, 
можливо, знайомі серед міс
цевих політиканів, аніж з 
простим бідняком). У в’яз
нів не було грошей на те, 
щоб найняти адвокатів. Во
ни чекали найгіршого, і най
гірше, напевно, і випадало 
на їхню долю...

Існує мова бідних, психо
логія бідних, світогляд бід
них. Бути бідним означає 
бути чужинцем . у власній 
країні. Бідняків можна опи
сувати з допомогою статис

тики, але для того, щоб по- 
справжньому побачити їх, 
потрібен не тільки соціолог, 
а й романіст. Для нас по
трібен американський Дік- 
кенс.

Я не романіст. Проте в 
цій книзі я роблю спробу 
змалювати людей, що сто
ять за колонками статистич
них викладок.

* *
*

Деякі мої друзі називають 
будинок номер 80 по Уор- 
рен-стріт в Нью-Йорку «рин
ком рабів».

Це величезний будинок. 
Його довгі, засмічені й за
димлені коридори наводять 
на думку про судове примі
щення. В ці коридори вихо
дять двері численних бюро 
по найму робочої сили.

Найтяжче враження бу
динок номер 80 на Уоррен- 
стріт справляє вдень. Всі 
вільні місця вже розподілені 
вранці, але людський натовп 
усе ще вирує в кімнатах і 
коридорах. Сподіватися на 
якусь работу вже безглуздо, 
але люди все ще чекають 
чогось, бо більше їм нема 
чого робити.

Більшість безробітних, які 
заповнюють цей будинок, на
родилися бідняками. В очах 
американського суспільства 
вони — «некомпетентні осо
би», їм бракує освіти й ква
ліфікації для того, щоб 
одержати пристойну роботу. 
1 якщо їм щастить знайти 
постійну роботу, то тільки 
на кухні або підприємстві, 
де застосовується потогінна 
система праці.

А на одній з чікагських 
фабрик працюють робітни
ки, що належать до іншої 
групи бідняків. Ще рік тому 
вони належали до проф
спілки, непогано заробляли, 
мали права на відпустку й 
пенсію. Тепер же вони ви
готовляють штучні різдвяні 
ялинки за половину заробіт
ної плати, яку вони отриму
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вали раніше. Вони позбав
лені будь-яких прав, і 
майстер попихає ними, як 
рабами. Робітникові потрі
бен дозвіл навіть для того, 
щоб вийти до туалету. І не 
минає дня, щоб кількох не 
вигнали на вулицю «за не
покору».

Ці люди в ізгоями в су
спільстві. Вони або не ма
ли кваліфікації, або втра
тили її. Ці люди складають 
величезну армію бідняків в 
американських містах. їх 
мільйони.

* *■
*

В кожному великому місті 
Сполучених Штатів існує 
економічне дію. І дуже ча
сто цей вислів буквально 
відповідає дійсності, бо йде
ться, зокрема, про кухні й 
котельні, розташовані під 
містом; йдеться про умови, 
за яких працюють, надрива
ючись, десятки тисяч неви
димих нікому людей, одер
жуючи за це мізерну плат
ню. Як і дно кримінальне, 
економічне дно сховане від 
людського ока в запіллі.

Доля цих людей залежить 
від жорстоких визискувачів- 
хазяїв, їх обманюють боси 
жовтих профспілок, їх вико
ристовують гангстери-реке- 
тири.

Представникам економіч
ного дна дуже важко органі
зуватися, і з цього користу
ються гангстери двох типів: 
профспілкові боси та їхні по
стійні компаньйони — під
приємці.

В Нью-Йорку, місті, де 
особливо багато потогінних 
підприємств, шахрайські 
профспілки діють особливо 
широко. Наприклад, велика 
кількість пуерторіканців є 
членами «профспілок», про 
які вони, ніколи навіть не 
чули. їхні права в цих ор
ганізаціях обмежуються 
сплатою внесків. Хазяїн, без 
якого була б неможливою 
діяльність шахрайських 
профспілок, сплачує певну 
суму грошей босу спілки. 
У відповідь за це йому га
рантують невтручання з бо

ку організації і право пла
тити робітникам гроші, 
яких вистачає лише на го
лодне животіння. Про якісь 
права для робітників не мо
же бути й мови. Коли під
приємство зараховується до 
шахрайської профспілки, то 
це означає тільки, що його 
хазяїна захищатимуть від 
«зазіхань» чесних профспі
лок.

Економічне дно складає
ться з численних маленьких 
підприємств, на кожному з 
яких працює по жменьці 
робітників, але це не озна
чає, що населення його — 
невелике. Якщо скласти ра
зом всі готелі, ресторани, лі
карні й потогінні підприєм
ства, то ми одержимо цілу 
галузь економіки, в якій 
працюють мільйони робітни
ків. В самій лише системі 
роздрібної торгівлі зайнято 
6 чи 7 мільйонів чоловік, які 
не належать до профспілок і 
одержують мінімальну з а 
робітну плату.

Таким чином, у процвіта
ючому суспільстві з високим 
рівнем життя існує еконо
мічно відсталий сектор, який 
нещадно і неймовірно екс
плуатується; політично він 
неорганізований і в багатьох 
випадках не перебуває під 
захистом федерального за
конодавства. Всі люди, за
йняті в цьому секторі,— бід
няки; незалежно від раси, ві
росповідання, кольору, всі 
вони — жертви.

4с *
*

Більшість чоловіків та жі
нок, що належать до еконо
мічного дна, народилися бід
няками. Але існує ще й ін
ший, можливо, навіть тра
гічніший різновид бідності: 
страждання тих, хто збіднів 
на протязі свого життя.

Якось мені довелося роз
мовляти з жінкою років три
дцяти, донедавна кваліфіко
ваною робітницею. В її сло
вах бриніла гіркота, коли 
вона розповідала про мізер
ну заробітну плату на новій 
роботі. І справжній гнів зву
чав в її голосі, коли жінка

згадала про рабські умови, 
в яких їй доводиться пра
цювати. Картина вже відо
ма: без дозволу майстра не 
можна виходити до туалету; 
щохвилини її можуть вигна
ти з роботи «за непокору» і 
тоді навіть нікуди буде звер
нутися з проханням захисти
ти її права. Ця жінка від
значалася жвавою, енергій
ною вдачею, була приро
дженим вожаком. Отже во
на спробувала організувати 
на своєму підприємстві 
профспілку. Більшість робіт
ників написало заяви про 
вступ до спілки, але націо
нальний комітет в справах 
робітничих зв’язків відклав 
рішення з цього питання до 
різдва. А після свята робіт
ників і робітниць вигнали на 
вулицю, бо штучні ялинки, 
що їх вони виготовляли, 
більше не були нікому по
трібні.

Двоє робітників з іншого 
підприємства змалювали ме
ні ще сумнішу картину: во
ни переступили через ство
рену нашим індустріальним 
суспільством межу у віці. 
Обом було більше сорока 
років. їх вигнали з роботи 
(бо спеціальності їхні біль
ше не потрібні були на за
воді) в 1959 році. Відтоді 
минуло вісімнадцять міся
ців, але вони так і не змог
ли влаштуватися на постій
ну роботу.

— Коли я підходжу до ві
конця бюро по найму,— роз
повідав один з робітників,— 
чиновник навіть не ставить 
мені ніяких запитань. Про
сто гляне мені в обличчя й 
скаже: «Ви надто старі».

Що ж трапляється з лю
диною, яка на протязі вісім
надцяти місяців залишаєть
ся безробітною? Мої спів
розмовники розповіли мені. 
Спочатку людина втрачає 
предмети розкоші: автома
шину, будинок, все, що було 
придбане в розстрочку, але 
не оплачене. Потім руйнує
ться сім’я — а розірвання 
шлюбу є постійним супутни
ком безробіття. І, нарешті, 
перехід на державну мило-
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стиню, тобто формальне пе
реселення до «іншої Аме
рики».

Гарвей Суейдос написав 
чудовий репортаж з, міста 
Сейнт-Майкл (штат Пен
сільванія), який починався 
словами: «Якесь дивне вра
ження справляє місто, пов
не дорослих людей. Вони 
прогулюються по вузьким, 
брудним вуличкам, стоять, 
балакаючи, на перехрестях 
або біля входу до міської 
пивної і нагадують скоріше 
якихось вигаданих кінопер- 
сонажів, аніж людей з плоті 
й крові. Бо щось порушило
ся в їхньому житті».

Це «щось» сталося 24 квіт
ня 1958 року, коли було за
крито шахту № 1. Це при
рекло більшість шахтарів на 
безробіття, і їхній спосіб 
життя докорінно змінився. 
Та й справді, що робити з 
кваліфікованим шахтарем 
після того, як шахту, на 
якій він працював, було за
крито? Він фізично здорова 
людина; він провів усе своє 
життя в згуртованому това
ристві гірників і зв’язаний 
міцною дружбою із своїми 
братами про професії. А пе
рекваліфікуватися йому ду
же важко.

Деякі гірники з шахти 
№ 1 влаштувалися на під
приємствах сталеливарної 
промисловості, але й вони 
незабаром втратили роботу, 
бо прогрес автоматизації, 
який відбився на процесі ви
добутку вугілля, дався взна
ки і в сталеливарній справі: 
їхнє прокляття невідчепно 
переслідує їх.

Інші шахтарі працюють

В містах є багато людей, 
для яких прогрес перетво
рюється на свою протилеж
ність, несе в собі страшну 
загрозу. В ще більшій мірі 
це стосується бідних селян 
у Сполучених Штатах,

санітарами, двірниками, 
вантажниками, одержуючи 
лише незначну частину сво
го колишнього заробітку.

З цього приводу Суейдос 
писав: «Яка іронія долі: лю
ди, які пишалися своїм умін
ням жити в небезпеці, пра
цювати за сімох, які пиша
лися тим, що вони — справ
жні мужчини, змушені тепер 
вчитися вести хатнє госпо
дарство й брати на себе роль 
жінки в сім’ї».
. І справді, шахтарі завжди 
були майже легендарним ро
бітничим загоном. їх селища 
розкидані далеко одне від 
одного, як кораблі в морі, 
і їм, як і морякам, завжди 
властивою була гордість за 
свою професію. Бої шахтар
ських профспілок за кращі 
умови праці були тривалими 
й жорстокими, набираючи 
часом розмірів і значення 
місцевої громадянської вій
ни. Вони вели тяжке життя, 
але знаходили втіху в тому, 
що труднощі не можуть зла
мати їх.

В шахтарських районах 
розташовано багато дрібних 
кравецьких підприємств, 
власники яких втекли сюди 
від добре організованого 
профспілкового руху Нью- 
Йорка та інших великих 
міст. Платять вони страшен
но мало і, наймаючи на ро
боту, віддають перевагу дру
жинам безробітних. Отже 
шахтарі господарюють вдо
ма, а їхні жінки заробляють 
на хліб.

Такі ж самі історії повто
рюються і в інших промис
лових центрах Сполучених 
Штатів Америки

В післявоєнний період 
американське сільське гос
подарство зазнавало подаль
ших докорінних змін. Вна
слідок механізації маса лю
дей змушена була пересели
тися до міст. 1 все ж, незва

жаючи на цю революцію в 
сільському господарстві, на 
цілковиту зміну в укладі 
фермерського життя, кіль
кість бідняків у сільській 
місцевості не зменшилася, а, 
як це не дивно, залишалася 
на тому ж самому рівні. 
Виграли ж тільки власники 
великих фірм.

Сьогодні чи не найстраш
ніша й найбезпросвітніша 
бідність у Сполучених Шта
тах тулиться у халупах хлі
боробів.

Останнім часом у нас за
говорили про долю поденних 
сільськогосподарських ро
бітників. Вони є найочевид
нішими жертвами механіза
ції в сільському господар
стві, і їхнє нещастя є на
слідком прогресу. За нової 
системи господарювання ви
никає потреба у великій 
кількості робочих рук на ко
роткий відрізок часу для ви
конання роботи надто різ
номанітної для машин і над
то брудної для будь-кого, 
крім бідняків. Отже негри в 
південних штатах, мексікан- 
ці в Техасі і т. д. набивають
ся, мов худоба, у кузови 
грузовиків і вирушають у 
дорогу злиднів.

Поденники — не єдині 
жертви. В країні, де й досі 
так полюбляють згадувати в 
промовах про «родинну фер
му», існує близько мільйона 
господарств, які є осеред
ками злиднів і відсталості. 
Постійні сільськогосподар
ські робітники страждають 
нарівні з дрібними фермера
ми. І в міру того, як механі
зація розповсюджується на 
Півдні Сполучених Штатів 
та в інших сільськогосподар
ських районах, незалежні 
власники малоприбуткових 
господарств перетворюються 
на людський резерв для 
промислових підприємств з 
низькою заробітною платою.

Надлишки сільськогоспо
дарських продуктів скрупу
льозно підраховують і конт
ролюють, що ж до людей, то 
на них не звертають уваги. 
І люди залишаються злида-

Серед „райських кущів“
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Гасло расистів: «Негри, забирайтеся в Африку!»

рями серед райських кущів; 
часто вони голодують, тоді 
як поля навколо них дають 
небачені досі врожаї.

На протязі одного десяти
річчя півтора мільйона чо
ловік залишило сільськогос
подарські області Аппалач- 
ських гір. Це були, пере
важно, МОЛОДІ ЛЮДИ; ГОТОВІ 
розпочати нове життя. Зго
дом вони утворили колонії 
бідняків у містах. Одна цін- 
ціннатська газета, згадуючи 
про таку колонію, писала 
про «50 тисяч біженців у 
нашому місті». Позаду за
лишилися літні або немічні 
люди. Цілий край, як гово
рилося в доповідній записці 
для мерілендського сенату, 
був охоплений «настроєм 
апатії та відчаю».

Ось, наприклад, як поба
чив один журналіст ферме
рів, що залишилися в Аппа- 
лачських горах: «Цілі райо
ни перебиваються лише на 
суміші сухого молока з му
кою, яку їм видають із скла
дів продуктових надлишків... 
Милостиня — ось з чого іс
нують колись горді й войов
ничо-незалежні жителі гір. 
Робітники, які більше не по
трібні на шахтах, і фермери, 
які не можуть конкурувати 
з механізованим сільським 
господарством Середнього 
Заходу, самі стали люд
ським надлишком в го
рах».

Чи не найтрагічніше яви
ще констатує статистичне 
дослідження, проведене в 
штаті Кентуккі: в середині 
50-х років 85 процентів мо
лоді, що живе в сільськогос
подарських районах цього 
штату, змушені будуть за
лишити ферми або ж пого
дитися на життя в безпро
світних злиднях. А місце, де 
немає молоді — це місце 
без надії, без майбутнього. 
Втім, найбільша концентра
ція бідності спостерігається 
на Півдні США. А це озна
чає, що в ногу із злиднями 
там іде расизм.

В такому штаті як ска
жімо Міссісіпі, бідний фер- 
мер-негр не тільки злида

рює; він ще й страждає від 
терору. Південні негри, чиї 
виступи під гаслом інтегра
ції давали поживу для га
зетних сенсацій — це міські 
жителі. В містах вони згур
товані і можуть протистоя

ти силам расизму. Але в 
сільській місцевості негри 
ізольовані одне від одного і 
живуть в умовах відсталості. 
Тим-то вони являють собою 
чудовий об’єкт для тради
ційних методів терору.
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А таких методів два: ку
клукскланівці вдаються або 
до фізичного насильства, або 
ж до залякування. Автомо
біль, який наближається до 
халупки фермера-негра вно
чі — це вже погроза... Зви
чайно расисти просто зни
щують негритянські ферми 
(сотні тисяч таких госпо
дарств зникли на протязі 
останніх двох десятиріч).
В окрузі Файєтт (штат Тен
нессі) широко застосовують
ся обидва методи. Негри, що 
зареєструвалися в списках 
виборців, раптом потрапля
ють у цілковиту ізоляцію: 
їм не продають продуктів, їх 
не приймає лікар і т. д. 
А потім непокірливих про
сто зганяють з їхньої 
землі.

Бідні фермери округи Ф а
йєтт продемонстрували над
звичайну мужність. Вони 
змусили заговорити про себе 
всю країну й побудували 
своє власне «Село Свободи». 
Але інших негрів на півдні

Якщо ти
Кожне негритянське гетто 

в Америці має своє обличчя.
В Атланті погожого вечо

ра негри сидять на ганках 
та на лавочках біля своїх 
перенаселених будинків і го
монять про щось збуджени
ми голосами. В Лос-Анже- 
лосі негритянські трущоби 
розлилися широким морем 
більш-менш старих будівель. 
В Чікаго одразу бачиш, що 
потрапив у гетто великого 
міста: тут, у Саут-Сайді, бу
динки високі...

Гарлем не схожий на всі 
ці райони. Тут негритянська 
община найбільш згуртова
на й найкраще організована; 
Гарлем — це негритянська 
столиця, так само як Нью- 
Йорк є неофіційною столи
цею США. І все ж за при
родою своєю Гарлем не від
різняється від інших негри
тянських гетто.

Жити в Гарлемі означає 
бути негром; а бути не-

США терор часто надлом
лює...

* *
*

У тих, хто голодує серед 
райських кущів, кому бра
кує освіти й лікарської до
помоги, немає захисників. 
А злиденність їх величезна 
й нескінченна. В міру того, 
як механізація сільського 
господарства триває, їхні 
страждання збільшуються. 
Ті ж, хто врешті-решт тіка
ють до великих міст, неза
баром переконуються, що 
вони абсолютно не підготов
лені до міських умов життя. 
Вони просто переходять з 
одного розряду бідняків в 
інший.

В уяві святкових промов
ців та демагогів дорога їх
нім серцям «Стара Амери
ка» була країною, що спира
лася на міцне, незалежне 
селянство. Такої Америки 
більше не існує. Те, що було 
колись гордістю нації, ста
ло тепер її ганьбою.

чорний...
гром — це значить страж
дати від бідності й страху, 
які вкорінилися значно 
глибше, ніж закони на ко
ристь чи проти дискриміна
ції. Гарлем немовби засте
рігає: після того, як всі ра
систські статуї будуть ски
нуті з п’єдесталів, після то
го, як узаконена рівноправ
ність утвердиться в школах 
і судах, ще залишиться гли
боке й усталене, перетворе
не на справжній соціальний 
інститут лихо, що його біла 
Америка заподіяла неграм.

Трохи статистики: в 50-х 
роках (свіжіші дані не пуб
лікувалися) в Нью-Йорку 
жило майже мільйон негрів. 
Безробітних негрів було 
вдвічі більше ніж білих, а 
середній заробіток негра до
рівнює половині заробітку 
білого. І так в усіх інших 
сферах життя: в 1959 р. в 
центральному Гарлемі дитя
ча смертність дорівнювала

45,3 на тисячу, тоді як у бі
лих районах найбільша 
смертність становила 15,4 на 
тисячу.

Такі дані можна було б 
наводити нескінченно, але 
висновок і так ясний: Гар
лем, як і будь-яке інше гет
то, є осередком злиднів, без
робіття, хвороб і всіх інших 
нещасть, від яких стражда
ють нерозвинені райони 
Америки.

Збираючи матеріал для 
цієї книжки, я ходив по Гар- 
лему з блокнотом у руці. 
На Лінокс-авеню я зупи
нився перед вітриною однієї 
крамниці, щоб записати ці
ни на продукти. Підвівши 
очі, я побачив, що навколо 
мене зібрався натовп негрів. 
Я знав, про що вони дума
ють, і тому сказав, зверта
ючись до двох чоловіків, які 
стояли найближче до мене:

— Я не поліцай.
Потім я почав пояснюва

ти, що я письменник. Один 
з чоловіків повірив мені, 
але другий, послухавши тро
хи, голосно заявив:

— А я однаково гадаю, 
що він поліцай.

Після цього натовп розі
йшовся.

Частково таке ставлення 
до білої людини в цьому 
районі пояснюється тим, що 
в Гарлемі відбувається ба
гато злочинів. Нелегальні 
азартні ігри тут буденне 
явище; процвітає проститу
ція; іде жвава торгівля нар
котиками. Звичайно, всі ці 
речі не є «природними» для 
негрів. Подібні злочини є 
побічними продуктами гет
то, жителі якого мають ма
ло грошей, позбавлені ро
боти й змушені більшу ча
стину свого життя проводи
ти на вулиці. Оскільки ж 
біла людина так охоче ві
рить у те, що негр — при
роджений злочинець, жите
лів гетто ні на мить не за
лишає почуття страху. Тим- 
то бідність негрів позначе
на ще й особливою глиби
ною й гостротою психологіч
них страждань.
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'Іерга в чікагському бюро по реєстрації безробітних.

Цей страх виявляється і 
в тому, що гарлемський 
негр є, власне, другоряд
ним громадянином навіть у 
своєму власному районі. Ко
ли йдеш, наприклад, цент
ральною вулицею Гарле- 
м у— 125-тою стріт — то 
складається враження, що 
економікою Гарлему керу
ють білі. Всі, без винтяку, 
крамниці тут належать бі
лим...

Страждання негрів поро
джені самою структурою 
американського способу 
життя. Американська еконо
міка, американське суспіль
ство є расистськими. Якби 
навіть усі закони були сфор
мульовані так, щоб давати 
всім людям рівні можливо
сті, більшість негрів не мог
ла б скористатися з переваг 
цієї зміни. Однаково зали
шилася б широко розгалу
жена, мовчазна й автома
тична система, спрямована 
проти людей з кольоровою 
шкірою.

Належати до расової мен
шості означає бути бідним, 
але бідним по-особливому. 
В певному розумінні негр є 
класичним «іншим» амери
канцем. Щоб здобути рівно
правність, негру потрібне 
щось значно більше, ніж 
«шлях» у суспільство; йому 
потрібні зміни в деяких ос

новних інститутах суспіль
ства.

Чи не найкраще ілюструє 
расизм в американській еко
номіці така історія:

Наприкінці 1960 року Мі
ністерство праці видало до
слідження «Економічне ста
новище негрів у Сполучених 
Штатах». В ньому зазнача
лося таке: якщо в 1939 році 
заробіток кольорового робіт
ника дорівнював 41 процен
ту від заробітку білого, то 
в 1958 році кольорові одер
жували вже 58 процентів, 
Цю заяву зустріли з вели
кою помпою. Деякі автори 
газетних передових наводи
ли ці статистичні дані як 
свідоцтво поступового й не
ухильного прогресу. (Якби 
ці темпи зростання зберіга
лись і надалі, то негри по
рівнялися б з білими десь 
після 2000 року).

Перш за все, ці дані — 
надто оптимістичні. Але на
віть без цього застереження 
факт залишається фактом: 
уряд Сполучених Штатів по
бачив причину для торже
ства в тому., що заробіток 
негритянського робітника 
досяг 58 процентів від заро
бітку його білого товариша!

Така ситуація якнайкраще 
характеризує саму структу
ру американського суспіль
ства.

Деякі
висновки

На закінчення можна на
малювати загальну стати
стичну картину іншої Аме
рики.

Бідні в Америці станов
лять 25 процентів населення, 
їх налічується 40—50 міль
йонів, залежно від того, який 
критерій низького заробітку 
брати до уваги.

Більшість бідних в Амери
ці — білі, хоч на долю ко
льорових меншостей при
падають найбільш жорстокі 
злидні.

Крім кольорових меншо
стей, бідністю особливо ура
жені такі групи: люди похи
лого віку, поденні робітни
ки, робітники, викинуті з 
промислових підприємств, 
підлітки, сім’ї, що існують 
на заробітки жінок, люди з 
низькою освітою.

Бідняки в масі своїй 
страждають фізично: серед 
них найбільше хронічно хво
рих, і вони мають найменші 
шанси на лікування.

Я виклав тут цифри і 
кожна зацікавлена людина 
може оспорювати ті чи інші 
деталі, твердити, що та чи 
інша інтерпретація відхо
дить від істини. Але зараз 
мені хочеться попросити чи
тача забути про цифри. Не
залежно від тих чи інших 
відхилень, цілком ясним є 
те, шо за цими статистични
ми даними ховаються вели
чезні страждання громадян 
нашої країни. І читати їх 
треба з почуттям гніву та 
обурення.

Бо, поки ці факти зали
шатимуться нашою ганьбою, 
поки вони не зм усять  нас 
діяти, інша Америка існува
тиме і далі як страхітливий 
приклад невиправданих 
страждань у найрозвинені
шій країні світу.

Скорочений переклад 
з англійської.

а
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Подивіться на ці чотири фото
графії. Не можна не помітити 
щось спільне для всіх, хоч зроб
лені вони у різних частинах світу. 
Скрізь впадає в очі нога. А всі 
вони разом являють собою важ
ливий орган «порядку у вільному 
світі».

Ви можете висловити свою дум
ку, але, якщо вона не збігається

з офіційною, власті в особі поліції 
почнуть «вчити» вас саме ногою 
поліцая, як це трапилося з пари
зьким студентом.

А ось варіації на цю ж тему. 
Урок «вільного волевиявлення» 
викладає італійцю римський полі- 
цай-карабінер.

У далекому Сеулі, де поліція 
носить взуття американського ви

робництва, перед простою люди
ною у відповідний момент також 
виростає грубий черевик.

І у СШ А північноатлантична ци
вілізація знову демонструє свої 
закони: на цей раз удар при- 
йшовся по обличчю негра.

Кована нога західної демокра
тії старанно викарбовує у свідо
мості трудящих «печать свободи».
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ЛУЇС Г О Й Т І С О Л О - Г А Й

ОПОВІДАННЯ

Домінго ступив кілька кроків, прямуючи 
до повороту дороги. Вантажна машина, 
повна дощок, сигналила за його спиною, 
але Домінго не чув ні клаксона, ні водієво- 
го: «Обережно, старий!». Підстрибуючи на 
дошках, якісь робітники в заляпаних вап
ном комбінезонах помахали старому рукою. 
Домінго зупинився. Сильний поривчастий ві
тер шмагав його, благенька одежа щільно 
прилипала до тіла. Замислений, ніби щось 
пригадуючи, він повернув назад, перебрав
ся через кювет і примостився на протилеж
ному боці дороги, серед ріжкових дерев. 
Він дивився на відбитки слідів, мов на на
мальовану пензлем латку землі. Грузовик, 
віддаляючись, ставав дедалі меншим, поки 
зовсім не сховався за платанами. Оголені 
віти, із сонячного боку вже вкриті брунька
ми, чітко вирізнялися на тлі блакитного 
неба.

Був ясний і холодний весняний ранок. Го
ла, мокра земля, зелені поля, велетенське 
сіре місто, що розкинулося біля моря, ви
блискували під сонячним промінням; все ні
би ожило після вечірнього дощу. Розігнані 
вітром, де-не-де самотою пропливали білі 
хмари, а перші ластівки, здавалось, ловили 
їх, шугаючи в повітрі, і, сп'янілі, падали 
вниз. Домінго йшов по освітлених сонцем 
тротуарах. Засунувши руки в кишені, він хо
вав підборіддя у складках кашне, рятуючись 
від холодного різкого вітру. За ним, на пев
ній відстані, пленталася Амелія. Вона важко 
переставляла ноги і час від часу тулилася до 
платанів, побілених вапном, темніючи на тлі 
їх товстих стовбурів.

Ранок почався, як і завжди. Одразу ж пі
сля сніданку Домінго йшов на майдан і там 
чекав, поки Амелія поприбирає в кімнаті. 
Сидячи на лавці, він грівся на сонечку й 
спостерігав метушню жінок, що поспіша
ли за покупками. Його чорні запалі очі 
були непорушні, здавалося, вони ніколи не 
дивилися на щось пильно. Коли дув сильний 
вітер, він тулився до стіни або підходив до 
недоумкуватого чоловічка, що продавав тю

тюн, сірники, камінці для запальничок та ще 
чорні, покручені, мов коріння, сигари, чи до 
двох жандармів, котрі вважали за краще 
ховатися в затишку за рогом, аніж стояти 
біля воріт пенсійної каси. Коли приходила 
Амелія, вони йшли на прогулянку. З май
дану рушали разом, але в неї були пухлі 
ноги, і незабаром вона починала відставати. 
Відстань між ними поступово збільшувалась. 
Домінго не чекав, поки дружина наздоже
не його, і вона не просила його робити це, 
а повільно і вперто, зціпивши зуби, посу
валася вперед, аж поки не наздоганяла 
його. Домінго інколи запитував, чи не по
вернути їм назад. Та Амелія йшла далі. Во
ни доходили до повороту дороги, звідки 
виднілася будівля, яку споруджували на ко
лишній квітковій плантації. Кинувши оком на 
будівництво, вони повертали назад. Домін
го обробляв цю плантацію, аж поки упра
витель дона Віктора, вже майже рік тому, 
сказав, що там розпочнеться будівництво; 
і тоді старому довелося піти звідти.

На зворотному шляху вони спинялися ко
ло джерела з дуже холодною водою, що 
благотворно впливала на очі, як про це ка
зали тямущі люди. Джерело било з дна яру, 
серед струнких і густих тополь. Біля джере
ла завжди юрмилися люди, вони наповню
вали водою бочки, глечики і пляшки. До
мінго з Амелією вмощувалися на сонці й 
мовчки слухали, про що гомонять люди. 
Згодом дружина йшла готувати обід. А ста
рий і далі сидів під тополею. Часом дрімо
та знемагала його і він куняв собі з розкри
тим ротом. До нього підходили коти, сіда
ли довкола і засинали біля ніг. На обід він 
повертався додому.

Подружжя наймало кімнатку в напівзруй- 
нованому похмурому будинку в одному з 
кварталів старовинного містечка. Хазяйка 
квартири, гладка стара жінка, була завжди 
розпатлана й одягнена в чорне. Всі назива
ли її вдовою. Сім'ї у неї не було, і вона, 
здавалося, тільки й знала, що стежила за 
своїми пожильцями. А коли сама поралася
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на кухні, то не хотіла, щоб Амелія разом 
з нею готувала собі страву, бо та, мовляв, 
ледве човгає ногами і заважає їй. А що ха
зяйка боялася протягів, то вранці, поки ще 
була в ліжку, забороняла відчиняти без по
передження двері і навіть ходити до вби
ральні в години, визначені для неї самої. 
З їдальні вона підглядала за старими через 
шпаринку. А при кожній зустрічі повторю
вала, що вони дуже мало платять за житло, 
вона не може їх утримувати і це скінчиться 
тим, що вона побалакає з монашками, аби 
старих забрали до богадільні.

Тим-то старі здебільшого проводили час 
поза домом. Після полудня вони знову ви
ходили на прогулянку. Смерком Домінго 
йшов до бару, Амелія ж верталася додому 
і, зачинившись у кімнатці, що-небудь шила 
або латала. Цього розпорядку вони ніколи 
не міняли. Найменше порушення завдавало 
їм смутку, бо звичка стала для них обов'яз
ком.

У барі, заплативши тільки за скляночку 
червоного вина, можна було досхочу спо
стерігати, як юнаки грали в більярд, настіль
ний футбол, шахи або доміно. Коли годин
ник, що стояв у кутку, показував рівно де
в'ять, Домінго гукав офіціанта, розрахову
вався і йшов додому вечеряти. Вони доїда
ли рештки сніданку, який Амелія навіть не 
підігрівала, щоб не турбувати хазяйки, і од
разу ж після вечері мовчки вкладалися спа
ти. Хазяйка не хотіла, щоб палили світло 
довше, аніж вона вважала за потрібне.

Здебільшого старі мало розмовляли між 
собою і майже не сперечалися. Подеколи 
він, правда, бурчав, що, готуючи страву, 
Амелія з'їдала, мабуть, кращі шматки, але 
ніколи не кричав і не зчиняв сварки. Амелія 
лиш заперечливо хитала головою, і на цьо
му розмова закінчувалась. Так само рідко 
вони обмінювалися думками, хіба що трап
лялася нагода стати один одному в приго
ді — щось попрохати, запропонувати або 
розповісти про випадок, який збентежив чи 
схвилював їх. При чужих людях вони ще 
більше замикалися в собі. Не зналися вони 
і з листоношею. Ніхто ніколи їх не відвіду
вав, ані друзі, ані родичі. Сусіди знали, що 
в них був син — здоровий русявий хлопець 
із щирим, одвертим поглядом. Але він дав
но загинув під час бомбардування, за кілька 
днів до того, як мав іти на військову служ-
бу.

А юрики пікірували, шугали вгору, потім 
летіли на бриючому польоті, як сліпі кулі. 
Майже безшумно дорогою промчав від
критий легковий автомобіль червоного ко
льору. Власник машини вів авто однією ру
кою, а другою обнімав за стан блондинку 
в темних окулярах, що схилила голову йому 
на груди. А друга блондинка, покоївка у сі
рій сукні, всміхалася до нього. «НАШИМИ
2*

ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ МОЖНА ПОТРА
ПИТИ В УСІ КІНЦІ СВІТУ!» Що за життя?! 
Літаки, знову літаки... Сину мій, сину! До
мінго зморщив лоба і зціпив зуби. Стиска
ючи в кишенях кулаки, він дивився на місто, 
на його околиці, що своїми будинками на
ступали на зелену скатертину поля.

Серед камінних брил і риштувань, у шу
мі моторів, безупинному русі вантажних 
машин та стукоті молотків, серед мішків з 
цементом, балок, залізного пруття, вапня
ного розчину, зводилися день за днем сірі 
кістяки геометричних форм. Дві рівні сму
ги шосе, обабіч них — будинки і тротуари 
попід ними, трохи асфальту, а потім люди. 
Там був його квітник. Якось уранці, одина
дцять місяців тому, машина дона Ігнасіо, 
управителя, спинилася перед огорожею з 
колючого чагарника і сухого пальмового 
гілля. Енергійний і життєрадісний, вдягну
тий у куртку з м'якої шкіри, дон Ігнасіо пі
дійшов до нього. Щоки в нього почервоніли 
від холоду. Він сказав старому, який стояв 
спершись на мотику, щоб той залишив ді
лянку не пізніше, як через місяць.

Було це навесні, коли розкривалися пу
п'янки. Кущі вже рясніли квітами, а над ни
ми в сонячному промінні роїлися бджоли, 
від чого квітник скидався на вулик. Завжди 
покірлива і мовчазна Амелія, котра ніколи 
не сперечалася, сказала тоді:

— Сходи побалакай з доном Віктором.
— Не піду.
— Ти мусиш його побачити. Ти підеш до 

нього,
— Ні, я не зроблю цього.
Амелія заплакала.
Що можна було, Домінго скосив, а дещо 

повиривав руками і продав за абияку ціну, 
віддавши потім половину виторгу дону Ігна
сіо. Через двадцять сім днів Домінго 
востаннє зачинив за собою хвіртку тепер 
уже непотрібної огорожі з колючого чагар
ника та пальмового гілля. Там лишалася 
тільки суха трава і розрита, ніби після бом
бардування, земля.

Невдовзі прибули перші бригади робіт
ників. Домінго щоранку приходив сюди і 
здалеку дивився, як посувається робота. 
Висок і шнур, кирки і лопати, потім екска
ватор, і ось на складених у штабелі мішках 
стоять двоє чоловіків у світлих костюмах. 
Вони розглядали креслення, керували робо
тами, мов генерали на полі бою, і простя
гали вперед руки. Потім довкола будівель
ного майданчика виріс мур з ворітьми, які 
відчинялися тільки тоді, коли треба було 
пропустити вантажні машини. Через хвіртку 
в воротях Домінго подовгу дивився на бу
дівництво. Старий бачив, як наповнювали 
вапняним розчином глибокі ями, вириті на 
його ділянці, як зводилися перші залізобе
тонні стовпи, аж поки якось уранці викон
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роб не запитав, чи не загубив він, бува, тут 
що-небудь.

Через одинадцять місяців знову настала 
весна. Як і минулого року, шугали юрики 
над полями, засіяними пшеницею. Але пта
хи, мабуть, були інші, і трава поросла нова, 
а там, де буяв колись його квітник, грома
дилося сім поверхів уже наполовину спо
рудженої будівлі.

Йшов березень. Поля на околицях вкри
лися м'якими і ніжними рунами пшениці, що 
коливалася під подувами вітру. Домінго 
стояв на дорозі й дивився на них. Одного 
разу він не втримався і пішов з Амелією 
посівами; їх ноги грузли у нагрітій сонцем 
набряклій червоній землі. В цей день вони 
обідали пізніше, як звичайно,

Домінго був селянським сином. Народив
ся він у Ла Ногера, в маєтку, що мав бли
зько двохсот гектарів посівів та лісу; батьки 
Домінго орендували тут землю у хазяїна.

Хазяї мали сина. Майже однолітки, хлоп
ці протягом усього літа були нерозлучни
ми друзями. Хазяїн хотів, щоб кволий і 
хворобливий Августо жив у селі всі три мі
сяці літніх канікул. Восени Августо повер
тався в місто, до школи, а Домінго — до 
польових робіт. Це було так само немину
че, як і те, що після ночі щоразу настає 
день. Потім знову надходило літо,— ціла 
вічність для дітей,— і вони, як і раніше, ло
вили пуголовків у зрошувальних рівчаках, 
гралися на горбах у війну, доглядали за 
пшеницею, посіяною ними на лісових галя
винах, за кукурудзою та квасолею, поса
дженими власними руками. У жовтні, після 
від'їзду Августо, Домінго до перших моро
зів приходив сюди і поливав ці іграшкові 
посіви.

Якось Августо приїхав з батьковим пода
рунком — мисливською рушницею.

Години, проведені у засідці, були чи не 
найщасливішими. Але в житті Домінго зго
дом обставини змінилися. Августо вже не 
приїжджав на все літо до Ла Ногера, а ли
ше на кілька днів у вересні. Батько возив 
його по модних курортах, санаторіях, пля
жах, де люди приймали морські ванни.

— Августо зовсім здичавіє у селі. Адже 
він завжди був трохи відлюдькуватий на 
вдачу. Нехай поїде зі мною в Сінтьєнес 1 та 
побачить людей, знайде собі друзів, позна
йомиться з дівчатами; взагалі йому треба 
цивілізуватися,— говорив він селянам.

Тепер Августо був довготелесий і вайлу
ватий парубійко, з прищами на обличчі, 
ламким голосом та неуважним поглядом. 
Він приїздив до Ла Ногера разом із своїм 
другом, вредним товстуном, котрий ганяв 
курей, лупцював свиней та руйнував клітки 
для кролів. Коли вони вирушали на полю

1 С і н т ь є н е с  — курортне містечко на каталон
ському узбережжі Середземного моря.

вання, Домінго був у них за нагонича. Він 
лазив по ярах і чагарниках, нацьковував со
бак, а ті двоє чекали нагорі з рушницями 
напоготові. Увесь інший час Августо і його 
друг марнували в садку, лежачи на шезлон
гах, їли тістечка й морозиво, між собою 
нишком сміялись. Потім Августо аж два ро
ки не приїздив зовсім до Ла Ногера. Він 
був уже бакалавром, навчався за кордо
ном, опановуючи іноземні мови. А вернув
ся вже справжнім мужчиною, і тоді Домін
го вперше звернувся до нього на «ви». Від
тоді Августо тільки зрідка заїжджав у Ла 
Ногера, але завжди в супроводі своїх по
друг і товаришів. А коли зустрічався з До
мінго, плескав його по плечу, щиро усмі
хався і пропонував сигарету, щоразу забу
ваючи, що Домінго не палить. І при цьому 
говорив: «Пам'ятаєш, як ми колись гралися 
разом?»

Одного разу Августо,— на той час він 
уже був одружений з донною Магдале
ною,— запропонував Домінго поїхати до 
нього в Барселону. Домінго погодився. 
Йому доручили баского коника і легеньку 
лаковану коляску, в якій він мав щодня во
зити на прогулянку сеньйору та маленького 
Віктора. Домінго здавалося, що все це йо
му подобається — і коник, і коляска, і місто, 
і оточений величезним тінявим садом особ
няк, у якому вони жили. Будинок з великою 
гостроверхою вежею був збудований у 
стилі 80-их років; на вежі містилася заскле
на різнобарвними шибками веранда. Домін
го проводив там більшу частину вільного 
часу, дивлячись на вулицю через барвистий 
вітраж.

Він швидко звикся з містом. З конем, 
який полохався автомобілів і трамваїв, він 
навчився справлятись ще до того, як побо
ров власний страх. Уранці Домінго виїздив 
на прогулянку з сеньйорою та хлопчиком. 
Донна Магдалена була доброю і тихою 
жінкою. Вона дуже любила тварин.

— Не бийте його, Домінго, не бийте! — 
говорила вона завжди і гладила круп ко
ня.— Яке сумне життя у коня. Наказують 
йому: праворуч, ліворуч, стій, пішов...— 
і він слухається заради якоїсь там жмені 
солодких ріжків. Без упину іде, іде, не зна
ючи куди, аж поки не настане такий день, 
коли він і встати не зможе, або не звалить
ся десь на півдорозі.

Добра, дуже добра була сеньйора.
Згодом Домінго одружився з Амелією, 

хазяйською куховаркою. Дон Августо ска
зав, що візьме на себе витрати за двотиж
неву весільну подорож, куди б вони не по
їхали. Домінго обрав Ла Ногера. Дон Ав
густо поплескав його по плечу і мовив:

— Пам'ятаєш, як ми колись гралися ра
зом?
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І подарував йому дві сигари.
Через дев'ять місяців у них народився 

син. Все йшло гаразд, аж поки одного дня 
кінь не перевернув коляску, коли Домінго 
вивіз на прогулянку донну Магдалену з ді
тьми. Ніхто не постраждав, і ніхто його не 
лаяв. Але дон Августо продав коня і дору
чив Домінго доглядати за садом. Подеколи 
вечорами, після роботи, Домінго дивився на 
свої сухі й жилаві руки, які вже починали 
тремтіти, потім ішов до старої конюшні, 
де стояла вкрита пилом та павутинням роз
бита коляска. Кілька років він доглядав за 
садом. На той час його син став уже пра
цювати учнем у столярні.

Пізніше вони змушені були залишити 
особняк. Дон Августо сказав, що вирішив 
продати дім й переселитися в центр міста. 
Для Домінго там місця не було.

— Проте,— сказав йому дон Августо,— 
в мене є квітник на околиці. Якщо хочеш, 
я віддам тобі його в оренду. Знаєш, це ви
гідна справа. На квітах можна заробити.

Домінго згодився і тимчасово найняв не
величку кімнату для дружини й сина — міц
ного хлопця, який вже працював на лісо
пильному заводі. Гарний блондин, якому ще 
й двадцяти не було, саме у силі, він заги
нув під час бомбардування міста.

В ті часи дон Августо часто запрошував 
до себе Домінго. Хазяїн погладшав, у ньо
го виросло друге підборіддя, обличчя взя
лося зморшками, а очі завжди дивилися 
стомлено.

— Пам'ятаєш, як ми гралися разом ма
лими? — спитає було дон Августо і подиви
ться на нього швидким, неспокійним погля
дом; за мить його повіки важко і журно 
опускалися, як опускається важка завіса.

Хазяїн із своєю родиною виїздив до Ніц
ци. А коли повертався, Домінго давав йому 
найповніший звіт.

Він дуже добре обробляв ділянку і мав 
непоганий прибуток. Грунт був добрий, во
ди вистачало, і квіти росли чудово. Увече
рі Домінго зрізав їх, а вдосвіта, тільки-но 
прокинуться горобці, продавав їх на Лас- 
Рамблас *. Здавалося, він був задоволений 
своєю роботою. Тільки іноді смуток огор
тав його душу. Це траплялося навесні. Та 
березень втихомирював нерви і своїми ряс
ними дощами оживляв суху землю, яка по
волі вкривалася молоденькою прорістю. 
Домінго з Амелією жили тоді у кімнаті, яку 
найняли кілька років перед тим. Плата за 
неї була невелика, та й до ділянки порів
няно недалеко.

Домінго відвідував дона Августо тричі на 
рік: на різдво, на Великдень та на іменини 
в жовтні — і щоразу приносив йому квіти.

і Л а с-Р а м и л а с — один а центральних бульварів 
Барселони.

Дон Августо приймав у салоні. Його ноги 
лежали на подушках, а під рукою завжди 
була банка з медом, куди дон Августо час 
від часу вмочав дерев'яний шпатель і по
тім обсмоктував його. Довкола метушилася 
рідня та слуги, що доглядали господаря. 
Угледівши Домінго, дон Августо 'засовував 
руку в кишеню і діставав кілька сигар. Те
пер він уже не усміхався. Його ліве око 
було розплющене ширше ніж праве.

— Пам'ятаєш, як ми гралися разом? — 
Він обертався до присутніх і говорив здиво
вано:— У нас був свій город! Ми садили 
квасолю і сіяли пшеницю...

Тепер на обличчі в нього відбивалися ли
ше втома, страждання і страх.

Домінго довідався про його смерть з га
зет. Коли він прийшов, дона Августо вже 
виносили з дому. Труну поставили серед 
вінків на катафалк, який тягла четвірка змо
рених коней. Домінго йшов пішки за корте
жем автомобілів та екіпажів. На кладовищі 
він спостерігав церемонію, стоячи трохи 
віддалік, під кипарисом. З кладовища він 
пішов останнім.

Потім усе йшло, як і раніше. Тільки те
пер йому доводилося мати справу з упра
вителем, і, крім різдва та великодня, він 
відвідував свого нового пана у дні святого 
Віктора й Августа. Двері відчиняла нова 
служниця, вона забирала букет квітів, дяку
вала і вручала від пана двадцять дуро 
Перші два рази старий узяв гроші. «Мабуть, 
молодий хазяїн не пам'ятає,— говорив До
мінго дівчині.— Але я носив його на руках, 
коли він ще не вмів сказати «тато». Я що
ранку возив його з матір'ю в колясці на 
прогулянку...» — і запитав про здоров'я 
сеньйори та Альверіто, їх сина, який, ма
буть, уже зовсім став дорослий, а також 
про самопочуття старої сеньйори Магдале- 
ни. Однак доброї і лагідної сеньй/'тм або ке 
було дома, або вона хворіла, або^тражда- 
ла від мігрені і тому ні разу не могла його 
прийняти.

Втретє Домінго вручив букет квітів і від
разу ж пішов, не чекаючи на відповідь. 
А в день святого Августа він вирушав на 
цвинтар і залишав букет квітів біля входу 
в склеп. Коли Домінго прогнали з ділянки, 
і він уже не мав власних квітів,— було це 
в жовтні — старий подався в гори, назби
рав цілу корзину квітів, що пахли медом, і 
одніс їх на кладовище.

Дон Ігнасіо, управитель, сказав, що тре
ба залишити ділянку. Стара просила сходи
ти до дона Віктора, але Домінго не послу
хався. Потім він ходив до багатьох земле
власників найматися на роботу, тільки йому

1 Д у р о — іспанська монета вартістю в п’ять пе
сет.
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всюди відмовляли. Не питали навіть, скіль
ки йому років. Тоді Домінго добре нагост
рив свої інструменти, дбайливо змастив їх 
і, загорнувши в старе ганчір'я, заховав у 
шафу.

Як і раніше, Домінго прокидався на сві
танні, але з ліжка вставав години через дві, 
бо хазяйка нервувала, коли чула, як він хо
дить по кімнаті, мов неприкаяний. З нетер
пінням дожидався сніданку — скибки під
смаженого на маслиновій олії хліба з час
ником та скляночки вина — і хутко виходив 
з дому, нібито на нього чекало багато 
справ. Він грівся на осонні, читав газету, по
зичену у когось із приятелів, і йшов прогу
лятися до своєї колишньої ділянки; Амелія 
пленталася на певній відстані від нього. По
тім аж до обіду сидів біля джерела. Уве
чері знову грівся на сонечку, а після про
гулянки вечеряв солодкою картоплиною, 
запиваючи її кількома ковтками вина в ба
рі. А коли Амелії вдавалося заощадити хоч 
трохи з їх недільного бюджету, вони йшли 
до єдиного у містечку кіно, де показували 
фільми через день. Щонеділі після церкви 
він ходив на майданчик, де діти зранку 
влаштовували щось на зразок змагань з 
авіамоделізму. Стоячи у юрбі цікавих, До
мінго спостерігав за кружлянням моделей, 
їх жалібний шум нагадував дзижчання ме
ханічної пилки. Часом (ех, Хуліо, сину мій!) 
котрась із моделей переходила в піке і роз
бивалася об землю. А ввечері він з'їдав 
свою картоплину і у барі, де в цей час бу
ло жвавіше, ніж звичайно, спостерігав за 
молоддю, що юрмилася біля настільного 
футболу та більярда, прислухаючись до збу
дженого голосу диктора, який передавав 
новини футбольних змагань. Домінго ніко
ли не повертався додому раніше дев'ятої. 
А коли й приходив, то діставав свої інстру
менти, загорнуті в ганчір'я, розкладав їх на 
ліжку і подовгу не зводив з них очей.

Якось уранці, сховавши серп під полу 
піджака і ні про що не попередивши дру
жину, Домінго вийшов з дому. Він побрів 
тоді в гори і там жав дрік, аж поки не ви
бився з сили. А сьогодні був звичайний 
день. Хіба що трохи яснішим здавалося не
бо після дощу та мальовничішою природа. 
Мов ті метелики-поденки, літали юрики на 
вітрі. Було так ясно, що боліли очі, коли 
поглянеш на яскраву зелень хлібів. Старий 
дійшов до бару з червоним черепичним да
хом і високими стінами. «ЛАСКАВО ПРО
СИМО ДО ЛАС-ПАЛЬМЕРАС!» — закликала 
афіша, прикріплена біля входу. На залитій 
сонячним світлом терасі якась блондинка в 
темних окулярах усміхалася молодому сень
йору; на столі між цигарницею і запаль
ничкою лежали ключі від автомашини. На 
стоянці було видно відкритий спортивний 
автомобіль кремового кольору. З включе

ного репродуктора линула монотонна \ 
плаксива музика. Незнайомий молодик у бі
лому піджаку, спершись на афішу, втупив 
очі у старого. Домінго пішов далі.

Дорогою мчали автомобілі. Промайнув 
якийсь священик на моторолері, «каділлак», 
«фіат», «ягуар». Капаючи маслом і залиша
ючи за собою спіралі чорного одурманю
ючого диму, простугоніла вантажна маши
на. Потім «пежо», «опель-капітан», «форд», 
«форд» і ще один «форд», поліцай-регулю- 
вальник на мотоциклі; промчав, мов дикий 
звір, величезний червоний автобус з турис
тами. Подекуди в калюжах придорожнього 
рову відбивалося голубе небо і бананове 
листя. Домінго звернув з дороги й підійшов 
до самого краю насипу. Перед ним лисніли 
молоді посіви, їх перетинала високовольтна 
лінія. А трохи нижче, мов лезо ножа, ви
блискувала на сонці ще одна дорога, що 
вела до міста. По ній снували темні, прудкі, 
маленькі, як миші, автомобілі. Далі знову 
простяглися зелені поля, за ними — сірі, по
дібні до геометричних фігур, блоки будин
ків, а поміж ними, мов кратер вулкана, ле
жав великий стадіон. В далечині виднілося 
місто, темніли заводські димарі, блищало 
скло... Запах хлібів змішувався з запахом 
бензину.

Все сталося, ніби за помахом чарівної па
лички. Домінго глянув на дружину, що 
йшла дорогою метрів за сто від нього. По
тім, нахмурившись і затуливши очі рукою 
від сонця, почав спостерігати за юриками, 
що, як стріли, пронизували небо. А коли 
знову кинув оком туди, де хвилину назад 
була Амелія, то побачив, що там у безлад
ді скупчилися автомашини. З них квапливо 
виходили водії і хряскали дверцятами.

Захекавшись, Домінго підбіг до тісного 
кола людей, що стояли, похиливши голови. 
Спробував був протиснутись між плащами, 
куртками, шкіряними тужурками, канадсь
кими кашкетами, світлими весняними паль
тами. Хтось штурхонув його ліктем у живіт.

— Ей ви, не натискайте так!
Домінго на мить угледів посеред натовпу 

Амелію, вірніше те, що колись було нею. 
Поліцай-регулювальник щось записував. 
Чийсь голос пояснював:

— Я натиснув на сигнал, коли вона опи
нилася перед машиною. Потім загальму
вав, але... Мабуть, була не при своєму...

Домінго смикнув поліцейського за рукав, 
але хтось вийшов з юрби і відштовхнув 
його. Поліцай навіть не глянув на старого. 
Очі в Домінго блищали; затиснувши в роті 
кінчики вусів, він ніби жував їх.

— Назад, назад!— гукав поліцай.— Хіба 
не бачите, що можете на неї наступити? — 
А потім, стишивши голос, додав: — Відне
сіть її в машину.
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Всі розступилися і відтіснили Домінго ще 
далі. І знову стіна з широких плечей пе
решкодила йому побачити, що діялося за 
нею.

— Обережно. Там килим...
— Нічого...
Коли машина рушила, юрба почала роз

ходитись. Поліцай сховав блокнот у кише
ню.

— Ану, розходьтесь. Ідіть собі, ви затри
муєте рух.

Він поїхав мотоциклом слідом за маши
ною. Одягаючи рукавички, люди прямували 
до своїх автомобілів, жували сигари і го
лосно розмовляли. Клацали дверцята, ма
шини сигналили і одна за одною від'їжджа
ли, як після закінчення спектаклю.

Домінго залишився сам. Він поглянув на 
поворот дороги, потім ступив кілька кроків 
уперед, нібито намірився піти за ними.

В кількох сантиметрах від нього з шумом 
промчала машина, до самого верху заван
тажена дошками. Робітники, що сиділи на 
дошках, помахали йому руками. Старий сів 
на камінь під ріжковими деревами. В око 
йому впали якісь написи: «КУПУЙТЕ ДІЛЯН
КИ ДЛЯ НОВИХ БУДИНКІВ»; «ЛАСКАВО 
ПРОСИМО ДО ...» Він втупився у сліди ко
ліс, у темну пляму, ніби з густої червоної 
глини, що розпливлася на дорозі.

Хлопчик, що їхав велосипедом, спинився 
край дороги і щось гукнув до нього. До
мінго навіть не поворухнувся і тільки звів 
на нього безтямний погляд. Хлопчик пере
питав ще раз, куди він потрапить, якщо їха
тиме весь час прямо...

З іспанської переклали 
Рафаель ЕСТРЕЛА та Дмитро ОЛЕК^САНДРЕНК.0
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ВСЕСВІТУ

НЕДООЦІНЕНА САМО
ПОЖЕРТВА. Один з най
кращих пожежників бе
льгійського міста Велтін 
Мішель Ватгелет виявився 
одноразово і... підпалюва
чем. Він визнав, що прагнув 
збільшити кількість пожеж, 
при яких міг би виявити 
свою самопожертву.

ДИВНА КОЛЕКЦІЯ. У 
французькій в'язниці Санте 
працює один з найоригіналь- 
ніших колекціонерів світу: 
це стражник, який збирає 
недокурки останніх цигарок, 
викурених в’язнями перед 
стратою.

СОВІСТЬ ЗАГОВОРИЛА. 
Публічна бібліотека англій
ського міста Норбері звер
нулася до своїх читачів з 
проханням повернути книги, 
вкрадені або взяті в бібліо
теці без реєстрації. Тим, 
хто добровільно поверне 
книги, гарантувалося звіль
нення від покарання.

Наступного дня один з чи
тачів привіз на автомашині 
299 книжок.

Д ЕМ О  Б І Л І З А Ц І Я  
ЗБРОЙНИХ СИЛ. Фран
цузький воєнний міністр 
Мессмер нещодавно повідо
мив з трибуни Національних 
зборів, що припинення війни 
в Алжірі дозволило зробити 
деяке скорочення збройних 
сил Франції: «демобілізова
но» 2752 коней і 360 вій
ськових собак.

СЛАВЛЯЧИ ГОСПОДА- 
БОГА. Одну з церков ан
глійського міста Болтона 
реконструйовано в «сучас
ному» стилі. Стіни розмальо
вано ультрамодними карти
нами, під час богослужіння 
грає справжній джаз, в церк
ві можна замовити віскі, 
вино чи пиво.
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ЛІДІЯ Н Е К Р А С О В А

ПОЕЗІЯ ЯНГОЛИ
Вже перше знайомство з 

поезією Анголи викликає по
чуття глибокої поваги. Як 
могли письменники цієї 
португальської колонії в 
невимовно страшних умо
вах створювати чудові літе
ратурні твори?

Здається неймовірним, що> 
в країні, де і в XX сторіччі 
зберігається справжнє раб
ство, де на протязі майже 
п’яти століть колонізатори 
жорстоко придушують будь- 
який прояв вільнодумства, 
могла в 1111 и к и у т и м о гу т 11 я 
і бойова громадянська по
езія.

1 все ж ця до недавнього 
часу зовсім невідома літера
тура зараз голосно, на весь, 
світ заявляє про своє існу
вання. Прийшов час, коли 
вона повинна стати об’єктом- 
серйозного вивчення і дослі
дження, бо творами анголь- 
ських поетів може по праву 
пишатися молода література 
Африки.

Історія виникнення сьо
годнішньої літератури Анго
ли — це історія подолання 
одвічного гніту колонізато
рів, це історія подолання 
комплексу расової неповно
цінності, що його віками на
кидають африканцям. Ма
ленький негр (один на сот
ню білих учнів) переступив 
поріг школи. І перше, що він 
почув від учителя — цс істо

рія про те, чому люди бува
ють білі, жовті, чорні. Мій 
друг з Анголи розповів мені 
її. Історія ця дуже проста.

Коли бог створив людей, 
він звелів їм піти помитися 
до озёра. Ті, що прибігли до 
води першими, пірнули, ви
милися і стали білими. Ті, 
що прийшли пізніше, не 
змогли відмитися дочиста. 
Вони помилися гірше, тому 
що води в озері стало 
менше. Ті, що прийшли ос
танніми, змогли намочити 
тільки долоні і ступні... Ці 
л ю д и з а л и ш и л и с я чорними.

Здавалося б, яка невинна 
історія... Але ця «казочка» 
є першим расистським нока
утом, завданим дитячій пси
хології. «Я найледачіший! 
Я найбрудніший», думав ма
ленький негр, здивовано роз
глядаючи свої світлі долоні. 
І хлопчик починав боязко 
тулитися до стінки в присут
ності білих, чистих...

Втім, юні герої з творів 
поетів молодшого покоління, 
таких, як Агостіньо Нето, як 
Віріато Круш, не дають до
роги колонізаторам, а смі
ливо кидаються на штурм 
несправедливості. Вони за
являють:

...Ми — Надія,
Ми вимагаємо життя!

(Агостіньо Него, 
«Прощання в годину 

від’їзду»)

Часи змінилися, і вітер 
свободи долетів до португа
льських колоній. Плеяда по
етів, які народились напри
кінці двадцятих років і тіль
ки недавно подолали раси
стські бар’єри, встановлені 
на шляху до здобуття осві
ти, навчились читати по-пор- 
тугальськи — мовою, нав’я
заною поневолювачами* і 
проголосили у 1948 році в 
Луанді, столиці Анголи, гро
мадсько-політичний і куль
турний рух «Ідемо відкри
вати Анголу».

На противагу колонізатор
ській теорії «духовної аси
міляції»,— теорії, що ви
правдовувала й легалізува
ла в Анголі одвертий расизм 
і сегрегацію, — молодь на 
початку 50-х років створю
вала підпільні школи, біб
ліотеки й гуртки самоосвіти. 
Були проведені конкурси на 
кращі твори літератури й 
образотворчого мистецтва.

В літературних творах то
го часу визвольні ідеї фор
мулювалися настільки чітко, 
що навіть видавництво Л і 
сабонського будинку сту
дентів— видавництво нагіів- 
конспіративне, остаточно 
розгромлене політичною 
поліцією у Португалії в 
1961 році,— не наважилось 
друкувати ці книжки.

Розглядаючи сучасну лі
тератури Анголи, неможли-
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во обійти імена тих, хто ке
рує народно-визвольним ру
хом у цій країні. Маріо де 
Андраде, Віріато Круш, 
Марселіно дос Сантос... Знов 
і знов повторюючи імена цих 
людей, ми захоплюємося їх
ньою мужністю й стійкістю.

Віріато Круш, який у 
1948 році двадцятирічним 
юнаком очолив національ
ний культурний рух «Ідемо 
відкривати Анголу», був ра
зом з Маріо де Андраде 
творцем також чисто полі
тичних організацій. І якщо 
Віріато Круш залишався в 
Анголі до останньої можли
вості і змушений був емі
грувати тільки у 1957 році, 
коли йому загрожував 
арешт,— то Маріо де Андра
де, з 1953 року перебуваю
чи в Парижі, проводив вели
чезну роботу і, зокрема, при
страсно викривав у пресі 
суть португальського коло
ніалізму.

Його статті, надруковані в 
журналі «Презанс Афрікен» 
під псевдонімом Буанга Фе- 
ле, мали велике значення. 
В ці роки, коли португаль
ський уряд силкувався під
вести «теоретичну базу» під 
своє розбійницьке пануван
ня в африканських колоніях, 
коли найнятий Салазаром 
бразільський соціолог Жіл- 
берто Фрейре широко про
пагував свою теорію «лузо- 
тропікалізму», яка твердить, 
ніби португальцям властива 
«особлива біологічна
якість», що, мовляв, дозво
ляє їм легко пристосовува
тися до умов життя 
в тропіках,— статті Маріо 
де Андраде відкривали сві
тові другий бік цієї «теорії», 
вибивали грунт з-під ніг у 
брехунів і доводили до не
стями фашистського дикта
тора Салазара. Статті Ма
ріо де Андраде про масове 
знищення африканців на 
острові Сан-Томе 23 лютого 
1953 року, стаття «Що таке 
лузо-тропікалізм» і «Гана та 
зони мовчання в Африці» зі
рвали з португальських ко
лонізаторів фальшиву личи
ну «християнських цивіліза

торів». Недаремно в 1959 ро
ці, коли сотні борців за не
залежність Анголи були ки
нуті у в’язниці, португаль
ський трибунал, не маючи 
можливості фізично роз
правитися з Маріо де Ан- 
драде, Віріато Крушем і 
Марселіно дос Сантосом, за
очно засудив їх за «підрив
ні дії проти єдності нації».

Чудово розуміючи, що по
езія, як форма пропаганди, 
що звертається до сердець 
і почуттів величезного кола 
читачів, мож.е відіграти над
звичайно важливу роль, Ма
ріо де Андраде приділив 
особливу увагу упорядку
ванню та виданню першої 
антології африканської пое
зії португальською мовою. 
Книга ця вийшла в 1958 ро
ці в Парижі у видавництві 
Жана П’єра Освальда. Ще в 
1953 році Маріо де Андраде 
взяв участь у виданні пер
шої збірки поезій, яка ви
йшла португальською мовою 
під назвою «Зошит негри
тянської поезії». В цій збір
ці були опубліковані пере
важно вірші, надіслані на 
літературні конкурси в пе
ріод з 1948 по 1953 рр. І се
ред авторів творів, надруко
ваних в цьому «Зошиті», 
вже були імена, так добре 
відомі нам тепер. За рідким 
винятком, всі ці поети і сьо
годні виконують обов’язки 
громадян і борців.

Творити для блага народу, 
оспівуючи славні сторінки 
його історії, розповідаючи 
про багатства світу і люд
ства, творити, викриваючи й 
тавруючи колонізаторів, 
створювати свої національні 
цінності, не замикаючись від 
світу у вузькому колі націо
налізму, а, навпаки, щедро 
ділячись з людством всіма 
багатствами,— ось завдання, 
що випало молодим пись
менникам. І кожен по-своє
му вирішує його.

Особливо треба підкресли
ти роль Маріо де Андраде 
як пропагандиста національ
ної культури, як одного з 
організаторів першого в 
Португалії видавництва Бу

динку студентів. Це було 
фактично єдине видавницт
во, завдяки якому твори мо
лодих негритянських пись
менників і поетів з португа
льських колоній змогли по
бачити світ. Широко заду
ману серію творів авторів 
«заморських провінцій» (як 
з 1951 року офіціально ста
ли іменуватися колонії Пор
тугалії), на жаль, було ви
дано лише частково. Але й 
те невелике, що вдалося зро
бити видавництву перед тим, 
як уряд розгромив його, 
має величезну цінність.

Крім імені Маріо де Ан
драде, нам відомі також іме
на інших організаторів ви
давництва Будинку студен
тів. Серед них був і Аго- 
стіньо Нето, активний і не
втомний борець за об’єднан
ня африканців, що працю
ють або вчаться в Португа- • ••лі і.

Велика кількість ‘ віршів, 
написаних ним в останній 
час у в’язниці — полум’яних, 
патріотичних віршів, що 
кличуть до боротьби,— по
трапили до рук його товари
шів, які готують їх до ви
дання.

Серед ентузіастів, що пра
цювали у видавництві Бу
динку студентів, був Томас 
Медейрос, поет з острова 
Сан-Томе. Це він, автор та
ких видатних творів, як 
«Сокопе, присвячене Ніко- 
ласу Гільєну» і «Сокопе на 
честь радянського наро
ду», друкував на машинці 
у нічні години твори своїх 
друзів і товаришів, які по
тім увійшли до збірок пое
зії Анголи.

В 1960 році були випущені 
одна за одною збірки поезій 
Арналдо Сантоса — «Утеча», 
Маріо Антоніо — «Любов», 
Антоніо Кардозо — «Вірші 
з нагоди» і збірка опові
дань Луандіно Війєра «Мі
сто і діти».

27-річний Луандіно Війєра 
посідає особливе місце в лі
тературі Анголи. Молодий 
письменник, який випробу
вав свої сили в поезії, який 
створив роман про сучасну
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Анголу, показав себе тонким 
і зрілим майстром короткого 
оповідання. В листопаді 
1961 року Луандіно Війєра 
був заарештований політич
ною поліцією Португалії.

Останніми видавцями, в 
найтяжчий час 1960—61 рр., 
в дні лютого терору, який 
особливо посилився після 
початку колоніальної війни 
в Анголі,— були Коста Ан- 
драде, молодий поет, автор 
збірки віршів, що вийшла у 
1961 р. під назвою «Земля 
червоних акацій», і Карлос 
Едуардо, упорядник збірки 
поезій Анголи.

Збірка «Поети Анголи» є 
найважливішим виданням 
Будинку студентів. Незва
жаючи на те, що книжка 
друкувалася на машинці,— 
до неї увійшло 90 творів 
двадцяти поетів і 8 пісень 
мовами кімбунду і мбун- 
ду — тобто найбільш розпо
всюдженими мовами Анголи.

Найкращими в збірці є 
вірші поетів молодшого по
коління, тих, хто народився 
в тридцятих роках нашого 
століття. їх у збірці біль
шість, і твори їх — це справ
жнє багатство сучасної літе
ратури Африки.

Любов до рідного народу, 
до його мови й мистецтва, 
ненависть до колоніаліз
м у— ось найзначніші теми, 
що їх порушують молоді 
поети. Образ сучасного ра
ба — людини, насильно за
вербованої на роботу в чу
жих краях, з’являється кіль
ка разів у творах різних 
поетів. Це і величезної сили 
вірш «Лист законтрактова
ного» Антоніо Жасінто, це 
«Раби» Мануела Ліма, це і 
«Законтрактовані» Арналдо 
Сантоса та багато інших 
творів.

Яскравими віршами пред
ставлений Агостіньо Нето. 
З поезіями, сповненими об
разів дитинства, насиченими 
жанровими картинами побу
ту «мусеків» — африкан
ських кварталів Луанди — 
виступає Віріато Круш.

Значний інтерес станов
лять твори першої поетеси 
Анголи Алди Лари, такі як 

. «Чорна годівниця» і «Наш 
курс».

Чорна годівниця, що виго
довує білих немовлят, тоді 
як її власні діти гинуть від 
виснаження — стає симво
лом пригніченої Африки, яка 
змушена віддавати свої жит

тєві блага колонізаторам, а 
сама животіє в злиднях і го
лоді. Вірш «Наш курс» — 
це поетична програма об’єд
нання людей всіх рас у бо
ротьбі за краще майбутнє. 
Цей же погляд в майбутнє, 
світле і щасливе, відзначає 
поезію Мануела Ліма, поета 
і борця визвольної армії. 
У вірші «Слухайте Кіссанті» 
поет мріє про ніч, схожу на 
всі ночі Африки, але в якій

«Мир і Любов
Крокують, взявшись за руки...»

Читаючи твори анголь- 
ських письменників, що му
жньо кинули виклик гноб
ленню, рабству, расистській 
сваволі і навіть смерті, ми 
мимоволі згадуємо слова 
великого волелюбця Віктора 
Гюго:

«...Думка завжди тікає від 
того, хто намагається її при
душити. Вона невловима, 
тому що, ховаючись,— видо
змінюється. Так горить смо
лоскип. Якщо його погасять, 
якщо його поглине пітьма — 
він стає голосом, і темрява 
не може заглушити слова. 
Якщо хочуть затулити рот, 
що говорить,— слово стає 
світлом».
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З кожним днем змінюється карта Африки. Один за одним зникають з неї ког^ -  
ри колоніальних держав. Найзначнішим роком в історії африканського континенту був 
1960-й. Протягом цього року 17 африканських країн здобули свою незалежність. Поза 
колоніальною системою опинилися дві третини території Африки і три чверті її на
селення. 1961 рік приніс незалежність ще двом країнам; наступний 1962-й — чотирьом. 
А тепер в Африці налічується вже 33 незалежні держави.

На нашій карті країни, які ще перебувають під колоніальним ярмом, позначені 
лініями, що утворюють грати на чорному фоні. Це має не лише умовне, а й симво
лічне значення. Адже тут панують расизм, визиск і пригноблення людей, безправ'я і 
терор.

АНГОЛА — формально «заморська провінція», 
фактично — колонія Португалії. В країні панує 
найжорстокіший військово-поліцейський режим. 
Незважаючи на це, народ Анголи мужньо бо
реться за своє визволення.

БАСУТОЛЕНД — протекторат Англії. Знаходи
ться в межах Південно-Африканської Республіки.

БЕЧУАНАЛЕНД — протекторат Англії.

ГАМБІЯ — колонія і протекторат Англії.

ГВІНЕЯ (Іспанська)— колонія Іспанії в Еквато
ріальній Африці. В країні панує жорстокий фа
шистський режим колонізаторів.

ГВІНЕЯ (Португальська) — колонія Португалії. 
Зважаючи на географічне положення країни, ке
рівники НАТО надають їй великого . військово- 
стратегічного значення, тут будуються аерод
роми і військово-морські бази.

САХАРА ІСПАНСЬКА — колонія Іспанії. 1952 
року колонізатори почали розвідку корисних ко
палин— бокситів, залізної руди, а також нафти.

КАБІНДА (Португальська)— колонія і порт на 
західному узбережжі Африки.

КЕНІЯ — колонія і протекторат Англії. Під ке
рівництвом демократичних партій народ країни 
веде боротьбу за незалежність.

МОЗАМБІК — португальська колонія. Корінне 
населення позбавлене елементарних прав. В кра
їні узаконена примусова праця. Народ Мозам
біку веде боротьбу за своє визволення.

СВАЗІЛЕНД — протекторат Англії.

ФЕДЕРАЦІЯ РОДЕЗІЇ І НЬЯСАЛЕНДУ --  воло
діння Англії у Південній і Центральній Африці. 
До останнього часу складалася із самоврядної 
англійської колонії Південна Родезія і протек
торатів Північна Родезія і Ньясаленд. Зовсім не
давно, вже після того як було накреслено нашу 
карту, англійські колонізатори, під тиском ви
звольного руху, надали прав самоврядування 
Ньясаленду і визнали право Північної Родезії на 
вихід з Федерації. Отже, це фактично означає 
розпад расистської федерації, створеної коло
нізаторами.

ФРАНЦУЗЬКИЙ БЕРЕГ СОМАЛІ — володіння 
Франції на сході Африки. З 1953 року має ста
тус «заморської території» Франції, якою управ
ляє губернатор. Народ країни під керівництвом 
партії «Демократичний союз Сомалі» домагає
ться незалежності.

ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АФРИКА — країна, оку
пована Південно-Африканською Республікою. 
Населення активно бореться проти політики ра
сової дискримінації та сегрегації, за національне 
визволення. 1959 року утворено Національний 
союз Південно-Західної Африки, який очолив 
боротьбу за незалежність.

ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА — на
нашій карті позначена білим кольором, як і всі 
країни Африки, які здобули незалежність. Але 
це лише формальна ознака, оскільки Південно- 
Африканська Республіка не була колонією. Проте 
тут панує найжорстокіший расистський режим. 
Уряд на чолі з X. Ф . Фервурдом є єдиним у 
світі, який проголосив расизм своєю офіційною 
державною політикою. Європейська меншість на
селення займає пануюче становище.

Визвольні вітри проносяться над африканським континентом. З кожним днем 
шириться родина його незалежних країн. І хоч ще лютують португальські колоніза
тори в Анголі, біснуються запеклі расисти Фервурд і Веленський, не припиняють своєї 
підступної гри імперіалістичні хижаки в Конго,— день повного визволення Африки на
ближається!
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ПОВЕЛА

Я зняв телефонну трубку й подзвонив 
його превосходительству пану послові. Ці
лий рік, що видався мені вічністю, я поне
вірявся в морях і океанах на борту старо
го корабля і зовсім не чув рідної мови.

Тому коли до мене здалека долинув го
лос його превосходительства, я ніби сп'я
нів — мені здалося, що я розмовляю з са
мою батьківщиною...

Діялося це в маленькому містечку на бе
резі Середземного моря, де його превос
ходительство проводив літню відпустку. Ко
ли я відрекомендувався, дипломат радо 
привітав мене і приязно порадив:

іть таксі й приїздіть якнайшвид
ше...— А потім додав ще приязніше:— Тут 
і їхати всього п'ятнадцять кілометрів.

Я поклав трубку, і руки в мене опустили
ся. П'ятнадцять кілометрів пішки — геть 
охлянеш. Розпитавши, як добратися до бу
динку посла, я дізнався, що найзручніше 
туди їхати електричкою — на це піде лише 
півгодини. Однак усіх моїх грошей було за
мало і на половину дороги.

Невдовзі, сумно думаючи про свою не
долю, я сидів у вагоні, що мчав мене до 
мети...

Вперше в житті сталася зі мною така ха
лепа. Пять місяців тому, коли ми стояли на 
якорі в Барселоні — я служив тоді на анг
лійському судні — капітан запросив мене 
до своєї каюти. А коли капітан запрошує 
до себе матроса, сумніву бути не може — 
прощавай, корабель.

— Вам подобається погода в Барсело
ні? — згорда спитав мене англієць.

Коли я відповів, що подобається, капітан 
сказав:

— Тоді можете залишитися тут надовше...
Я склав свої речі й зійшов на берег, не

розуміючи такої дивної поведінки капітана. 
Але наступного дня, прочитавши в газетах 
повідомлення про запеклі сутички між анг

лійцями і єгипетською поліцією в зоні Су- 
ецького каналу, я все збагнув.

Барселона — напрочуд гарне місто, і все 
ж я не хотів затримуватися тут більше, як 
тиждень. Однак тиждень переріс у місяць, 
а тих грошей, що я мав, на такий довгий 
час не вистачило б навіть найскромнішому 
мандрівникові.

Іноді я навідувався в порт і знічев'я шу
кав корабель, на який міг би найнятися. 
Але жодна пропозиція мене не влаштову
вала і мені почало здаватися, що корабель
ні компанії не від того, щоб скористатися 
з мого лиха.

Одного дня я засунув руку до кишені — 
і не знайшов там більше нічого. Не лиши
лося ані грошей, ані сигарет. Довелось ви
братися з готелю й шукати десь іншого 
житла.

Нарешті, я знайшов підхожий для мене 
готель, якщо тільки можна було так назва
ти цю дірку. В ньому жили місцеві безро
бітні та кілька німців, що приїхали до Бар
селони на заробітки. Хазяїн свого часу брав 
участь у громадянській війні й повернувся 
додому калікою. Старий пишався своїми ра
нами й любив оповідати про свої подвиги. 
Він ніколи не пропускав нагоди поговорити 
про себе. Дізнавшись, у якій скруті я опи
нився, він підбадьорливо сказав:

— Нічого, це не так уже й страшно. Ти 
молодий і перебореш будь-які труднощі.

Він одразу ж забув про те, що мене ціка
вило, і почав згадувати своє минуле:

— Коли почалася громадянська війна, я 
був ще юнаком і пішов воювати, ніби на ве
селу прогулянку. Я відважно бився! А ко
ли мене поранило, я боявся тільки одного: 
що не зможу повернутися назад на фронт. 
У госпіталі я дізнався, що рани мої серйоз
ні і гвинтівки мені більше не бачити. Спо
чатку я засумував. Та згодом почав утіша
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ти себе: «Я ще молодий, і це найголовні
ше. А все інше — дрібниці».

І він поплескав мене по спині.
Відтоді у мене стало звичкою щодня під

сідати до хазяїна готелю й заводити з ним 
розмову. Говорив завжди він, а я слухав. 
Це розважало нас обох. Мені нікуди було 
йти, а старий навряд чи знайшов би десь 
такого уважного слухача.

Хазяїн був добрий чоловік. Він завжди 
пам'ятав про мою біду і щоразу саме з 
цього й починав розмову. Та за мить він мі
няв тему й переходив до свого.

Коли я попросив позичити мені песету, 
щоб я міг з'їздити до посла, він залюбки 
простягнув мені монету:

— Бажаю успіху. А коли й не пощастить, 
не журися і не втрачай надії! Ось я, напри
клад, замолоду здобув чимало перемог, 
але найбільшою була перемога над відча
єм. Часом він зовсім близько підкрадався 
до мене, та я ні разу не дозволив йому 
оволодіти собою! Я боровся і завжди пере
магав...

Раптом я отямився. Переді мною стояв 
кондуктор і термосив мене за плече. Він 
сповістив, що, на жаль, потрібну мені стан
цію (тобто ту, до якої у мене був квиток) 
поїзд уже минув. Я вдав, ніби дуже засму
тився, і вийшов з вагона.

До резиденції посла залишалося не мен
ше семи кілометрів. Страшенно хотілося 
їсти, голова тріщала від болю, перед очи
ма танцювали вогняні кружала. Вже виру
шаючи в дорогу, я відчував себе дуже 
охлялим, і ні розкішна зелень, ні чудесна 
погода не давали мені тієї радості, яка зав
жди огортає людину в таких красивих ку
точках землі.

Я хотів лиш одного — щоб посол зрозу
мів моє лихо і, нагодувавши досхочу, за
пропонував нічліг, бо цього я зараз потре
бував найбільше. Вже вісімнадцять годин я 
не мав і крихти в роті.

Здавалося, дорога до резиденції посла 
не має кінця — так повільно минав час. По
ряд хлюпотіло море, широке, безкрає. 
А що, коли раптом воно підніметься висо
кою стіною, кинеться на мене й понесе у 
безодню?..

В голові паморочилось, я ледь перестав
ляв ноги: вони ніби грузли в глині. У вухах 
і досі стояв гуркіт електрички. Він нагаду
вав мені то глухі підземні удари, то грім. 
У горлі пересохло, очі щеміли, з чола ко
тився липкий і холодний піт. Я щиро бажав 
померти, якщо мені не вдасться виплута
тися з того скрутного становища, у яке я 
потрапив.

Хода моя ставала дедалі повільнішою, 
але я вперто посувався вперед. Не знаю, 
скільки часу минуло, поки, вкрай знесиле
ний, приплентався я до чарівного передміс

тя, де мешкав посол. Поліцай-регулюваль- 
ник пояснив мені, що дім посла звідси не
далечко, на пагорбі. Однак мені довелося 
ще довгенько плентатись, поки я, нарешті, 
дістався туди.

Так, саме таким я й уявляв собі дім на
шого посла Чудовий білий палац на верши
ні положистого пагорба нагадував алмазну 
брошку на грудях у красуні. Кущі червоних 
троянд збігали по схилу, що заріс високою 
травою. Хвилі прибою з гуркотом розбива
лися біля підніжжя пагорба, і солоні бризки 
долітали аж до вікон палацу. Іноді море за
лишало на березі разом з білою піною ди
вовижні водорості і химерні черепашки...

Біля воріт я трохи постояв, обтрусив і об
смикав свій костюм і натиснув кнопку. Ме
ні відчинив служник — старий іспанець, що, 
видно, теж любив побалакати і, певна річ, 
брав участь у громадянській війні.

Зайшовши до зали в глибині будинку, я 
мимохіть примружив очі. Яскраве світло 
струменіло крізь вікна з різнобарвними 
шибками й відбивалося на кахляних стінах. 
Крім того, ясно горіли розкішні люстри, і 
їхнє сяйво скидалося на німб навколо го
лови святого.

Я опустився в перше-ліпше крісло, але 
одразу ж перелякано підхопився — крісло 
піді мною прогнулося до самої підлоги. 
Мені здалося, що я зламав його: мабуть, 
ці меблі розраховані не на таких відвіду
вачів, як наш брат. Однак ретельно огля
нувши крісло, я впевнився, що з ним нічого 
не сталось, і заспокоївся.

Знову з насолодою сів я у крісло, і мені 
страшенно захотілося спати. Зручніше вмо
стившись, я заплющив очі. Якби я заснув, 
то, здається, вже ніколи б не прокинувся. 
Але цієї миті до зали ввійшов пан посол і 
заговорив до мене. Я підвівся, потиснув 
простягнуту мені руку і знову сів. Дума
ючи, з чого почати розмову, я розглядав 
його превосходительство. Це був малень
кий на зріст, натоптаний лисий чоловічок з 
рум'яним, чисто виголеним обличчям. Зу
би він мав такі сліпучо-білі, наче до них ні
коли не торкалася їжа. Обличчя його зда
валося привітним і викликало на одверту 
розмову.

Його превосходительство запалив люль
ку, випустив тоненьку цівочку диму і, по
вернувшись до мене, спитав:

— Вам доводилося бувати в Сан-Себасть- 
яні !?

Я відповів, що ні. Він здивувався.
— Даремно! Я віддаю йому перевагу на

віть над Рів'єрою.
Його превосходительство на мить повер

нувся до мене спиною і знову почав пора-

• Мальовниче портове і курортне місто па півночі 
Іспанії.
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ітися з люлькою. Мені здавалося, що разом 
з димом він ширить навколо себе спокій.

Крадькома я глянув на стінний годинник 
(день уже закінчувався) і знову звів очі на 
рум'яне, повне лице посла, на чоло, яке, 
здавалось, втратило здатність хмурніти.

Цікаво, чи обідав уже його превосходи
тельство? Може, мене все-таки нагодують? 
Невже я Піду з палацу так само голод
ний, як і прийшов? А може, мені судилося 
витягти ноги у цій країні?

Його превосходительство знову звернув
ся до мене. Обличчя його враз споважніло.

— І все ж таки є одне місце, яке мені 
подобається більше за Сан-Себастьян... 
Знаєте, що я маю на увазі?

Таке запитання було для мене цілкови
тою несподіванкою... Я силкувався якось 
виплутатися:

— Авжеж... звісно... Певно, ви маєте на 
увазі Порт-Тауфік, або Дамієтту... чи то 
пак Олександрію? Певно-таки Олександ
рію...

Його превосходительство весело сміяв
ся і навіть кЦіі»ка разів підскочив у своєму 
кріслі, як дитина, що радіє цирковій виста
ві. Потім він ляснув себе по стегну і ска
зав:

— Навряд чи знайдеться хоч одна ро
зумна людина, якій ці місця подобалися б 
більше за Сан-Себастьян. Ви, безперечно, 
жартуєте, і ми з вами обов'язково з'їздимо 
машиною до Сан-Себастьяна, перш ніж ви 
повернетесь у Барселону. Сподіваюсь, ви 
тут заночуєте?

— Так... звичайно...— пробелькотів я.
— От і добре! Ми чудово проведемо 

час.
Я страшенно зрадів. Авжеж, його пре

восходительство дасть мені притулок! Як 
гарно я відпочину сьогодні, аби ж тільки 
дали спершу поїсти. Але тихий, лагідний го
лос посла розбив мої надії;

— Ви, мабуть, уже влаштувалися в го
телі? Сподіваюсь, вам дали зручний і за
тишний номер?

— Гм... Ні, ще не влаштувався...
— Це навіть краще! Тут, за горбом, є чу

довий готель. За п'ять песет ви зможете 
прекрасно відпочити.

Мене гнітив мій клопіт, і я хотів розпо
вісти про нього послові, але ніяк не знахо
див слів. А він тим часом вів далі:

— Цей район тим і гарний, що в ньому 
все дешеве. Адже звичайно в готелях за 
нічліг беруть п'ятнадцять песет, а, часом, 
навіть і більше. Якось мені довелося зано
чувати на італійському узбережжі. За но
мер там узяли аж двадцять песет! А тут ці
ни дуже помірні, і ви не помилитесь, якщо 
наступного року приїдете до нас на ціле 
літо.

Я кивав і безтямно посміхався. Ввійшов 
служник. Він приніс вино у начищених до 
блиску срібних келихах. Посол запропону
вав мені випити, сам із задоволенням осу
шив свій келех і розповідав далі:

— Це — напій із троянд. Я сам його го
тую, щоб хоч трохи розважитись. Ви повин
ні уявляти, яка обридлива ця клята служба.

Я поспівчував йому. Посол тяжко зітхнув 
(щира скорбота звучала в тому зітханні!), 
а потім уже іншим тоном додав:

— Ви — мій гість, і зараз не час жаліти
ся. Розкажіть краще, як там на батьківщині.

— Добре...
— Аль-хамду-лілла! 1 Ви давно звідти?
— Та ні, недавно.
— О, тоді ви, мабуть, зможете розпо

вісти мені всю правду про те, що там у 
нас діється...

Його превосходительство знову глибоко 
зітхнув і похитав головою, ніби жалкуючи 
за чимсь.

— Уявіть собі, десять років моя нога не 
ступала на рідну землю... Скажіть, невже 
Каїр і справді змінився?

— Звичайно...
— А готель «Ріц»?.. Клуб «Гезіра»?.. Рес

торан «Карфаген»?.. Ох! — Посол прицмок
нув, облизав губи й повів далі: — Я нена
виджу ці європейські країни! Тут і не поїси 
як слід. Інша річ Єгипет — рай земний! 
Маєш у кишені п'ять гіней— і можеш замо
вити собі що завгодно: курча по-черкесько
му, суп з кроликом, кишк1 2, баранину або... 
Ні, слово честі, наша країна — це рай! Але 
ми тільки тоді починаємо це розуміти, коли 
потрапляємо за кордон... Найскромніший 
банкет коштує тут п'ятсот песет, а вдома 
можна добре пригостити п'ятдесят чоловік 
усього за сто гіней.

Посол замовк, витрусив люльку в золоту 
попільничку, потім знову набив тютюном і 
повів далі:

— Ви знаєте, у мене страшенно дивна 
служниця... Розанно!.. Розанно!..— загукав

* він.
Ввійшла дівчина років двадцяти і шаноб

ливо зупинилась, простягши послові руку. 
Його превосходительство чемно привітав
ся до неї, а я вклонився. Мабуть, у цьому 
домі було так заведено.

Посол віддав розпорядження по-іспан
ському, дівчина щось відповіла, засміялася, 
потім уклонилась мені і з чарівною по
смішкою вийшла із залу. Я знову сів у крі
сло, а посол, похитавши головою, мовив:

— Ви бачили, яка служниця?
— Служниця? — здивувався я.

1 Хвала боговії {араб).
2 Національна арабська страва з борошна та кис

лого молока.
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— Авжеж. В Іспанії такі служниці. Уявіть 
собі, вона одержує тридцять песет на мі
сяць!

— Це ж великі гроші!
— І хоч би робила цілий день, а то з'я

виться десь о десятій ранку, а о шостій ве
чора вже йде, і в неділю відпочиває. Що
неділі купуй їй квиток у кіно чи до театру, 
щомісяця — квиток на бій биків. А забу
деш хоч раз — вмить вимагає розрахунку!

Його превосходительство ображено піді
брав губи й насупився.

— Так...— трохи згодом знову озвався 
він.— Батьківщина наша, як я вже сказав, 
справжній рай. Наші земляки називають 
Єгипет серцем світу... І це правда. Адже в 
Єгипті за тридцять гіней ви можете трима
ти п'ять служниць, кухаря і лакея. Ви мо
жете побити служницю, якщо вона спізни
лась на роботу, а про кіно чи театр наші 
служниці навіть не мріють. І все-таки дехто 
з наших панів крутить носом!..

Помовчавши трохи, його превосходи
тельство повів далі уже сердито:

— Дурні... Коли б моя воля, я зібрав би 
всіх незадоволених і відіслав у кругосвітню 
подорож. Отоді б вони взнали, що таке 
життя за кордоном! Повірте, це найкра
щий спосіб приборкати невдоволених. Я б 
дозволяв їхати всім, хто тільки схоче. І, за
певняю вас, усі вони дуже швидко повер
нулися б, побачивши, що тут можна трима
ти не більше однієї служниці, що тут не до
купишся бензину. А в деяких країнах, 
уявіть собі, ще тяжче. І не можна, напри
клад, тримати більше одного автомобіля 
для власних потреб!

Я страшенно здивувався:
— Невже?!
— Слово честі! — обурено вигукнув по

сол і, побачивши з мого обличчя, що я 
вкрай здивований, жалісливо додав: — Са
ме це й мусите зрозуміти ви, хто має змо
гу подорожувати...

Слова посла перервав прихід вродливої 
служниці. Вона принесла пляшку віскі й 
чарки. Посол узяв пляшку й почав роздив
лятися її, ніби це була музейна рідкість.

— Ви, звичайно, п'єте віскі? — спитав він 
і, не дочекавшись відповіді, заявив: — Це 
найкращий напій, особливо для такого чу
дового вечора. Мені прислали цілий ящик 
із Шотландії, батьківщини віскі.

Його превосходительство налив чарку і 
простягнув мені. Потім налив собі й підвів
ся з крісла. Підійшовши до вікна, він роз
сунув штори. За вікном хлюпотіло море, 
дивовижно гарне в місячному сяйві.

У цю мить мені здалося, що настав час 
відверто поговорити з послом. Адже він 
нічого не знав про мене, крім того, що я 
його земляк. Я ані на мить не сумнівався,

що цей товстий симпатичний чоловік допо
може мені, як тільки дізнається, скільки 
мені довелось зазнати лиха за останні п'ять 
місяців.

Та коли я вже зважився був розповісти 
про себе, посол високо підняв свій бокал 
і з запалом виголосив:

— Такого чудового вечора гріх не випи
ти! Вип'ємо за нашу батьківщину.

Він одним духом вихилив свою чарку. 
Я теж випив. Віскі, наче вогнем, обпекло 
мені горло і геть усе всередині. Здавало
ся, земля захиталась піді мною, а море 
піднялося до самого неба... Потім мене за
крутило й кудись понесло... Я чув голос, 
дуже схожий на голос посла, він долинав 
з якоїсь далини — можливо, з морського 
дна... Голос казав:

— Народ повинен знати, в якому раю 
він живе. Це головне. Подумайте тільки, ви 
можете найняти собі п'ять служниць, шість, 
сім... скільки захочете... Ви можете лупцю
вати їх палицею, плювати на них... Ви мо
жете їсти, що завгодно, пити, що забажає
те... І все це неймовірно дешево!.. За те 
саме віскі, виготовлене в Шотландії, ви 
платите в Єгипті значно менше, ніж у будь- 
якій іншій країні. Так, народ повинен розумі
ти, який то рай — його країна, і ви маєте 
допомогти в цьому нашому народові... Хо
чете ще чарочку? Розанно! Розанно!..

Голос посла ставав дедалі гучніший, по
тім перейшов у вереск. Я вже не розумів, 
що діється навколо. Здається, море рину
ло на сушу, і все перемішалося. Палац зле
тів у повітря й вибухнув, ніби снаряд. На 
всі боки полетіли уламки. Вогонь, що про
ник мені всередину, пік усе дужче, пере
творюючись на гаряче полум'я, яке пожи
рало всі нутрощі. Здавалося, тисячі вели
чезних молотів стукотять мені в голову, 
б'ють у серце.

Поступово стугоніння почало стихати... 
Ось воно зовсім замовкло, і на мить я опа
м'ятався. Я лежав на підлозі, поруч валяла
ся пляшка, віскі розтікалося по підлозі, 
тепле, ніби кров. Знову до мене долинув 
голос його превосходительства, що кликав 
на поміч:

— Розанно!.. Розанно!..
В очах у мене потемніло, полум'я всере

дині розгорілося ще дужче, у вухах знову 
почувся нестерпний гуркіт, крізь який про
ривалися лиш окремі слова*.

— Народ повинен знати, в якому раю він 
живе — це головне... народ... у раю... на
род... у раю...

Потім усе кудись провалилося, звуки 
стихли — я знепритомнів...

З арабської переклали 
В. ІСАКОВ та 3. ТИРАНСЬКА



ТАУФІК ЮСЕФ А В В А Д

НОВЕЛА

Коли Баракат ар-Расій заходив до при- 
тулку сліпих, йому здалося, що перед ним 
відкрилися двері розкішного палацу. Свя
щеник, який водночас був і директором 
притулку, ласкаво взяв його за руку і повів 
нагору довгими сходами.

— Я ангел милосердя, о сліпне. Господь 
велів мені полегшити твої страждання й за
радити твоєму лихові. В моєму притулку 
працюють мало, а відпочивають досхочу, 
їсти й пити будеш разом із своїми щасли
вими новими друзями. Вас доглядають спе
ціальні служники, а вже я піклуюся про 
всіх, як рідна мати про рідних дітей.

Баракатові дуже хотілося побачити цього 
чоловіка з привітним голосом, поглянути в 
обличчя свого шановного благодійника. За
мріявшись, він спіткнувся і впав би, коли б 
директор не підтримав його. Баракат ніяко
во посміхнувся.

Цього дня директор був дуже уважний 
до новачка і водив його по всьому притул
ку. Вони побували і в спальні, і в майстерні, 
і на подвір'ї, де гуляють сліпі. Потім Бара- 
ката нагодували супом, м'ясом і солодо
щами.

По обіді директор провів його до май
стерні. Ще з порогу Баракат почув шелест 
соломи, відчув її запах. Як тільки директор 
зайшов до кімнати, все затихло. Десятеро 
сліпих припинили роботу, втупили у прос
тір мертві очі і почули густий знайомий го
лос:

— До вас прийшов новий товариш. За
ходь, Баракате. Це твої брати. Любіть один 
одного... Гей, Абу Амші, дай Баракатові ро
боту!

Один сліпий підійшов до новачка і, взяв
ши за плече, одвів у куток майстерні, дав 
йому основу стільця, солому і пояснив, що 
треба робити.

Тільки-но затихли кроки директора, як в 
кімнаті зашелестіли голоси:

— Це Баракат?
— Гей, Баракате!

— Баракат ар-Расій?
— Еге ж, Баракат ар-Расій! — радісно ви

гукнув Баракат.
Троє давніх друзів підбігли до нього й за

ходилися обмацувати.
— Як ти потрапив до цієї пастки, Барака

те?
— Тебе теж обдурив цей ангел милосер

дя?!
— Ми надриваємося тут, стираємо собі 

руки, а вони багатіють! Нехай їх бог за це 
скарає!

— Бог дбає лише про зрячих!.. А як і 
згадає коли про сліпого, то тільки на зле!

— Розкажи, Баракате, як тебе спіймала 
на гачок ця клята Борода?

— Цитьте! Цитьте! Бо іще почує Абу 
Амші!

І знову всі взялися до роботи. В майстер
ні запала насторожена тиша, яку порушу
вав тільки шелест соломи, або хтось у кут
ку надривно кашляв, ніби захлинався 
кров'ю.

Баракат мовчки слухав своїх давніх прия
телів — Юсефа, Ханну і Фарида. Невже все 
це правда?.. Харчів обмаль, працювати до
водиться багато, директор — тиран, Абу 
Амші — шпигун...

— То чому ж ви не підете звідси?! Мож
на й десь-інде плести стільці...

Сліпі лише сумно всміхалися у відповідь 
і розповідали далі. Працюють вони з ранку 
до вечора. За кожний стілець одинакові 
платять два піастри, а жонатому — п'ять. 
Але жонатих тут тільки четверо, отож май
же весь прибуток лишається в касі притул
ку. Гроші, зароблені жонатими, щонеділі 
забирає хтось із родичів, а платня одинаків 
зостається тут хтозна-доки. Адже двері 
притулку широко відчинені для того, хто 
входить сюди, і міцно замкнені для бажа
ючих вирватися з нього.

Баракат не повірив у те, що розповідали
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його друзі. Директор — добра людина; він 
так приязно поплескував Бараката по пле
чу, питався про здоров'я! Під час обіду ве
лів насипати йому повну тарілку. І цей Абу 
Амші безупинно вештається біля Бараката, 
примовляючи:

— Коли тобі щось треба, тільки скажи, 
і я виконаю твоє бажання!

Та минуло кілька днів, і все з'ясувалося. 
Юсеф, Ханна і Фарид казали правду. Ско
ро й Бараката спіткало загальне лихо. Ди
ректор уже не піклувався про нього, а Абу 
Амші щоразу тільки лаяв його. Годувати 
почали гірше, а працювати веліли більше.

Якось увечері Баракат засумував і, віді
йшовши в куток, замислився. Абу Амші од
разу помітив це і гукнув:

— Гей, Баракате, працюй!
Відповіді не було.
— Працюй! Чуєш?! — знову загорлав Абу 

Амші.
Ніхто не озвався.
— Ти хочеш, щоб я покликав директора? 

Кажу тобі, берись до роботи!..
Сліпі сердито загомоніли. Абу Амші пі

дійшов до Бараката й гнівно зашипів йому 
на вухо:

— Не слухай їх, Баракате... Що з тобою 
скоїлося?

— Я хворий і не можу більше жити тут. 
Де директор? Скажи, що я хочу піти з при
тулку.

— Піти звідси? Ха-ха-ха!
Абу Амші вийшов. А Баракат, що був 

добре таки розгнівався, незабаром опану
вав себе і знову взявся плести стілець.

Настав час відпочинку, і сліпі полягали в 
ліжка. Вони розмовляли, шуткували, підсмі
ювались один з одного. Абу Амші знав 
кожного по голосу й сердито покрикував:

— Спіть! Спіть, кажу вам!
Один тільки Баракат лежав мовчки, і Абу 

Амші сказав:
— Беріть приклад з Бараката... СпітьІ

Нарешті всі заспокоїлись. Баракат зата
мував подих і прислухався до соковитого 
хропіння, намагаючись уловити чийсь шепіт 
або порух. Чи всі вже поснули? Він одкинув 
ковдру, спустив на підлогу босі ноги й про
стягнув поперед себе руки. І коли в нього 
за спиною тихо причинилися Двері спальні, 
Баракат повірив, що врятувався. Він торк
нув стіну коридора, навпомацки пробрався 
до зали, а звідти вийшов надвір. Як гарно!.. 
Але ж де мур?.. М'яка холодна земля пес
тила ступні. Баракат здригнувся: гострий ка
мінчик врізався в палець. Та байдуже! Аби 
тільки директор не побачив або ота про
клятуща служниця Мар'ям. Ага, ось і мур! 
Нарешті! Баракат помацав, який він зав
вишки, і, тремтячи від хвилювання, почав

дертися вгору!.. А що, коли з вулиці стіна 
ще вища? Та нічого! Мерщій плигай, кидай
ся вниз, а там — що буде! Розіб'юся чи 
вцілію, але вирвуся з цієї в'язниці, знову 
вільно ходитиму від кварталу до кварталу, 
гукаючи: «Стільці плетені!.. Стільці-і-і пле- 
е-тені!..»

Дряпаючись по стіні, Баракат думав, що 
небезпека вже минула, як раптом почув 
чиїсь кроки. Серце його стислося від жа
ху, РУки й ноги стали немов чужі. Він за
вмер. Вуха різонув гучний, в'їдливий регіт 
директора:

— То це ти, Баракате?!
Баракат відчайдушно потягнувся вгору, та 

в цю мить хтось ухопив його за ногу й шар
понув униз. Баракат ковзнув лицем по стіні.,

— Пусти мене!.. Пусти!! — кричав він, з 
обличчя в нього юшила кров.

— Ех ти, нещасний Баракате! — почувся 
чийсь інший голос.

То був Абу Амші.
— Допоможи, Абу Амші! Заради ран 

христових, відпустіть мене, відпустіть...
Та благання завмерло у нього на вустах. 

Директор із своїм лакизою підняли Бара
ката з землі, і той безсило повис у них на 
руках.

— Ану, йди! — гримнув директор і, ді
ставши з кишені шкіряного канчука (з ним 
він, як і з чотками, ніколи не розлучався), 
наказав Абу Амші зв'язати Баракатові руки 
за спиною.

Удари канчука посипались на руки, плечі 
й голову втікача...

— Тягни його, Абу Амші! — наказав ди
ректор.

Вони потягли Бараката по двору, далі по 
сходах кудись униз. Там його кинули на 
підлогу. Він почув, як клацнув замок і за
рипіли важкі двері. Потім Бараката знову 
підняли і стусаном у спину вштовхнули ку
дись.

Ще кілька хвилин директор обкладав йо
го добірною лайкою, а потім двері грюкну
ли і настала тиша. Баракат закричав, та йо
му ніхто не відповідав. Цілу годину гатив 
він у двері кулаками, намагався відчинити 
їх і кликав на допомогу. Але все даремно. 
Тоді він почав обмацувати стіни, підлогу і 
нарешті збагнув, що його замкнули в під
валі.

Юсеф розповідав йому про цю катівню. 
Він її добре знав, бо перебув тут найжах- 
ливішу ніч у своєму житті.

Баракат довго ходив по підвалу. Наштов
хнувшись у кутку на купу соломи, він зва
лився на неї і невдовзі задрімав.

Прокинувся Баракат від стусана. Прийшов 
директор.

— Абу Амші поведе тебе до церкви, на 
обідню...— сказав він.— Тільки гляди мені! 
Не спробуй базікати! Затям собі: ти не ті
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кав, а я тебе не бив і не замикав. Бовкнеш 
хоч слово — сидітимеш у підвалі цілий тиж
день і, крім склянки води на день, нічого 
не матимеш.

Коли обідня скінчилася й сліпі поверну
лись на подвір'я притулку, Баракат знайшов 
Юсефа і розповів йому про все, що з ним 
сталося. Юсеф переказав це Ханні, Хан
на— Фаридові... Дійшло і до Абу Амші, і 
той поспішив доповісти про все директоро
ві. Однак директор байдуже вислухав Абу 
Амші, навіть поплескав його по плечу і мо
вив:

— Хіба ти забув, що господь заповідав 
нам любити недругів наших і віддячувати 
добром за зло?

— Баракат паплюжить тебе, хазяїне! А з 
мене всі глузують!— жалівся Абу Амші.

— Ці падлюки не здатні оцінити мою 
добрість,— озвався священик суворим го
лосом.— Але є люди, які оцінили її. Ти чув 
новину? Уряд вирішив нагородити мене ор
деном! Розумієш?! На грудях у мене висі
тиме орден!

О, коли б Абу Амші був зрячий, він по
бачив би, як сяяло в ту мить обличчя його 
пана!

Під час обіду, коли всі мешканці притул
ку сиділи за столом, зненацька пролунав 
голос Бараката;

— Гей, Мар'ям! Це пійло і свині не їсти
муть! М'ясо смердить. Скажи директорові, 
хай дасть нам свіжого м'яса!

Служниці здалося, що Баракат жартує, і 
вона зареготала.

— Маслини теж червиві! Ми їх не буде
мо їсти! — знову крикнув Баракат і, схопив
ши каструлю, вихлюпнув з неї все на стіл.

Від несподіванки жінка сторопіла. Потім 
закричала щосили: «Хазяїне! Хазяїне!» і 
вискочила з їдальні.

— Побігла?! Ну біжи, біжи! — гукнув їй 
навздогін Баракат.

Але сліпі даремно чекали. Ніхто не з'яв
лявся. Тоді Баракат витяг з-за пазухи дудку 
і тричі стукнув нею по столу. Інші сліпці, як 
було домовлено, зробили те ж саме. Всі, 
крім Абу Амші. Здивований донощик не міг 
збагнути, що сталося. Простора кімната на
повнилася пронизливим вищанням; сліпі 
стукотіли по кам'яній підлозі ногами, гати
ли ціпками і горлали, ніби зграя диких 
мавп:

— Тікаймо з цієї тюрми!
— На волю!
— Вертаймось на вулицю!
— Віддайте наші гроші!..
Та ось долинув знайомий голос.
— Борода йде,— шепнув хтось.
Абу Амші підвівся, щоб привітати дирек

тора, але той перебив його і гукнув:

— Мар'ям!.. Мар'ям! Де ти поділася? 
Хто дозволив тобі купувати смердюче м'я
со? Ах, цей різник...— директор хотів був 
вилаятись, але затнувся, згадавши про свій 
сан.— Ось п'ять лір! Спитай, що б вони хо
тіли на вечерю.

Сліпі були вкрай здивовані.
— Дай тобі боже здоров'я,— забурмотів 

Абу Амші, але директор цитьнув на нього і 
ласкавим голосом покликав Бараката. З ви
соко піднятою головою Баракат сміливо 
підійшов до директора, і той повів його до 
свого кабінету. А сліпі повставали з-за сто
лу й рушили у двір, збуджено перешіпту
ючись між собою. Що сталося з директо
ром? Як пояснити його поведінку?

До них підійшов Абу Амші.
— Хіба ж я не казав, що наш директор — 

свята людина?!
Ніхто не відповів йому, всі мовчки чека

ли на Бараката. Коли той повернувся, сліпі 
оточили його, і з усіх боків посипалися за
питання.

— А ми думали, що тебе виженуть! — 
мовив один.

— О, якби і мене вигнали...— мрійливо 
сказав другий.

— Звідси ми зможемо вирватись тільки 
всі разом,— заявив третій.

— Що тобі казав Борода?
— Чому ти так довго не повертався?
— Та говори ж!
— Говори!
Баракат мовчав, не знаючи, що відповіс

ти. Він хотів кудись сховатися, але товари
ші тримали його за одежу, ляскали по пле
чах: «Скажи хоч слово!». Проте Баракат 
уперто мовчав.

Ніч була неспокійна. Уперше в житті Ба
ракат зазнав таких мук. Згадуючи розмову 
з директором, він ховав голову під подуш
ку і кусав ковдру, ненавидячи самого себе. 
Уряд нагородив директора золотим орде
ном за самовіддане служіння нещасним лю
дям. За чотири дні, у неділю, до притулку 
приїде начальник всіх притулків і шпиталів, 
великі урядовці. Буде влаштований святко
вий обід, і груди директора прикрасить 
коштовний орден. А в понеділок чи, може, 
й одразу після свята, директор відпустить 
Бараката і крім зароблених грошей дасть 
йому ще п'ять лір. Але все це при одній 
умові: Баракат буде поводитись тихо і до
поможе заспокоїти своїх товаришів.

Директор заявив, що любить таких 
смільчаків, як Баракат, і тому сам підготує 
промову, з якою Баракат виступить під час 
обіду на честь головного начальника, висо
ких урядовців та інших шановних гостей. 
І Баракат погодився. Він скорився, злякав
ся, став зрадником, як Абу Амші...
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Вранці сліпі дізналися, що директора ма
ють нагородити орденом. Цю новину приніс 
Абу Амші, а згодом її підтвердив і сам ди
ректор, виголосивши коротеньку проповідь 
про те, що він, мовляв,, зовсім не гідний 
такої ласки, що це, воістину, сам господь 
керує ним, а він тільки раб божий... Напри
кінці директор попросив сліпих помолити
ся за нього.

Після сніданку директор звелів Мар'ям 
привести Бараката до кабінету. Він ласкаво 
привітав сліпого, поблагословив його і ска
зав:

— Сьогодні ми почнемо вчити промову. 
У тебе є ще чотири дні. Встигнеш запам'я
тати? Заходь до мене двічі на день: уранці 
й по обіді. Ти, Баракате, розумний, сміли
вий і заслуговуєш на кращу долю... Ну, а 
тепер за діло. Слухай уважно. Я говорити
му, а ти повторюй за мною! Він узяв аркуш 
паперу й почав читати:— Ваше превосхо
дительство, шановні пані й панове, дорогий 
отче мій...

— Ваше превосходительство, шановні па
ні...— повторив за ним Баракат...

— Ні, ні. Стривай. Давай інакше: ваше 
превосходительство, дорогий отче мій, ша
новні пані й панове...

Настав день, коли Баракат мав виголоси
ти промову. Він сидів на дерев'яній лаві се
ред своїх товаришів, одягнених у нове 
вбрання, замовлене директором спеціально 
для цього свята. Сліпі вовтузились, нахиля
лися один до одного, перешіптувались... 
Його превосходительство і гості дивилися 
на них з жалісливими посмішками. Один 
сліпий ледве не впав з лави, але його вчас
но підтримав сусід. Сідаючи потім на міс
це, він помилково сів спиною до гостей. 
Директорові довелось устати й вибачитись 
перед його превосходительством та гарною 
дамою, що сиділа поруч. Щось бурмочучи 
стиха, підійшов директор до сліпих і заспо
коїв їх. А тоді наблизився до Бараката й 
пошепки сказав йому, що час починати. Ви
проставшись і розгладивши бороду, дирек
тор повернувся на своє місце.

— Ваша заслуга воістину величезна. Ви 
цілком заслужили на орден,— мовила 
дама.

Директор подякував їй гречною посміш
кою і прислухався до слів Бараката, який 
почав уже говорити:

— Ваше превосходительство, дорогий 
отче мій, шановні пані й панове! Сьогодні 
для нас щасливий день. Своєю присутністю 
ви зробили честь нашому притулкові. Як 
хотілося б нам прозріти, щоб побачити світ 
і всіх вас, бо ви, ніби небесні світила, освіт
люєте цей благодійний заклад. Хвала Все
вишньому, що він не забув про нас, бідо
лашних. Христос зробив сліпих зрячими, і

це Христос послав нам нашого шляхетного 
пана директора (тут Баракат і його товари
ші схилили голови, як учив їх директор), на
шого великого благодійника отця Рафаїла, 
людину, сповнену найчистіших почуттів. Ви 
бачите його перед собою! Ваше превосхо
дительство, хто краще за нас, які дістали 
тут притулок, знає, що саме пан директор 
заслуговує на цю високу нагороду?! До
звольте мені сказати це особисто від себе 
і від моїх товаришів, нещасних сліпців. Це ж 
тільки ми знаємо, що отець Рафаїл, наш 
шляхетний, славний, всіма шанований ди
ректор (сліпі знову схилили голови) став 
для нас і батьком і рідною матір'ю! Вдень 
і вночі піклується він про нас, щоб ми по
чували себе тут, як удома. Заради нас він 
жертвує всім, що має. Він свята людина, 
справжній слуга нещасних... О, ваше пре
восходительство, шановні гості...

Промовець затнувся, підніс догори руку 
і потер чоло. Гості перезирнулися 
і дехто кинув посмішку. Директор засовав- 
ся на стільці, нервово смикаючи себе за бо
роду і неспокійно кліпаючи очима. Забув
ши про обережність, він намагався підказа
ти Баракатові кінець промови, але марно.

Минуло кілька нестерпних хвилин, а Бара
кат і далі повторював: «О, шановні гості... 
О, шановні гості...» аж поки всі почали ре
готати. Тоді Баракат схилився до Юсефа, 
що сидів праворуч, потім ліворуч — до Фа
рида і щось шепнув їм. Після цього він під
няв руку і впевнено промовив:

— Шановні гості!..
В залі знову запала тиша. Директор за

сяяв. Він повернувся до начальника:
— О, цей Баракат найрозумніша людина 

в моєму притулку!
А Баракат уже не зупинявся:
— Ваше превосходительство, пані й па

нове! Не дивуйтеся, що я трохи переплу
тав,— адже цю промову складав не я, а 
сам отець Рафаїл.

Директор змінився на виду. Але гості ди
вилися тепер на нього, і він змусив себе 
посміхнутися.

— Я тільки нещасний сліпий і не вмію 
говорити складно, — вів далі Баракат,— та 
коли ви хочете знати правду — я вам ска
жу її: дарма дали ви йому орден! Сором! 
Ганьба!

Вражені слухачі зніяковіло перезиралися. 
Дехто схопився з місць і з'юрмився біля 
директора.

— Цей каліка не має ніякого сорому! 
І таким собакам ти робив добро! — крича
ли гості.

Директор збентежено озирався довкола. 
Сліпі витягували шиї, напружуючи слух, і 
часто-часто кліпали повіками. Абу Амші ки
нувся до Бараката. Та директор, розштов
хавши всіх, випередив посіпаку і, наблизив-
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шись до Бараката, дав йому добрячого ля
паса.

— Негіднику! — заверещав він.
— Невдячний! — підтримало його кілька 

голосів.
Дехто з гостей кинувся на поміч дирек

торові, бо Баракат міцно схопив його сво
їми дужими руками^

— То це ти, отче?! Ось твоїй бороді! — 
Баракат плюнув, але вцілив у новенький, 
блискучий орден.— А оце — на твій ор
ден! — цього разу плювок влучив у густу й 
чорну директорову бороду.

За мить зал сповнився галасом, вереском, 
гуркотом стільців, що падали на підлогу. 
Лунали вигуки: «О боже! О святий хрест! 
О, діво Маріє!», чулися прокльони і лайка. 
І весь цей гамір перекривався міцним голо
сом Бараката:

— Торгуєте нашою сліпотою! Наші гроші 
крадете і будуєте собі палаци!.. Жерете як 
царі! А уряд ще й нагороджує вас ордена
ми!..— Де ти, проклятуща Бородо, янголе 
милосердя!.. А ну ж бо йди мені до рук! 
Де він? Може, біля тебе, Юсефе, Ханно? 
Шукайте його!..

Баракат рушив уперед. Він спотикався, 
лаявся, роздавав стусани на всі боки. Гості 
кинулися до виходу, штовхаючись і випере
джаючи одне одного.

— Де ти? Бородо, де ти?! — вигукував 
Баракат.

Але зрячі теж марно шукали директора.

З арабської переклали 
В. І САКОВ та 3. ТУ РАЙСЬКА

$
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ПРОГРЕС НАБЛИЖАЄ
ТЬСЯ. Уряд Саудівської 
Аравії повідомив, що в ін
тересах піднесення СВОГО 
авторитету у «вільному сві
ті», він має намір «найближ
чим» часом видати закон 
про заборону торгівлі раба
ми. Для підготовки цього 
закону потрібно буде не 
менше як 3—4 роки.

ЗМІНИВ ФАХ. Колишній 
есесівський штурмфюрер Ва- 
льтер Дейяго за гітлерівські 
часи займався споруджен
ням газових камер для зни
щення людей в концтаборах. 
Тепер Дейяго є власником 
будівельної контори, яка 
займається в Західній Ні
меччині будівництвом цер
ков. Він вважається тут 
дуже набожною людиною.

шадвмаг
ВСЕСВІТУ

ПРОМОВЕЦЬ - РЕКОРД
СМЕН. У сенаті Сполучених 
Штатів, під час обговорення 
питання про склад якоїсь 
комісії, сенатор Уїльям 
Проксмайр виголосив про
мову, яка продовжувалася... 
33 години! Присутні журна
лісти відразу ж повідомили, 
що ця промова є рекордною 
в історії американського се
нату за своєю тривалістю. 
Інших особливих якостей 
виступу Проксмайра ніхто 
не відзначає.

КРАЩЕ ПІЗНО, НІЖ... 
Судові органи Швеції не
давно закінчили розсліду
вання, яке тривало цілих 
400 років. Йдеться про з ’я
сування причини раптової 
смерті шведського короля 
Еріка XIV. Як виявилося, 
король був отруєний.

ЯБЛУКО ЧИ АПЕЛЬ
СИН? Англійський вчений- 
богослов Уайтхед завдав 
багато клопоту всім дослід
никам біблії. Він встановив, 
що в біблейській Месопо
тамії, де нібито сталося грі
хопадіння наших праотців 
Адама і Єви, не могли рос
ти яблука, а росли лише 
апельсини. Отже, виникає 
нове складне питання: що 
ж саме з ’їла Єва — яблуко 
чи апельсин?
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TAIAS

S H E V C H E N K O
The Bard of People’s Freedom

C o llectio n  o f  E ssa y s

Re« Terk, R. t.

НОВИЙ ЗБІРНИК, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ ШЕВЧЕНКОВІ

У своїй статті «Світове 
значення творчості Шевчен
ка», яка, між іншим, уміще
на і в рецензованому збір
нику, О. І. Білецький гово
рив про те, що світова 
слава письменника і світове 
значення його творчості — 
поняття не тотожні. Як при
клад, він нагадував світо
вий розголос таких творів, 
як. скажімо романи А. Дю
ма, велика популярність 
яких не визначає ще ні їх 
мистецької та ідейної гли
бини, ні величі їх авторів 
або впливу, що вони мали 
на розвиток світової літера
тури. А тимчасом багато 
справді великих творців, 
спадщина яких має незапе
речну світову вагу, з тих 
або інших причин відома 
менше, ніж на те заслуго
вує їхня творчість. Інколи 
причина тут полягає в то
му, що мова такого пись
менника мало поширена, і 
з неї перекладають рідко. 
У невигідному становищі 
звичайно перебувають пое
ти,— адже переклад поетич

ного твору, що зберігав би 
художні якості оригіналу, 
все-таки явище рідше, ніж 
досконалий переклад прози. 
Тому-то й трапляються ви
падки, коли ім’я поета ві
доміше, ніж його поезія.

Хоча Шевченкова твор
чість стала вже невід’ємною 
часткою світової літерату
ри, але про нашого поета 
можна також сказати, що 
його світова слава та озна
йомлення з його творчістю 
в різних країнах світу ще 
досі не стоять на рівні того 
значення, яке має ця твор
чість. Навіть у деяких літе
ратурах, що мають порівня
но значну кількість перек
ладів із Шевченка, серед 
цієї кількості нема перекла
дів справді видатних. А ко
ли взяти, наприклад, найпо
ширеніші романські мови,— 
французьку, італійську, над
то іспанську,— то там і 
кількість перекладів обме
жена.

Велику роль повинні віді
гравати й уже відіграють 
урочисті відзначення ювілеїв

поета в світовому масштабі.
Такі урочистості сприяють 

поширенню відомостей про 
нього, і, можливо, будуть 
стимулом для якихось іще 
незнаних ентузіастів, які 
роблять для популяризації 
творчості Шевченка стільки, 
скільки зробив для цього, 
приміром, О. Абрам у сло
вінській літературі, Ш. Бе
реш в угорській або Ч. Яст- 
шембець-Козловський у лі
тературі польській.

Збірник, про який йде
ться в цій статті, також 
ювілейного характеру, і йо
го м ета— ознайомити з 
життям і творчістю Шев
ченка читача в США, а мо
же й в інших англомовних 
країнах. Назва збірника — 
«Тарас Шевченко, співець 
народної свободи». Місце й 
час видання — Нью-Йорк, 
1962 р. Видав цей збірник 
ювілейний Шевченківський 
комітет, що об’єднує бага
тьох прогресивних амери
канців українського похо
дження. Основний зміст 
його складають десять ста
тей, присвячених питанням 
біографії та творчості Шев
ченка. Частина з них нале
жить радянським дослідни
кам і відома нашому чита
чеві, автори деяких ста
тей — американські україн
ці. Окрім статей, у книжці 
дано добірку з Шевченко- 
вих поезій — дев’ять вір
шів, у тому числі «Сон» 
(«У всякого своя доля»), 
«Кавказ», «Заповіт», «Якби
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ви знали, паничі», «Я не не
здужаю, нівроку». Вірші 
дано в перекладах Джона 
Віра,— у нашому журналі 
вже була минулого року 
вміщена рецензія на збірку 
його перекладів, тому вер
татись до них удруге нема 
потреби.

Відкривається книжка 
(після редакційної передмо
ви) статтею Леоніда Толоп- 
ка «Сповідь свободи». Це 
короткий компілятивний на
рис про життя та творчість 
нашого поета, написаний, як 
зазначає в примітці сам ав
тор, на основі робіт україн
ських літературознавців. 
З використаної літератури 
автор називає статті 
Ів. Франка та книжки Є. Ки- 
рилюка, О. Білецького та 
О. Дейча. Л. Толопкові на
лежить іще одна стаття в 
збірнику — «Шевченко на 
Радянській Україні та в 
СРСР». У цій статті мова 
йде про популярність Шев
ченка в Радянському Союзі 
й зокрема в УРСР, наво
дяться відомості про кіль
кість видань, літературо
знавчі досліди, музеї, па
м’ятники, кінофільми, му
зичні твори, урочисті від
значення його ювілеїв. 
Звертаю увагу на один не
догляд: говорячи про музич
ні твори на слова Шевчен
ка, автор до таких залічує 
й «Вечорниці» Ніщинсько- 
го. Це не зовсім так, бо 
хоча «Вечорниці» й були 
написані як музична встав
ка до «Назара Стодолі», 
але слова пісень, що вхо
дять у «Вечорниці», Шев
ченкові, звичайно, не нале

жать. Невеличка заміточка 
К. Дорошенко має наз
ву «Шевченко - художник». 
Зміст її не цілком відпові
дає назві, бо в ній гово
риться стільки про образо
творчу спадщину нашого 
поета, скільки й про музей 
ім. Шевченка. Вміщені та
кож статті Є. Шабліовсько- 
го «Шевченко й російські 
революційні демократи», 
І. Загребельного «Соціаль
но-політичні погляди Вели
кого Кобзаря», згадана вже 
стаття акад. О. І. Білець
кого, стаття П. Богуша 
«Щира приязнь» — про 
дружні стосунки Т. Шев
ченка з А. Олдріджем, стат
тя І. Коцюбинської «Анг
лійські переклади творів 
Шевченка». Між іншим, од
не твердження в ній засно
ване на непорозумінні. 
І. Коцюбинська пише, ніби 
журнальну замітку про 
Шевченка «Південноросій
ський поет» приготував до 
друку Ч. Діккенс, бо вона 
вміщена в журналі, який 
він видавав. Тут не врахо
вано, що видавав він цей 
журнал тільки за життя, а 
не після смерті. Помер він 
1870 р., а згадана замітка 
з ’явилась 1877 р. Я знаю, що 
ця відомість не належить 
І. Коцюбинській, зустріча
лась вона й раніше, продик
тована бажанням будь-що 
поєднати імена Шевченка й 
Діккенса, але не слід було 
її некритично повторювати.

Окремі дрібні недогляди 
трапляються, до речі, й у 
інших статтях: родина Рєп
ніних названа Рєпіними 
(стор. 25), помилково ви

значений рік смерті Берн- 
са, 1816 замість 1796 
(стор. 78), але таких недо
глядів небагато.

Стаття А. Бабія «Шев
ченко в Сполучених Шта
тах», що частково повторює 
інформації, які подано у 
І. Коцюбинської, дає також 
і новий матеріал про поши
рення творів Шевченка й 
відомостей про поета в 
США. І, нарешті, заміточка 
А. Юркевича «Шевченко й 
американський конгрес» ви
криває брехню авторів бро
шури, виданої Конгресом 
США 1960 р., «Борець за 
європейську свободу Тарас 
Шевченко», де Шевченко 
показаний як вузький націо
наліст, пройнятий ненавистю 
до всього російського.

Наприкінці збірника вмі
щена хронологічна канва 
«Основні дати Шевченково- 
го життя та творчості» й 
дані стислі примітки про 
тих діячів, прізвища яких 
згадані в статтях. Крім то
го, після деяких статей на
ведені висловлення про 
Шевченка — Франка, Чер- 
нишевського, Горького, Гер- 
цена, Плеханова.

До збірника додано кіль
ка репродукцій — з портре
тів Шевченка, художніх 
творів його та інших митців, 
а також фотографічних 
знімків.

Видання це, безумовно, 
корисне. Воно відіграє 
свою роль в ознайомленні 
англомовного читача з жит
тям і творчістю великого 
поета.

Г. К О Ч У Р

УКРАЇНЦІ НА КУБІ
Розкидана по всьому сві

тові українська прогресив
на еміграція ніколи не втра
чала зв’язків з батьківщи

ною. Перебуваючи на чужи
ні, трудящі українці утво
рювали свої організації і 
через них підтримували

зв’язки з Радянською Ук
раїною.

Однією з таких прогре
сивних організацій був Об’-
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єднаний український і біло
руський комітет на Кубі, де 
на кінець 30-х років жило 
до 500 українців і білорусів.

Цікавою є історія ство
рення цього комітету. Пер
шу спробу створити прогре
сивну організацію на Кубі 
трудящі українці зробили у 
1927 р. Тоді ними був орга
нізований комітет «Україн
ська злука», що об’єднував 
118 чоловік. Але ця органі
зація діяла недовго. За дик
татури Мачадо, у 1929 р., 
вона була розпущена. В 
1935—1938 рр. прогресивні 
українці працювали неле
гально, зокрема, організу
вали допомогу Іспанській 
республіці.

Напередодні другої світо
вої війни, коли кубинська 
буржуазія та її ставленик 
Батіста під тиском револю
ційного руху в країні зму
шені були зробити деякі по
ступки в бік розширення 
буржуазно - демократичних 
свобод, з ’явилася можли
вість відновити діяльність 
української прогресивної 
організацій. Поштовхом до 
створення такої організації 
було возз’єднання західно
українських і західнобіло- 
руських земель в Україн
ській та Білоруській Радян
ських республіках. Зразу ж 
після 17 вересня 1939 р. іні
ціативна група членів Рево
люційно-комуністичної спіл
ки (так називалась Комуні
стична партія Куби) напра
вила через свій партійний 
орган — газету «Нотісіас де 
Ой» — привітання Червоній 
Армії і приступила до утво
рення спільної українсько- 
білоруської демократичної 
організації.

1 листопада 1939 р. ця ор
ганізація була оформлена 
під назвою «Українсько-бі
лоруський культурний комі
тет Гавани». В газеті «Но
тісіас де Ой» керівництво 
комітету вказувало з цього 
приводу, що він має «об’єд
нати всю колонію і прова
дити культурно-освітню ро
боту у співдружності з ін

шими братніми прогресив
ними організаціями Гава
ни». Крім українців і біло
русів, до організації уві
йшли литовці, поляки, кіль
ка латишів і болгарів. Ко
мітет встановив тісні зв’яз
ки з Комуністичною парті
єю Куби і демократичним 
профспілковим об’єднанням 
країни — Конфедерацією 
трудящих. Крім того, був 
налагоджений контакт з 
компартією США та амери
канськими демократичними 
профспілками.

Українсько - білоруський 
комітет розгорнув велику 
роботу серед емігрантів та 
місцевого населення. Скли
калися масові збори, мітин
ги за участю робітників різ
них національностей, прова
дилися кампанії для зби
рання коштів на користь ро
бітничих організацій, члени 
комітету давали концерти, 
влаштовували спектаклі то
що. Так, в лютому 1940 р. в 
Гавані силами членів комі
тету був даний спектакль 
«Собака пана Радзивілла», 
постановкою якого керував 
популярний кубинський ар
тист Пако Альфонсо. П’єса 
ця присвячувалась визво
ленню західноукраїнських і 
західнобілоруських земель 
Червоною Армією. Після 
спектаклю присутні співали 
російських, українських і 
білоруських пісень. Всі гро
ші за продані квитки посту
пили на користь демокра
тичних організацій Куби. 
В 1940 р. члени організації 
взяли найактивнішу участь 
в збиранні по всій Кубі 
коштів для придбання дру
карні для газети «Нотісіас 
де Ой».

Члени комітету всіляко 
пропагували досягнення 
економіки і культури Ра
дянської України, трудові 
подвиги українського наро
ду, що побудував на своїй 
землі соціалістичне суспіль
ство.

Значно активізувалася ро
бота комітету після почат
ку Великої Вітчизняної вій

ни. В цей час сотні тисяч 
трудящих українців в усьо
му світі, солідаризувалися 
з радянськими народами в 
їх героїчній боротьбі проти 
фашизму, робили, свій вклад 
у розгром спільного ворога. 
Вся 'діяльність Українсько- 
білоруського комітету спря
мовується на подання як
найбільшої підтримки Ра
дянському Союзові.

Комітет стає провідною 
організацією створеного на 
Кубі Антифашистського 
фронту.

На мітингу, який відбувся 
26 червня 1941 р., тобто
зразу ж після нападу гітле
рівської Німеччини на Ра
дянський Союз, були при
сутні близько 500 чоловік. 
З засудженням розбійниць
ких дій німецьких фашистів 
виступив член політбюро 
Компартії Куби Карло Ра- 
фаель Родрігес. Учасники 
мітингу надіслали привітан
ня українському і білору
ському народам. На цьому 
мітингу був обраний «Комі
тет допомоги СРСР» і од
ночасно проведений перший 
збір коштів у фонд допомо
ги радянським народам.

Велику роботу провадив 
Українсько - білоруський 
культурний комітет в галузі 
пропаганди досягнень со
ціалістичного ладу в Радян
ському Союзі. В клубі комі
тету регулярно раз на мі
сяць провадилися збори, на 
яких обговорювалося стано
вище на радянсько-німець
кому фронті і чергові завдан
ня комітету. Члени коміте
ту урочисто відзначали ра
дянські свята і знаменні да
ти. В 1943 р., наприклад, у 
Гавані було організоване 
свято з приводу четвертої 
річниці визволення Західної 
України і Західної Білору
сії Радянською Армією.

Українсько - білоруським 
комітетом було організова
но ряд виставок в Гавані, 
присвячених боротьбі ра
дянських народів проти ні
мецько-фашистських загарб
ників. У 1942 р. комітет про-
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вів велику роботу по орга
нізації антифашистської ви
ставки в Гавані.

Незважаючи на порівня
но невелику кількість чле
нів (до 120 чол.) і дуже об
межені кошти, Українсько- 
білоруський культурний ко
мітет перетворився на 
справжній центр антифа
шистської роботи серед тру
дящих емігрантів і місцево
го населення. Комітет кори
стувався великим впливом і 
авторитетом серед трудя
щих Куби.

Поступово, крок за кро

Сталося так, що протягом 
довгого часу в нашому літе
ратурознавстві рік і місце 
народження прогресивної 
польської письменниці Габ- 
ріелі Запольської, авторки 
широко популярної в Радян
ському Союзі п'єси «Мора
льність пані Дульської», вва
жались сумнівними, а то й 
просто подавались невірно. 
Так, наприклад, деякі автори 
твердили, начебто Заполь- 
ська народилася 1859 року 
в с. Киверцях на Волині. На 
цю дату і місце народження, 
між іншим, помилково вка*’ 
зує і напис на надмогильно-

ком переборюючи матері
альні й організаційні трудно
щі, долаючи опір реакціо
нерів, члени комітету при
дбали необхідне приміщен
ня, наочне обладнання, лі
тературу для проведення 
антифашистської роботи. 
Два-три рази на місяць ко
мітет організовував лекції 
про Країну Рад. Обладнав
ши свій кінозал, члени комі
тету постійно організовува
ли перегляди радянських 
кінофільмів. Гроші, зібрані 
від прокату кінофільмів, на
правлялися у фонд допомо

му пам'ятнику письменниці 
у Львові, на Личаківському 
цвинтарі.

Де ж і коли насправді на
родилася Г. Запольська?

Кілька років тому в архі
вах Варшави, в актах пові
тового Варшавського суду, 
виявлено виписку з метрич
ної книги охрещень Луцької 
парафії за 1857 рік. З цієї 
виписки довідуємось, що 
Габріеля Запольська наро
дилася 18 березня ст. ст. 
(ЗО — н. ст.) 1857 року в 
с. Підгайцях Луцького повіту 
(на Волині).

З приводу цієї знахідки у

ги Радянському Союзові.
При Українсько-білору

ському комітеті існувала та
кож школа, де діти членів 
комітету вчилися по радян
ських підручниках україн
ською і білоруською мова
ми.

Завдяки діяльності цього 
комітету емігранти завжди 
знали, що відбувається на 
їхній далекій батьківщині, 
знайомилися з кращими 
здобутками української ра
дянської культури.

м. КОВАЛЬ

варшавському журналі «Сто
лиця» (1960 р., № 28) була 
опублікована стаття Я. Ча- 
ховської «Дитинство та юна
цькі роки Габріелі Заполь
ської». Відома дослідниця 
творчості Г. Запольської по
яснює, що попередні дати 
(1859, 1860, 1861) і вказівка 
на місце народження За
польської не спирались на 
документальні дані, що до 
цього спричинились в певній 
мірі і свідчення «осіб сто
ронніх та самої письменни
ці».

Так стоїть справа з вста
новленням точної дати і міс
ця народження польської 
письменниці, життя і діяль
ність якої тісно пов'язані з 
Україною.

На жаль, досі в радян
ському літературознавстві, а 
також в «УРЕ* (т. V, 1961 р., 
ст. 174), біографи Г. Заполь
ської користуються непра
вильними даними.

Олексій О Ш У Р К Е В И Ч
м. Луцьк

ДЕ І КОЛИ 
НАРОДИЛАСЯ 
Г. ЗАПОЛЬСЬКА
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ВСЕСВІТУ

РЕКОРД НА КАНАТІ. 
174 години перебував на 
натягненому канаті француз 
Генрі Решатен. Тим він по
бив рекорд шведа Руна 
Олесона, який простояв на 
канаті 101 годину 25 хви
лин. Газети твердять, що 
коли французький канато
ходець спустився на зем
лю, він мав майже бадьо
рий вигляд.

ПЛОДИ ОСВІТИ. Щоб 
перевірити культурний рі
вень солдатів одного з пол
ків боннського бундесве
ру̂  який, за твердженням 
Аденауера, є захисником 
культури і цивілізації, їм 
запропонували відповісти на 
ряд різноманітних запи
тань. 17 процентів опитаних 
солдатів вважають Гете 
модним композитором. Але 
майже всі солдати знають 
іранську екс-шахиню Со- 
рейю і короля рок-н-ролла 
Елвіса Преслі.

КІНОШКОЛА ДЛЯ ТВА
РИН. В Оксфордшірі (Анг
лія) відкрито школу для 
тварин, які будуть знімати
ся в кіно або виступати по 
телебаченню. Учні — носо
роги, коні, вівці та інші тва
рини — повинні перш за все 
звикнути до сліпучих про
жекторів та кінокамери.

ПРОДАЄТЬСЯ ЗА НЕ
ПРИДАТНІСТЮ. Кілька 
років тому військове міні
стерство США виготовило 
велику кількість спеціаль
них нейлонових мундирів 
для солдатів та офіцерів 
експедиційного корпусу, 
який мав висадитися на 
Місяці. Тепер Пентагон за
пропонував ці мундири по 
дешевій ціні країнам ^-учас
никам НАТО. І їх купують. 
Невідомо, однак, для чого.

і»
?
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*
$

І
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Глядачі з захопленням стежать за спритним ударом пікадора.

/ V I  \ / Л Л " \ Л \ \  ■

У неділю я вийшов з літака на 
аеродромі в Мехіко. У цей день 
в столиці відкривалась корида 
1962 року. Корида тривала вже 
цілу годину, ту саму годину, на 
яку запізнився наш літак. За цю 
годину встигли забити одного, а 
може, й двох биків. А післяполу- 
денна норма — шість. Шість пре
красних, мускулястих биків. А ін
коли — один-два мертвих чи хо
ча б покалічених матадори. Тут 
не говорять про кров. Мексіканці 
бачать лише сміливість тореро, 
його мистецтво й майстерність. 
Кориду порівнюють з балетом, 
і очі глядачів палають в якомусь 
дивному екстазі...

Перше враження, коли ми під
нялися на галерею стотисячного 
стадіону,— під нами вулкан! Вул
кан, в якому замість гуркоту під
земних вибухів, захоплено гримі
ло «оле! оле-е!» Десь внизу на 
арені людина у блискучому вбран
ні кружляла навколо бика (а бик

навколо неї), неначе в якомусь 
чарівному танці.

— Оле! Оле-е! — все голосні
ше гриміло навколо. Лише люди
на внизу ставала спокійнішою. 
Ось вона швидким рухом відско
чила вбік, підбігли матадори, чер
воною мулетою відвернули бика, 
і тореро знову продовжував свій 
танець. На цей раз — у формі по
клонів і вишуканих реверансів 
перед глядачами.

«Оле, оле-е!» Коли ми спуска
лися у цей вируючий вулкан, ви
гуки захоплення посилилися: 
їх викликала зневажлива сміли
вість, нехтування страшними ро
гами і могутньою шиєю. Але я 
перш за все бачив кров. Кров, 
що струменіла з бичачої шиї піс
ля удару пікадора; червону хви
лю крові після чотирьох встром
лених бандерилій; кров, що вда
рила з бичачого рота, коли шпа
га пройшла крізь горло. І над 
всім цим —: зовсім не оскаженілі,
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а скоріше нетямущі очі бика, у 
яких мені ще марилися відблиски 
блакитних пасовищ під чарівною 
вершиною Попокатепетля.

Мексіканський приятель охоче 
став моїм натхненним гідом. І, по
винен визнати, дуже об'єктивним: 
я майже не помітив, кому він 
більше симпатизує, бйку чи то
реро.

Посвячення почалося, коли трій
ка коней виволокла з арени дру
гого мертвого бика. «Он там си
дить президент сьогоднішньої ко
риди»,— показав мексіканець ку
дись у центр трибуни.

«За його сигналом...» і тут, ніби 
президент почув ці слова, почу
лися звуки горну, розчинилися 
ворота і на арену з ревінням ви
біг бик,— третій бик цієї кориди. 
Красень з високо піднятою голо
вою, з шиєю зубра і ногами сар
ни, самі мускули, згусток енергії.

Бик грайливо, як на пасовиську, 
кілька разів оббіг арену. На гля
дачів він майже не звертав ува
ги: бики короткозорі.

Та ось він побачив червоний 
клапоть, яким розмахував мата
дор. Матадор стояв недалеко від 
дерев'яної комірчини, у якій 
спритно зник, як тільки бик ки
нувся на нього. «Бик реагує на 
рух»,— гукав мені у саме вухо 
мій приятель, але незважаючи на 
це, у гамі стадіону його голос зву
чав, як дзижчання мухи.

Та ось на арену вийшов він, 
улюбленець всіх мексіканців, лю
дина почесніша за самого прези
дента, людина, яка увійде в істо
рію країни. Тореро, виблискуючи 
вишитим золотом і сріблом одя
гу, як ацтекський бог війни, зви
чайно, не шукає порятунку за 
дерев'яними стінами. Він чекає 
на бика. Артистичними рухами 
змахує червоною мулетою, яка 
злегка затріпотить, коли бик на
летить на неї у сліпому прагненні 
розтрощити, змести все, що сто
їть у нього на шляху.

Чим лютіший бик, тим спокій
нішим має бути тореро. П'ять ра

зів, вісім разів кидається бик на 
виставлену мулету —  стільки ж 
балетних па, вивертів, інколи зов
сім невловимих випадів зробить 
тореадор. Та ось президент ко
риди дає сигнал, і починається 
друга фаза змагання. Цього разу 
відбувається вже справжній бій.

Герої другої фази — пікадори 
на конях; у коней зав'язані очі, 
їх тіло захищене від страшних 
рогів товстою рогожею. Бик ки
дається на пікадора. Якщо йому 
не вдається поранити коня рога
ми, він намагається хоча б зва
лити його, чи підняти разом з 
вершником на роги й відкинути 
вбік. Але цієї миті пікадор всти
гає встромити у могутню шию 
піку. Спеціальний запобіжник до
зволяє їй ввійти у тіло не глибше 
тридцяти сантиметрів. Через кіль
ка хвилин знову лунає сигнал. За
кінчилася робота пікадорів і на 
арену виходять бандерильєри.

Бандерильєри — помічники то
реро. Вони рухаються назустріч 
бику і перш, ніж тварина встигне 
щось зрозуміти, встромляють йому 
у шию по дві бандерильї. Після 
кориди їх продають перед стадіо
ном як сувеніри. Вони красиво 
оздоблені квітами чи кольоровим 
папером і нагадують дар якомусь 
божеству. Бандерильї мають заг
нуті назад гачки на зразок ри
бальських вудочок. Вони міцно 
тримаються у тілі і при наймен
шому рухові завдають болю, при- 
водячи бика в ще більшу лють.

Після того, як шию бика при
красять бандерильї, починається 
остання фаза. На арені знову 
з'являється тореро. Він повинен 
ще пронизати шию бика шпагою. 
Але перш ніж трійка коней витяг
не вже мертвого бика з арени,— 
після чого його з'їдять прихиль
ники кориди в одному з відомих 
ресторанів Мехіко,— відбувається 
ще цілий ряд обрядів і церемо
ній, які, власне, й роблять кориду 
коридою.

Рухи тореро справді нагадують 
балетні па.

Тореро підходить до бар'єра, 
щоб артистичним рухом кинути 
свого капелюха тому, кому він 
присвячує останній удар.

Якщо під рукою не трапиться 
красивої сеньйорити чи, що ще 
краще, якогось щедрого мецена
та, тореро повертається спиною 
до глядачів і кидає капелюха че
рез плече. Хапай, хто спритніший 
і в кого міцніші лікті!

При цьому оглушливі вигуки 
«оле! оле-е!» зрбстають до ней
мовірного фортіссімо.

Але й після того, як бика вже 
забито, корида не закінчилась. 
Потрібно ще оцінити змагання 
між биком і людиною. Встано
вити, чи було воно досить драма
тичним, красивим, хвилюючим? 
Якщо це так — розпорядник від
різає у мертвого бика вухо і пе
редає його тореадорові, а остан
ній повинен комусь подарувати 
його.

І, нарешті, заключна д ія — трі
умфальний хід тореро навколо 
арени. Тореро ніби пливе, а з 
трибун на нього сипляться квіти, 
жіночі рукавички, а іноді й шкі
ряний бурдюк з вином, яке він 
тут же випиває до останньої крап
лі.

А як же з спортивним елемен
том кориди: хто кого,— бик чи 
людина?

Людина перемагає, знаючи, що 
бик кидається лише на рухомі 
предмети. Якщо людина стоїть 
спокійно, бик не зверне на неї 
уваги, він кинеться на тремтячу 
червону мулету. Але інколи бик 
може помилитися, або ж тореро 
посковзнеться. Проте бик нічого 
не виграє, розшматувавши тореа
дора, але репортери газет, кіно
хроніка і, перш за все глядачі, 
одержують багато. Вони жаліють 
нещасного, збирають гроші на 
блискучі похорони і мармурову 
гробницю. А через тиждень знову 
поспішають на кориду і знову лу
нає захоплене «оле, оле-е!».

ІРЖІ М А Й С Н Е Р,
чехословацький журналіст.
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ЛАСЛО С Е Ч Е Д І

РОЗДУМИ
З ПРИВОДУ ДЕЯКИХ АНАЛОГІЙ

Під час теоретичних дис
кусій у нас інколи порівню
ються творчі методи в об
разотворчому мистецтві со
ціалістичних і капіталістич
них країн. Дехто з наших 
естетів дотримується думки, 
ніби художник, який живе 
в умовах капіталізму, пере
буває у дещо вигіднішому 
становищі, ніж митець со
ціалістичного табору, бо мо
же обрати власне вирішен
ня форми. Через це, мовляв, 
твори західних художників 
за формою іноді перевер
шують твори митців соціа
лістичного табору, хоча за 
своїм змістом і правди
вістю стоять далеко позаду 
них.

Отже пропонувалося, щоб 
в інтересах модернізації за
собів зображення ми сміли
віше спиралися на форми 
сьогоднішнього буржуазно
го мистецтва. Інакше кажу
чи: дайте простір різнома
нітним формалістичним аб
стракціоністським напря
мам, різним «ізмам», або 
хоча б поставтесь до них 
більш толерантно, бо ще не
відомо, мовляв, чи не в них 
ми знайдемо форми зобра
ження, які допоможуть кра
ще висловити новий зміст 
соціалістичного мистецтва.

Слід проте зауважити, що

більшість митців, які так 
думають, зовсім не хочуть 
надавати прав громадян
ства в мистецтві Угорщини 
декадансу, який панує в ка
піталістичному світі. В уся
кому разі, кількість худож
ників, що віддають свої 
симпатії буржуазним мето
дам і тому бажали б «ре
формувати» наше мистец
тво, невелика. Більшість 
угорських митців дійсно шу
кає нових зображальних за
собів відтворення соціалі
стичної дійсності. На жаль, 
вони не завжди правильно 
розуміють суть суспільних 
процесів, які відбуваються 
в нашій соціалістичній дій
сності. Ці митці часто по
силаються на те, що наука 
поновлює свої методи до
сліджень і формули явищ, 
коли вона, скажімо, втор
гається із мікрокосму в мак- 
крокосм, що, наприклад, 
закони Ньютона не засто
совуються до процесів, які 
відбуваються всередині ато
ма. Так само, мовляв, і 
художники мусять поновити 
форму зображення, якщо 
вони хочуть вірно відтворю
вати сьогоднішні суспільні 
процеси й успішно впливати 
на думки та емоції сучасної 
людини.

Питання ставиться так:

чи можна для відбиття со
ціалістичної дійсності вико
ристовувати абстракціоніст
ські, формалістичні методи 
зображення?

Марксистсько - ленінська 
естетика твердить, що фор
малізм і абстракціонізм в 
мистецтві — явища дека
дентські, продукт розпаду і 
загнивання буржуазного су
спільства. Вони аж ніяк не 
можуть бути виразниками 
соціалістичного змісту. Суть 
же соціалістичного реалі
стичного мистецтва полягає 
в зображенні реального сві
ту, воно змальовує правди
ву картину дійсності, реаль
них умов життя.

Суть формалістичного ми
стецтва полягає в іншому. 
Це мистецтво зображує не 
світ, не об’єктивну дійсність 
і реальні взаємовідносини 
між людьми, а душевний 
стан художника, його влас
ні почуття і інстинкти. Пред
метом соціалістичного реа
лізму є досвід людини, її 
дійсний світ. Предметом 
формалістичного абстракці
онізму є ізольоване «я», 
зв’язок якого з навколиш
нім світом цілком примхли
вий і часто випадковий. Ха
рактерно, що деякі пред
ставники формалістичного 
напряму відкрито визнають, 
що наслідки їхньої творчої 
праці для стороннього гля
дача важко доступні. Серед 
цих митців є справді обда
ровані люди, і лише безви
хідь, у яку заводить митців 
капіталістичний світ, приму
сила їх стати на шлях спо
творення дійсності. Пере
важна ж більшість абстрак
ціоністів — це рафіновані 
аферисти, які прив’язують 
пензель до ослиного хвоста, 
«творять» з допомогою вен
тилятора, споруджують 
«скульптури» з уламків піа-
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ніно, чим «ощасливлюють» 
багатих снобів. Марксист
ська наука про суспільство 
доводить, що розклад ми
стецтва — це неминучий 
продукт розкладу капіталі
стичної системи, і що він 
закономірно настає всюди, 
де творчий розум людини 
позбавлений можливості 
правдиво зображувати дій
сність.

Втім, відомо, що в капі
талістичному світі спотво
рення природних форм та
кож може бути цілком вмо
тивованою мистецькою ма
нерою, яка виражає безпо
радність, песимізм і хаос — 
ті досить реальні емоції, що 
їх не можуть не викликати 
у мислячої людини умови 
життя в капіталістичному 
світі.

Чи можуть модні мисте
цькі напрями на Заході ви
ражати щось інше, як не су
спільний розклад і занепад? 
Чи можуть буржуазні 
художники зобразити, на
приклад, тісний зв’язок між 
свідомістю людини і сучас
ною дійсністю, глибоке ро
зуміння дійсності, аналогіч
но до того, як сучасні до
слідники в галузі мікрофі- 
зики формулюють нові за 
кони, які не відповідають 
законам Ньютона? Ми вва
жаємо, що не можна прово
дити таку паралель між на
укою і мистецтвом. Фізика 
змінила методи й форми 
пізнання дійсності, тому 
що вчені вторглися в нову, 
досі невідому, сферу мате
ріального світу. Сфера ми
стецтва ж не розширилась, 
і не змінилася в цьому від-' 
ношенні. Джерелом мисте
цтва і надалі залишається 
дійсність, суспільні взаєми
ни між людьми, так само, 
як і взаємини між людиною 
і природою. Таким чином, 
форми мистецького відтво
рення безперечно повинні 
бути реалістичними, адже 
вони відображають об’єк
тивні реальні речі, а остан
нє можна зробити лише та
кими методами, які б випли

вали з самої дійсності і 
зберігали її риси. Допущен
ня ірреальних, абстрактних 
форм художнього зобра
ження людських думок і по
чуттів неминуче призводить 
до заперечення реальності 
і закономірності зображу
ваного життєвого явища.

Дехто твердить, що аб
страктне мистецтво може 
служити зображенню соціа
лістичної дійсності, бо від
криває широкі можливості 
для так званих «вільних 
асоціацій» у глядача.

Ця концепція суперечить 
основному завданню мисте
цтва. Адже заклик до «віль
них асоціацій» робить, влас
не, мистецтво зовсім непо
трібним. Подібні «вільні асо
ціації» можуть викликати 
уламки скелі, сталактити,
або химерні візерунки хмар, 
для цього не потрібне ми
стецтво. Завдання ж мисте
цтва та художника полягає 
не в тому, щоб пробуджува
ти якісь невизначені, суб’єк
тивно тлумачені почуття, а 
в тому, щоб спрямовувати 
думки людини на істотні 
особливості дійсності і під
казувати такі думки, які б 
орієнтували людину, допо
магали б їй правильно ви
значити своє місце в довко
лишньому світі.

Соціалістичний реалізм, 
таким чином, відкидає будь- 
який абстракціонізм та фор
малізм, тому що вони ціл
ком чужі змісту і цілям 
справжнього мистецтва.
Ці тенденції є продуктами 
занепаду капіталістичного 
ладу, а в соціалістичному 
суспільстві, де творчі тен
денції людей потребують но
вого змісту, нема виправ
дання спотворенню або 
фальсифікації реального 
життя.

Ми відкидаємо наскрізь 
фальшиві твердження, ніби 
сучасних художників, що 
виражають свої думки у 
якийсь новий абстрактний 
спосіб, не розуміють так са
мо, як не розуміли великих

митців минулих епох. В до
соціалістичних суспільних 
формаціях рівень свідомості 
людей був значно нижчий, 
ніж у нашому суспільстві, і 
в ті часи твори мистецтва 
оцінювалися далеко не так 
всебічно й повно, як зараз. 
Твори мистецтва були до
ступні лише незначному про
шарку; естетична освіта цьо
го прошарку була однобіч
ною, свій вирок його пред
ставники виносили іноді зов
сім випадково, часто підхо
дили до оцінки твору з сно
бістських позицій. Соціалі
стична культурна революція 
зробила твори мистецтва 
здобутком мас; на їх вирок 
впливають не випадкові на
строї, не вірність застарілим 
традиціям, а цілком свідомі 
суспільні позиції. Отже слід 
більше прислухатися до 
думки широких мас.

Для соціалістичного ми
стецтва формалізм та аб
стракціонізм чужі та не
прийнятні, перш за все че
рез те, що вони є продуктом 
ворожої буржуазної ідеоло
гії, спотворюють і перекру
чують зміст зображуваного.

Підсумовуючи сказане, ми 
можемо зробити висновок, 
що на даному етапі нашого 
розвитку одним з першо
чергових завдань є підви
щення сили впливу соціалі
стичного мистецтва. Тим-то, 
поряд з проблемою змісту 
ми повинні приділяти біль
ше уваги формі й методам 
зображення. Однак в пошу
ках нових форм і методів 
ми ні на хвилину не повин
ні забувати, що соціалістич
не мистецтво, як специфіч
ний засіб зображення дій
сності, має запозичувати у 
неї не лише тему, але й 
форму.

Нехтування цими вимога
ми не підвищує сили впли
ву мистецтва, а зменшує її.

Важливою особливістю 
митця соціалістичної країни 
є те, що він своєю худож: 
ньою творчістю активно 
пропагує соціалістичні ідеї.

Ще трапляються випадки,
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коли окремі митці під по
няттям «розширення демо
кратії» розуміють стверджен
ня анархічного свавілля в 
мистецтві. Таке ставлення 
суперечить вченню марк
систської філософії, науково
му визначенню поняття сво
боди. Марксизм-ленінізм 
вчить, що свобода ні в яко
му разі не означає свавілля 
якоїсь особи; свобода — це

усвідомлена необхідність. 
Людина вільна не тоді, ко
ли робить те, що їй зама
неться, а тоді коли вона ви
знає закономірності приро
ди і суспільства, їх необхід
ність для себе, і пристосо
вує до них своє повсякденне 
життя та діяльність. Розви
ток мистецтва — це процес, 
який обумовлюється су
спільними взаєминами. То

му свобода в мистецтві аж 
ніяк не може перетворюва
тись на свавілля індивідуу
ма. Отже свобода творчості 
має єдину можливу мету, 
а саме — діяльність, спря
мовану на утвердження со
ціалістичного ладу.

Скорочений переклад 
з угорського журналу 

«Таршадалмі семле».
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В С ЕС В ІТУ»

ЯКИЙ АЛФАВІТ НАЙ
ДОВШИЙ? Серед усіх су
часних європейських мов 
найдовший алфавіт має 
польська. Він складається 
з 45 літер. Для порівняння 
слід нагадати, що, наприк
лад, російський алфавіт 
має 33 літери, угорський — 
38.

ГУМАННІСТЬ. З програ
ми одного лондонського кі
нотеатру було вилучено 
фільм про полювання на 
птахів, як занадто жорсто
кий. Замість нього демон
стрували фільм про ганг
стерів з численними кро
вопролитними сценами.

НЕ ПОСПІШАЙТЕ! 88-річ- 
ний англійський письмен
ник Сомерсет Моем переніс 
недавно тяжкий грип. Він 
довго не підіймався з ліжка 
й не приймав ніяких відві
дувачів. Одна з його числен
них шанувальниць запитала 
письменника по телефону, 
чи можна прислати йому 
апельсини і квіти.

«Апельсини можете прис
лати,— відповів Моем,— а з 
квітами не поспішайте, ще 
рано...»

ЯК КРАЩЕ? Іспанський 
художник - абстракціоніст 
Сальвадор Далі намалював 
нову картину під назвою 
«Твіст».

Кореспондентам, які від
відали його майстерню, він 
заявив: «Щоб краще відчу
ти якості мого останнього 
твору, заплющіть спочатку 
ліве, а потім праве око».

А може варто заплющити 
обидва ока?

БАГАТООБІ ЦЯ Ю Ч И Й 
ПОЧАТОК. Американська 
місія заснувала в Токіо спе
ціальну школу-інтернат, в 
якій японські діти мають 
виховуватись в американ
ському дусі. Урочисте від
криття школи закінчилося 
бійкою 10—І4-літніх вихо
ванців.
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«Відпустіть собі спо
чатку волосся, бо ко
ротке волосся для ньо
го є ознакою недозрі
лості; а руки мийте у 
розчині формаліну, бо 
спітнілі руки він вва
жає ознакою безхарак
терності. Костюм вдяг
ніть темний, галстук з 
певним орнаментом,
шкарпетки такі-то. 1 щоб 
манжети сорочки обо
в'язково виглядали з ру
кавів...»

Так інструктують но
вих агентів Федераль
ного бюро розслідувань, 
перед тим як предста
вити їх стовпу американ
ської «демократії», все
могутньому главі ФБР 
Едгару Гуверу.

Цей інструктаж док
ладно описав колишній 
агент ФБР Джек Левін 
у журналі «Нейшн». Але 
з статті видно також, що 
Гувер цікавиться не 
стільки манжетами і 
шкарпетками своїх під
леглих, скільки їх  ганг
стерськими здібностями 
і чорносотенним запа
лом. Для підвищення їх 
«кваліфікації» він осо
бисто складає цілі трак
тати. Є у нього «праця» 
«Віртуози хитрощів» — 
відносно професійної 
техніки провокаторів 
Ф БР; «Дослідження ко
мунізму» — це так би 
мовити ідеологічний під
ручник для «ловців 
душ». Гувер дуже 
уважно стежить за за

своєнням його агентами 
цих тонкощів охоронної 
премудрості. Старанним 
читачам він дарує свої 
книжки з автографами, а 
недбайливим загрожує 
вигнанням.

Широко застосовуючи 
гестапівські методи,
ФБР охопило всю Аме
рику густою сіткою па
вутини перехресного 
стеження, доносів і про
вокацій, системою під
слухування інтимних
розмов, перлюстрації 
листів.

За своєю всюдисущ- 
ністю ФБР далеко випе-

редило гестапо. Ф ор
мально його апарат на
лічує лише 14 тисяч 
агентів, а бюджет ста
новить 130 мільйонів до
ларів. Фактично ж, як 
заявив відомий амери
канський промисловець 
і прогресивний діяч 
Сайрус Ітон, ФБР має 
півмільйонну армію
агентів, до якої ще 
треба додати легіони 
детективів приватних 
агентств. Разом з щедри
ми дотаціями з таємних 
фондів СШ А бюджет 
ФБР сягає мало не мі
льярда доларів.

Викриття Джека Леві- 
на показали, що являє 
собою відомство Гувера.

Керівник Американсь
кої компартії Гес Холл 
назвав Федеральне бю
ро «державою у держа
ві». Ця законспірована 
держава націлена не 
тільки проти комунізму, 
а й проти всіх демокра
тичних і прогресивних 
сил. Вона викликає страх 
навіть у осіб високого 
службового рангу, бо 
ніхто не гарантований 
від підозр і провокацій. 
Адже ФБР має необме
жену можливість ском
прометувати, залити
брудом інсинуацій кого 
захоче, аж до найвищих 
сановниківі

Джек Левін розказує, 
як агентів ФБР під час 
занять нацьковують на 
прогресивних людей, 
вчать їх гангстерському 
ставленню до законів і 
законодавців. Наприклад, 
про Верховний суд СШ А 
їм говорять, що він 
тільки те й робить, що 
допомагає комуністам, 
гальмуючи активність 
ФБР. Коли Едлай Стї- 
венсон був кандидатом 
у президенти, Гувер

Школи, де навчаються агенти ФБР. обладнано схе
мами структури місцевих організацій Компартії 
США. портретами її керівників. Саме на них нацько
вують <людей Едгара Гувера».
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Американський обер- 
гестапівець, глава ФБР — 
Едгар Гувер.

твердив, що він «чер
воний», що його оточу
ють комуністи і напівко- 
муністи. На лекціях про 
громадянські права (?І) 
агентам втовкмачують, 
що Національна асоціа
ція захисту кольорового 
населення, а також всі 
інші антирасистські ор
ганізації є підривними 
комуністичними агента
ми. Ті ж «викладачі» 
вносять до списку не- 
благонадійних кожну га
зету, яка насмілюється 
критикувати гестапівські 
методи ФБР. Сюди від
несли навіть такі солідні 
органи американської 
буржуазної преси, як 
«Вашінгтон пост», «Нью- 
Йорк пост», «Сен-Луї 
пост диспетч» та багато 
інших...

В архівах відомства 
зберігається 150 мільйо
нів відбитків пальців і 
багатотонні картотеки з 
матеріалами на кожного 
громадянина СШ А. Ф е
деральне бюро засилає 
свою агентуру в усі ор
ганізації, включаючи й 
церковні. Що й казати, 
американська «демокра
тія» має в особі ФБР 
цілком гідного ангела- 
охоронця.,

^В С Е С В ІТ

У паноптикумі буржуазних парла
ментів найстарішим і найреспекта- 
бельнішим експонатом безумовно є 
англійський парламент, чи не цілком 
змонтований з багатовікових тради
цій. Ніде нема такого величного 
спікера з напудреною перукою і ще 
величнішого швейцара, який при 
кожному візиті короля чи королеви 
до парламенту протягом довгого ча
су не впускає їх в приміщення. Ген
ріха Гейне колись дуже вразила ат
мосфера урочистої нудьги, яка па
нує в англійському парламенті, а ві
домий англійський правознавець 
Дайсі вважає цю нудьгу ознакою 
парламентської всемогутності.

І хто б міг подумати, що саме цей 
високий законодавчий орган і буде 
служити деяким винахідливим юна
кам лазівкою для дезертирства з 
армії? Але саме так воно сталося.

Початок цьому поклав якийсь 
абсолютно невідомий доти Майкл 
Томпсон, солдат гвардійського 
драгунського полку, шефство над 
яким тримає сама королева. Томп- 
сонові осточортіли всі оті паради і 
караули, і йому дуже захотілося як
найшвидше поміняти монотонність 
казарменого життя на принади дан
сингів та нічних клубів. Він довго 
сушив собі голову над тим, як це 
зробити, але зрештою таки при
думав....

В Англії всі старовинні королів
ські і парламентські укази, всі зо
тлілі пергаменти судових рішень, всі 
юридичні скам'янілості минулих сто
річ зберігають свою повну силу, як
що вони не були скасовані пізніше. 
Років з чотириста тому якийсь анг
лійський король вселаскавіше пода
рував лондонським студентам право 
вправлятися з стрільби на одному з 
столичних пустирів. Ця королівська 
ласка зберігає свою чинність і досі, 
хоч колишній пустир давно вже став 
однією з центральних лондонських 
площ. Іноді студенти для забави 
влаштовують там тир у самому цен
трі транспортного виру, паралізуючи 
на деякий час увесь рух. Але ні
чого не поробиш проти зотлілого 
пергаментуї

Або, скажімо, проблеми так зва
ної сухої неділі. Понад 100 років то
му парламентські ханжі оголосили 
неділю «божим днем», коли дозво
лялося читати лише біблію, а видо
виська, ігри, спорт і танці категорич
но заборонялися. Ще й досі неділя

трібну йому лазівку Майкл Томпсон. 
Від відкопав середньовічний указ, 
за яким з армії звільняли військово
службовців, що виставили свою кан
дидатуру на парламентських вибо
рах.

Коли в його містечку були при
значені перевибори в зв'язку із 
смертю обраного там депутата, 
Томпсон негайно виставив свою кан
дидатуру і зажадав демобілізації з 
армії. Начальство довго пручалося, 
але кінець кінцем змушене було ка
пітулювати перед непоборною си
лою юридичних древнощів. На пере
виборах Томпсон зібрав аж 117 го
лосів своїх родичів і знайомих, а 
його суперник — понад 50 тисяч го
лосів. Однак Томпсон досяг своєї 
мети: скинув драгунський мундир і 
міцно засів в одному з лондонських 
барів.

Цей випадок надзвичайно підніс 
популярність парламентської діяль
ності серед англійських військово
службовців. На перевиборах в іншій 
виборчій окрузі, які сталися за мі
сяць після томпсонового дебюту, 
вже 7 солдатів виставили свої кан
дидатури. їх  теж демобілізували.

А через декілька тижнів на вибо
рах у Колн-Воллі цілий загін з 52 
демобілізованих солдатів штурмував 
депутатський мандат. На перевибо
рах у Родзердемі в атаку кинувся 
батальйон у складі 185 військово
службовців, зажадавши негайної де
мобілізації.

Це вже загрожувало підривом 
англійській військовій моці і пере
творенням англійської армії на ар
мію «кандидатів у депутати». Така 
жахлива перспектива настільки пере
лякала англійський парламент, що 
було вирішено змінити старий закон. 
Вже розроблений проект поправки, 
за якою звільнюватимуться з армії 
тільки ті військовослужбовці, які пе
реможуть на виборах. Таким чином 
лазівку до легального дезертирства 
через виборчі урни буде закрито.

Але витівка Томпсона завдала 
«благоліпству» англійського парла
менту великої шкоди. Виборче свя- 
щенодійство обернулося веселим 
фарсом; таїнства парламентського 
культу — карнавалом. Згущуються 
присмерки парламентських богів...

в Англії є найнуднішим днем,— за- 
криті всі театри, стадіони тощо. За-

Ось саме в цьому юридично-ар- 
хеологічному хаосі і знайшов по-
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І Ц ікава
ПАШ І ТЕХНІКА

Розділ веде 
письменник 
Володимир 

Владно

«Гармата» стріляє хробаком, а 
чутливий фотоапарат точно фік
сує всі рухи кажана.

Зігнувши чашовидну хвостову 
мембрану, з розкритим ротом, 
подаючи безперервні сигнали, ка
жан кидається на «апетитного» 
хробака. Він ловить його і з на
солодою пожирає...

Фото, зроблене під час до
слідів в лабораторії Массачусет- 
ського технологічного інституту 
імені Лінкольна, демонструє ка
жана в польоті.

Вчені давно вже припускали, 
що кажан під час полювання ви

користовує свою здатність надси
лати якісь ультразвукові сигнали. 
Це підтвердили й зйомки, здій
снені в інституті імені Лінкольна.

Ці дивні тварини орієнтуються 
в просторі та полюють за прин
ципом, що дуже нагадує дію ра
дарних та гідролокаційних прила

дів, посилаючи ультразвукові 
сигнали і за допомогою відбитої 
луни дуже точно визначаючи на
прям і відстань до близьких 
предметів. Отже, не маючи очей, 
кажан може полювати й вночі, 
коли у повітрі багато комах і 
мало хижих птахів.
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Ця осцилограма відтворює елек
тронну картину звукових сигналів 
кажана.

На думку дослідників, звуковий 
пристрій у кажана є таким дос
коналим, що на його підставі 
можна створити більш ефективні 
електронні апарати, ніж ті, що 
існують зараз.

Як же було організовано і про
ведено наукові експерименти над 
кажанами у Массачусетському ін
ституті?

Тут сконструювали спеціальну 
«гармату», заряджену хробаками. 
Кажан кружляє навколо, а коли 
«гармата» вистрелює, кидається на 
хробака і тоді починається 
зйомка. Одночасно дуже чутли
вий магнітофон реєструє кожний 
найменший звуковий сигнал.

Перші наукові припущення від
носно того, що саме звук спря
мовує кажанів, зробили ще у 
XV III сторіччі відомі експеримен
татори Лазаро Спаланцані і Луї 
Журін. Вони встановили, що по
збавлені очей кажани поводяться 
в просторі цілком нормально, але 
позбавлені слуху, повністю втра
чають орієнтир. Однак невдовзі 
біологи применшили, а потім й 
зовсім забули ці висновки. Все 
приписувалося якомусь шостому 
відчуттю або ж високо розвине
ному почуттю дотику. Відносно 
слухового апарата кажана біологи 
твердили, що він не користуєть
ся органом слуху у загальноприй
нятому розумінні цього слова.

Лише 1938 року Дональд Грі- 
фін за допомогою електронного 
устрою довів, що кажан подає 
короткі ультразвукові сигнали і 
завдяки відбитій луні орієнтуєть
ся в польоті.

Все це дуже нагадує сучасні 
гідролокатори, які визначають 
місцезнаходження підводних чов
нів, підводних скель і косяків ри
би. Але радіолокаційний при
стрій кажана значно досконалі
ший. Наприклад, під час дослідів 
в лабораторії Массачусетського 
інституту кажани сміливо обми
нали підвішені дротики, лише 
трохи товщі за людську волосину.

Коли кажан наближається, ска
жімо, до комахи, його крихітна 
горлянка посилає до 200 звукових

сигналів на секунду. Великі вуха 
схоплюють відбиту луну, а мо
зок вагою лише в кілька сотих 
унції блискавично визначає не
обхідні дані про об'єкт і конт
ролює його швидкість і напрям 
польоту.

Кажан починає подачу сигна
лів з 100 тисяч герц на секунду, 
але швидко знижує частоту до 
40 тисяч герц. Коли він набли
жається до цілі, то подає сигнали 
частотою 20 тисяч герц. Ка
жан легко відрізняє свою луну в 
печері, де знаходиться одночас
но до 1000 цих тварин.

Він визначає напрям, порів
нюючи відбиту луну, що надхо
дить в праве його вухо, з луною, 
що надходить в ліве. Якщо по
збавити кажана слуху на одне 
вухо, він зможе уникати в польо
ті великих предметів, але втра
тить здатність полювати на ко
мах. Кажан визначає місцезнахо
дження здобичі чи перешкод 
точнісінько зс) принципом наших

радарів, оцінюючи інтервали між 
посланим сигналом і відбитою 
луною. Коли тварина знаходить
ся, наприклад, на відстані 15— 
16 сантиметрів від предмета, цей 
інтервал становить лише одну ти
сячну долю секунди. Але кажан 
здатний розрізнювати навіть такий 
інтервал! Він навіть може відчу
вати луну, відбиту від об'єкта 
величиною з москіта, розрізняє 
її в якусь частку секунди і кидає
ться в атаку.

Людина, яка досягла таких ве
личезних успіхів в галузі елект
роніки, може, проте, позаздрити 
кажанові. В усякому разі це ди
вовижне природне явище заслу
говує на найшвидше і найдоско
наліше вивчення. Це дасть мож
ливість створити нові радіолока
ційні та інші електронні прилади.

Голодний кажан посилає уль
тразвукові сигнали, які відбиваю
ться від об'єкту його полювання.
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комендували музику як 
засіб майже від усіх 
хвороб,— і від укусу змії, 
і від хандри. Легенда 
розповідає, як Давид 
грою на арфі врятував 
від меланхолії короля 
Саула, а Одіссей —  спі
вом затамував кров із 
рани...

Але по-справжньому 
лікарі зацікавилися му
зикою порівняно недав
но. Особливий інтерес 
вона викликала у пси
хіатрів і невропатологів. 
Виявилося, що музика 
може також успішно за
стосовуватися в зуболі

карській справі та хі
рургії. В деяких країнах 
вже почали обладнувати 
зуболікарські кабінети, 
де неприємні для хво
рих процедури прова
дяться під звуки улюб
лених творів, які мають 
заспокоювати біль. З ча
сом методика застосу
вання музики вдоскона
люється, дуже вдале по
єднання її з наркозом 
виявилося особливо
придатним при невели
ких хірургічних втручан
нях. Зараз подібна прак
тика стала настільки ча
стою і різноманітною, 
що можна вже говорити 
про існування нової га
лузі медицини — музико
терапії.

Вона допомагає ліку
ванню психозів, вегета
тивних неврозів, невра
стенії, безсоння, паралі
чу, а також деяких хво

Завдяки такому пристрою з навушниками можна 
зменшити біль.

с̂#тародавні лікарі ре

встановили, що слухання 
«сентиментальної» музи
ки вранці викликає дра
тівливість пацієнтів, а 
танцювальна музика 
ввечері заважає їм  за
снути.

На жаль, музикотера
пія має ряд істотних 
прогалин і неясностей. 
Щодо її лікувальних 
властивостей сумнівів не 
залишається. Але яка 
саме музика лікує, кого, 
коли і в яких дозах?

Над розв'язанням цих 
питань працюють спеці
алісти у цілому світі. 
Польський професор 
Генрік Гертнер є вже 
автором кількох визнач
них робіт в галузі му
зичної терапії.

Лабораторні досліди 
показали, що музика ак
тивізує у людини нер
вову систему набагато

роб шлунка. Музику 
«виписують» за тим же 
принципом, що й справ
жні ліки, рекомендуючи

•нахворому слухати п чи 
самому грати в певні 
години доби.

Цікаві спостереження 
зроблено в лікувальних 
закладах Радянського 
Союзу та за кордоном — 
у Польщі, НДР, Англії,

Музика лікує, проганяє смуток, викликає радість... 
Але ми не рекомендуємо такого способу лікування 
хоча б з огляду на акустику будинків. Бо гра на 
трубі у супроводі пральної дошки, може, й справді 
лікує хандру, але шкодить нервам...

Франції, СШ А. Напри
клад, у Польщі, в Краків
ській Медичній Акаде
мії, досліджуючи засто
сування музики як за
спокійливого фактора,

ефективніше, ніж будь- 
які таблетки. Але, як і 
кожні ліки, її слід засто
совувати розумно і по
мірковано.

Тут лікують за допомогою музики. Невеликий кон
церт на духових інструментах. Такі «таблетки» не 
треба запивати водою...
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Статистику часто порів
нюють з осінньою му
хою, така вона зла і на
стирлива. Статистика 
вперто дзижчить нам, 
що нас вже понад 
З мільярди, що на почат
ку наступного століття 
буде вже 6, потім 10, 
20... 100 мільярдів, а на
ша стара планета анітрі
шечки не має наміру 
збільшуватися.

Стурбованість демогра
фів, пов'язана з такими 
темпами приросту насе
лення на нашій планеті, 
виникає зовсім не з по
боювань, що людям не 
буде де жити. Вільного 
місця у нас ще досить, 
лише в Європі може вмі
ститися 20 мільярдів чо
ловік, а на материках 
всієТ планети 300 міль
ярдів. Заклопотання ви
кликане іншим: побою
ванням, що земля не 
зможе в майбутньому 
прогодувати своїх меш
канців.

Вже зараз йдеться про 
те, що принаймні одна 
третина населення зем
ної кулі харчується недо
статньо. Пояснюється це, 
однак, не якоюсь орга
нічною неспроможністю 
нашої планети, а конче 
несправедливим розподі
лом багатств, величезнйм 
марнотратством, най
більш яскравим гірйкла-

дом якого є гонка оз
броєнь. Підраховано, що 
при раціональному вико
ристанні наявних засобів 
можна вже сьогодні про
харчувати 4,5— 5 млрд. 
чоловік, а максимальне 
застосування сучасної аг
ротехніки дозволить по
троїти цю цифру. Але 
навіть при ідеальному 
розв'язанні існуючих со
ціальних і політичних 
проблем треба було б ра-

хуватися з тим, що в 
день, коли кількість на
селення на землі переви
щить 15 мільярдів, бу
дуть потрібні нові додат
кові продовольчі резер
ви.

Вже сьогодні вимальо
вуються нові напрямки 
розвитку методів агро
техніки, яка забезпечить 
харчування людям XXI 
сторіччя. Одним з цих 
перспективних напрямків 
є гідропоніка. Цей тер
мін зовсім новий. Суть 
гідропонічного вирощу
вання рослин полягає в 
тому, що рослина виса
джується не в грунт, а, 
наприклад, у чистий пі
сок чи щебінь, які наси
чуються розчинами по
живних речовин. Атмо
сфера, що оточує росли
ну, містить відповідний

процент двоокису вугле
цю; вона одержує по
трібну їй кількість світла, 
утримується у відповід
ній температурі. Звичай
но, рівень врожаю з та
кої культури буде незрів
няно вищим, ніж в зви
чайних умовах.

Перші експерименти 
гідропонічного вирощу
вання рослин були прове
дені в кінці минулого 
століття, але серйозний 
розвиток цього методу — 
справа останніх років. 
Зараз на великих дослід
них станціях з гідропо- 
нічними парниками одер
жують з одного квадрат
ного метра щодва місяці 
15— 20 кг помідорів чи 
40— 50 кг моркви. Перші 
кроки гідропоніки сьо
годні —  це створення 
приміських овочевих гос
подарств з високою про
дуктивністю. У майбут
ньому цей метод має 
знайти широке застосу
вання на територіях, по
збавлених грунту, чи на 
грунтах, особливо важких 
для обробітку, тобто на 
скелях, на солончаках, в 
пустелях, і навіть на льо
довиках Гренландії та 
Антарктики.

Другий напрямок більш 
популярний, ніж гід
ропоніка (напевне через 
зв'язки з астронавтикою), 
але все ще нерозвине- 
ний— досліди з дрібни
ми, але швидкоростучи- 
ми водоростями, а саме, 
з відомою хлорелою. 
Підраховано, що квад
ратний метр водного ба
сейну може щороку да
вати 7 кг сухої маси во
доростей, багатих на біл
ки та інші поживні речо
вини, проте на практиці 
такої продуктивності ще 
не досягнуто. Це — спра
ва майбутнього.

Нарешті, третій напря
мок, який також не є ще 
найближчою перспекти
вою — це оволодіння 
людиною процесом фо
тосинтезу. Всі живі орга
нізми на Землі щороку 
розкладають на скла
дові частини — неорга
нічні елем енти— 350 мі
льярдів тонн органічних 
речовин. Цей величез
ний збиток компен
сують рослини, які ве
дуть синтез органічних 
тіл за допомогою світ
лової енергії. Зрозуміло, 
рослини використовують 
для потреб фотосинтезу 
лише незначну частину 
сонячного випромінюван
ня, яке досягає Землі. 
Великий простір в цьому 
напрямку відкривається 
для діяльності людини. 
Ця реакція буде застосо
вуватися для більшої про
дукції цукру, крохмалю, 
білку і рослинних жирів. 
Сьогодні ще важко уяви
ти, якими будуть майбутні 
фотосинтетичні фабрики, 
які вироблятимуть про
дукти з двоокису вугле
цю, азотних та фосфор
них солей. Але те, що у 
майбутньому вони будуть 
важливим годувальником 
багатомільярдного насе
лення Землі — це вже не 
підлягає сумніву.

(Переклад з польської)

Малюнки польського художника 
Станіслава К о п ф а
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В І Д К Р И Т О Радар-телескоп

„Червоний
приплив“

Рибалки північного уз
бережжя австралійсько
го континенту недавно 
були свідками рідкісно
го явища, що дістав 
назву «червоний при
плив». Якась могутня 
сила викидала з моря 
на піщані обмілини ве
личезну кількість риб.

Довгий час ніхто не 
міг пояснити причини 
цього дивного явища. 
Тепер вченим вдалося 
встановити, що воно ви
кликається надмірним 
розмноженням планкто
ну, який виробляє от
руйні для риб хімічні 
речовини.

Ріст планктону дуже 
швидкий. За короткий 
час він охоплює вели
чезні водні простори, 
фарбуючи морську воду 
в іржавий колір (звідси 
і назва «червоний при
плив»).

Подібні явища іноді 
трапляються біля бере
гів Австралії, а також 
на узбережжі Флоріди.

ВИНАЙДЕНО
Для вивчення морсьних глибин

«Морж-УІ» — так називається цей новий амери
канський батискаф, призначений для дослідження 
морських надр на глибині 2-х тисяч метрів. Його 
кабіна розрахована на двох дослідників. Він може 
опускатися на морське дно на спеціальних лижах, 
висіти нерухомо на будь-якій глибині, нахилятися 
в усіх напрямках, обертатися навколо своєї осі, пе
ресуватися досить швидко у воді.

Спеціальна механічна «рука» дозволяє дослідни
кам виконувати на морському дні складні роботи.

Електроенергії від акумуляторів вистачає на 8 го
дин безперервних робіт. Коли енергія вичерпується, 
«Морж-УІ» автоматично спливає на поверхню.

С К О Н С Т Р У Й О В А Н О

У Стенфордському 
університеті в СШ А вста
новлено новий потужний 
радар-телескоп висотою 
близько 50 метрів. Його 
антена змонтована з ста
левих і алюмінієвих кон
струкцій.

Цей телескоп призна
чений для дослідження 
Сонця, Місяця, а також 
міжпланетного газу.

Знімок, що вміщений 
поруч, зроблено вночі 
за допомогою унікаль
ної лампи-спалаху в 
65.000 свічок.

Піш ни... по стел і

Те, що зображене на 
верхньому фото, зовсім 
не цирковий трюк і не 
дотепний монтаж. Ця 
жінка справді висить на 
стелі вниз головою.

Одна з американських 
фірм розробила спеці
альний синтетичний ма
теріал, яким вкривають
ся підлога, стеля, а та
кож підошви взуття лю
дини. Сила зчеплення 
настільки значна, що 
дозволяє у нормальних 
умовах прогулюватися 
по стелі, хоча ці досліди 
мають на меті вив
чення умов перебу
вання людини в стані 
невагомості у космосі.

На другому фото по
казано зразок цього ма
теріалу. Він нагадує 
мікропористу масу.
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Рівним і спокійним голосом «Мемоматик Полісон» тричі протягом НОЧІ 
нашіптує лекції студентці, не перериваючи її спокійного сну.

...Екскурсанти прийшли до школи. Який напрочуд див
ний клас: замість парт — білі, чепурненькі ліжечка. В них 
сплять діти. Хтось з екскурсантів каже: «Чудові малюки! 
А як старанно вони вчаться!..»

Цег звичайно, фантазія, взята з одного роману для 
юнацтва, але фантазія не така вже далека від дійсності. 
Виявляється, що сон, на який ми витрачаємо третину жит
тя, може бути цілком продуктивним і творчим. Деякі 
вчені твердять, що краще за все вчитись саме уві сні.

Слово гіпнопедія нагадує щось 
спільне з «гіпнозом», але в дій
сності воно відбиває зовсім інше 
поняття. Гіпнопедія — це метод 
навчання під час сну. Першим 
його застосував ще 1922 року 
один американський офіцер, ін
структор морсько? бази у Флорі- 
ді. Тридцятьма роками пізніше 
його досліди продовжив у Фран
ції Жан Рішпен.

В чому полягає цей метод?
Для навчання під час сну засто

совується спеціальний магніто
фон, який автоматично вмикаєть
ся і вимикається. Магнітофон 
певний час пошепки подає мате
ріал для запам'ятування, а через 
деякий час знову його повторює. 
Для прослухування того чи іншо
го предмету вивчення потрібно 
покласти під подушку гучномо

вець або одягти навушники — як 
кому подобається. Спокійно ляга
ти спати, включити апаратуру і 
навчання піде повним ходом.

$ **

Здавалося б, коли людина 
спить, для не? все перестає існу
вати, вона повністю відключаєть
ся від життя. Тимчасом це не 
зовсім так. Щоправда, під час 
сну воля і увага людини послаб
люються, але підсвідомість «пиль
нує»... Спляча мати, наприклад, 
прокидається одразу ж, як тіль
ки мала дитина поворухнеться, в 
той же час ця жінка буде міцно 
спати в кімнаті з голосно ввімкне
ним радіо. Чому? Проста річ: 
мати перед сном «настроїла» себе 
на догляд за дитиною. Це дуже 
важливий момент в Гіпнопедії —

55



«настроїти» себе на навчання, хоті
ти вчитися під час сну, поступо
во тренувати свою волю. Наслід
ки бувають дивовижними.

Наприклад, одна французька 
актриса, не володіючи італійсь
кою мовою, протягом однієї ночі 
вивчила велику роль цією мовою. 
Другий приклад: один американ
ський юрист за два роки доско
нало оволодів російською мовою, 
навчаючись виключно під час 
сну.

Провісниками гіпнопедії були 
стародавні китайці, які застосо
вували такий метод навчання: 
вчитель пошепки переказував у 
вуха сплячим учням філософські 
тексти, а вони їх запам'ятовували.

Наш сон неоднаково міцний на 
протязі всієї ночі, він має кілька 
фаз: спочатку ми спимо міцно, 
потім сон поступово слабшає. Та
кий ритм сну полегшує навчання 
за методом гіпнопедії. На пер
шій фазі сну провадиться зна
йомство з текстом, на другій — 
повторення, на третій — закріп
лення.

Навчання уві сні, як показує 
досвід, зовсім не стомлює. Тре
ба тільки дотримуватися таких 
умов:

— Учбовий текст має читатися 
рівним одноманітним голосом.

—  Текст повинен бути ПО ЗМ О ЗІ 

коротким, і його треба повторю
вати 10— 20 разів.

— Звук не повинен бути занад
то тихим чи занадто голосним.

Особливо треба дбати про 
«індивідуальний підхід». Адже ме
ханізм пам'яті у кожного діє по- 
різному. Звідси і велика кількість 
методів запам'ятовування. Деякі

Звичайна картина в гарячу по
ру екзаменаційної сесії. А чи не 
можна «зубрити» під час сну?

легше запам'ятовують римований 
або ритмічний текст. Напевне, са
ме тому в школах епохи серед
ньовіччя різноманітні відомості 
подавалися у формі віршів. Ін
шим допомагає мелодія.

Існує і механічне запам'ятову
вання. Так, одна ірландка, яка не 
розуміла жодного слова грець
кою мовою, марячи під час хво
роби, виголосила довгий грецький 
текст. Колись цей текст читав в 
її присутності професор, у якого 
вона працювала. Жінка слухала 
краєм вуха, нічого не розуміючи, 
але слова підсвідомо занотову
валися в її пам'яті. Навчання уві 
сні подібне до цього прикладу.

* **

Зараз близько 15 тисяч фран
цузьких студентів вже застосову
ють гіпнопедію. Завдяки спеці
альному «нашіптувачеві», фірмова 
назва якого «Мемоматик Полі- 
сон», вони добре засвоюють 
знання, необхідні для складання 
іспитів. Це набагато приємніше, 
ніж літри гарячої кави, об
ливання крижаною водою тощо. 
Викладачі підтверджують чудові 
успіхи студентів, які навчаються 
за допомогою гіпнопедії.

Але чи не є навчання уві сні 
шкідливим для здоров'я? Думки 
вчених відносно цього поділяю
ться. Адже сон, «настроєний» на 
догляд за дитиною чи хворим, 
не дає повного відпочинку. Люди
на спить напружено, прокидає
ться трохи стомленою. Якщо це 
триває довгий час, починає 
руйнуватися нервова система. 
Відносно гіпнопедії нічого пев
ного ще не вдалося встановити. 
Про всяк випадок деякі вчені не 
рекомендують протягом року за
стосовувати цей метод щоночі, 
вважаючи, що ним можна кори
стуватися лише тоді, коли вини
кає безпосередня необхідність.

Безумовно, через деякий час ці 
сумніви вдасться розвіяти. І ма
буть на користь гіпнопедії. Це бу
ло б чудово. Тоді ми не витрача
ли б третину свого життя на «не
продуктивний» сон, а доцільно 
використовували б цей час.
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ВСЕСВІТУ

НОВИНА АНГЛІЙСЬКО
ГО ЕКСПОРТУ. «Ми по
винні знайти спосіб для про
дажу лондонського тума
ну»,— оголосив міністр зов
нішньої торгівлі Англії 
Ален Грін, після повернен
ня з США, де він бачив 
у продажу в крамницях 
Сан-Франціско коробки з 
«англійським сільським по
вітрям». Цей товар охоче 
купували англійські емігран
ти, що хворіють на носталь
гію.
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ЩЕ ОДНА МОНА ЛІЗА. 
У галереї відомого колек
ціонера Геккінга, що живе 
в Ніцці, є картина Леонар
до- да Вінчі «Мона Ліза». 
Геккінг запевняє, що його 
примірник був написаний 
великим художником рані
ше за той, що знаходить
ся тепер у Луврі. Числен
ні французькі й іноземні 
фахівці зацікавилися цим 
твердженням.

СУВОРЕ ПОКАРАННЯ. 
Поліція міста Діжон (Фран
ція) затримала чотирьох 
юнаків-мотоциклістів, які 
перевищили швидкість. За
мість грошового штрафу 
юнаків примусили виконати 
своєрідне «завдання» — пе
реписати п’ятсот разів ті 
параграфи правил руху, які 
стосуються даного порушен
ня.

ГЕРЦОГ-БАНКРУТ. На
щадок старовинного анг
лійського роду герцог Бед- 
фордський збанкрутував на
стільки, що вирішив продати 
з аукціону відзнаки «Орде
на Підв’язки», які залишив 
йому в спадщину дід. Знай
шовся й покупець. Орден, 
прикрашений алмазами, 
придбав за 3800 фунтів іта
лійський колекціонер Ко
ломбо.
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А. М А К А Р О В ,  
Е. Ц Е Р К О В  ЕР

Історія не зафіксувала моменту наро
дження найпершого прапора на землі. Со
ціологи не обгрунтували конкретних мате
ріальних причин його появи.

Переглядаючи твори Геродота, праці Лі
вія, аннали Таціта можна зустріти згадку 
про староєгипетські, еллінські штандарти, 
про лаборум — прапор стародавнього Ри
му, про вексілум — бойовий прапор рим
ської кінноти.

Прапори породжував час. І релігія. І фео
дальне право. І повстання, реставрації. 
І зміна суспільних формацій.

Над військом Дмитрія Донського і Жан- 
ни д'Арк маяла важка золочена парча стя
гів із зображенням задумливого православ
ного Христа і сумирної католицької ма
донни.

Летючих вершників Сал$діна і мавритан
ські полки Альмансора вели у бій трикутні 
прапори з химерними чудовиськами. В му
зеях і літописах, в поемах і легендах зали
шились особисті штандарти Філіппа Краси
вого і Ярослава Мудрого, орденські хоруг
ви тамплієрів і мальтійців, символи повста
лих під прапором черевика і під фрігійсь
кою зіркою, прапори товариств і компаній, 
сеньйорів і васалів, міст і провінцій. Та, 
безперечно, найвища категорія прапора — 
знамено нації, державний прапор країни.

Державний прапор країни — втілення її 
честі, символ її незалежності, її гордість.

Наш колір — червоний
Площу назвали Красною не тому, що 

кремлівські стіни викладені з червоної це
гли. її назвали красивою, бо таке древнє 
значення цього руського слова. І навіть 
більше, її назвали Гарною, і Веселою, і 
Святковою, тому що всі ці епітети на Русі 
здавна заміняли одним — красний.

Наш прапор — червоний.

З віками змінюється не тільки смисл слів. 
На веселій площі рубали голови звитяж
цям — захисникам народним. Червоногвар- 
дійці, що штурмували Кремль, кропили цю 
площу своєю кров'ю. Над сивими соснами, 
над робітничими полками лунали полум'яні 
ленінські слова.

Недарма всіма мовами світу старовинна 
московська площа зветься саме Красною. 
Вона стала нею в головному розумінні цьо-
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го слова, як саме слово, самий колір став 
символом боротьби і революції.

В усі періоди історії в будь-якому куточ
ку планети цей колір ніс у собі заклик і 
гнів, був сповнений пристрасті й пориву. 
В ньому — лють раба, що рве кайдани, не
нависть до тиранів, прагнення до волі. «Чер
воні брови», «Червоні пов'язки», «Червоні 
списи» — з першого століття нашої ери всі 
народні повстання в Китаї позначені черво
ним. Під червоними прапорами йшли на за
кутих у сталь рицарів загони повстанців під 
час Селянської війни XVI століття в Німеч
чині. А через сто років в Росії селяни пали
ли князівські маєтки, і заграва мужицької 
помсти здавалася відблиском їх червоного 
прапора. Згадаймо також малиновий пра
пор запорозьких козаків.

Десятого липня 1789 року паризька бід
нота підняла червоне полотнище, на якому 
було накреслено: «Воєнне становище про
голошено суверенним народом». І під цей 
прапор сходилися юрби безправних, обдер
тих і голодних, тих, хто через чотири дні 
взяв штурмом і зруйнував Бастілію. Саме 
цей червоний прапор став першим стягом 
організованої революційної маси. 1832 року 
вулиці Парижа знову стали червоними, спо
чатку від незліченних прапорів, потім від 
крові робітників. 1848 рік — рік народження 
Комуністичного Маніфесту — перегородив 
Європу барикадами, підняв на них червоні 
прапори, пробив їх полотнища поліцейсь
кими кулями.

...Була весна 1871 року. Розквітали вишні 
і щебетали ластівки. А на останній барика
ді Комуни, де пахло кров'ю і порохом, над 
тілом останнього комунара майорів черво
ний прапор— перший, прапор революційно
го пролетаріату...

«Хай живе соціальна революція!» — ви
гукнув молодий робітник Яків Потапов, роз
гортаючи над лавами товаришів кумачеве 
полотнище. Це було 6 грудня 1876 року в 
Петербурзі, біля Казанського собору. Учас
ники першого в Росії відкритого політично
го виступу проти самодержавства пройшли 
по Невському, і його знаменитий брук став 
для них стовповим шляхом на каторгу. 
З цього дня всі російські політичні демон
страції та мітинги освячувало багряне зна
мено пролетаріату. Розстріляний прапор 
1905 року, переможний 1917-го...

Ми підняли червоний стяг. В пам'ять про 
кров, пролиту робітниками, борцями всього 
світу всіх часів, усіх народів, близький кож
ному трудівникові планети, інтернаціональ
ний за самою своєю суттю, червоний пра
пор став знаменом першої соціалістичної 
держави.

В дні великих революційних свят в черво
не одягається третина земної кулі. «Мій 
улюблений колір — червоний»,— сказав

Маркс. Колір нашого прапора означає бо
ротьбу проти експлуатації людини люди
ною — про це говорив Ленін. Наш колір — 
червоний.

Гордість молодої Африки
Ці прапори дуже молоді, вони майже не 

мають історії. Тому що тінь інших, усім 
давно знайомих прапорів дуже довго ля
гала на простори «чорного» континенту.

1960 рік називають «роком Африки». Ні
коли ще жодна епоха цивілізації не наро
джувала відразу стільки нових прапорів, як 
наш час, час великого визволення з коло
ніальних кайданів. Зелені ліси республік

ж

Чорна зірка на стягу Гани — сим
вол єдності народів Африки.

Малі, Дагомеї, Гвінеї, Гани, Камеруну, Кон
го з столицею Браззавіль, Того й Сенегалу, 
золотий пісок їх узбереж — річкових і мор
ських, кров борців за незалежність віддали 
свої кольори прапорам. Смуги розмістили
ся по-різному. На гвінейському прапорі во
ни вертикальні: червона, жовта, зелена. На 
стягах Камеруну і Сенегалу смуги розта
шовані в зворотному порядку. Прапор Га
ни — з горизонтальними смугами. Знамено 
Дагомеї має зелену вертикаль біля древка 
і жовту й червону горизонталі. Державне 
полотнище Конго з столицею Браззавіль 
розділене жовтою діагоналлю на два три
кутники — червоний і зелений. На прапорі 
Того чергуються три зелені і дві жовті не
широкі смуги, а в лівому верхньому ріжку 
на червоному квадраті палає біла зоря сво
боди. Зорі взагалі властиві африканським 
прапорам: зелена, вишита на сенегальсько
му прапорі і прапорі Марокко, велика чор
на зірка — символ єдності народів Афри
ки— на стягу Гани, велика біла — на синьо
му прапорі Сомалійської республіки, вели
ка й шість маленьких золотих зірок провін
цій — на синьому полотнищі республіки 
Конго. В центрі малійського прапора виши
те стилізоване зображення африканця.

Між іншим, три молодих кольори Афри
ки носить і прапор Федерації Ефіопії та 

ітреї — зелена, золота й червона гори
зонталі.
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Наприкінці 1962 року, опівночі, група аль
піністів з африканського міста Дар-ес-Са
лама здійснила сходження на найвищу гір
ську вершину Африки Кіліманджаро. В над
хмарній височині, над снігами і льодами ве
личної гори, на маленькому майданчику був 
встановлений прапор нової африканської 
республіки Танганьїки,— зелено-чорно-зо-
лоте полотнище. Воно якнайкраще симво
лізує наші дні «чорного континенту«. Зеле
на смуга — це молоді сили Африки, чор- !■■■ . ■на — м тяжке колоніальне минуле, золота — 
світле майбутнє материка.

Хрести трьох покровителів
В Нью-Йорку перед будинком Організа

ції Об'єднаних Націй майорить більше сотні 
національних прапорів. Візьмімо один з 
найдревніших, тим більше, що його історія 
дуже цікава— то славна й гучна, то ганеб
на й кривава.

Британський прапор — «Юніон Джек», як 
з гордою фамільярністю називають його 
англійці. Морська нація — морський прапор. 
У нього синє морське поле. Прямий черво
ний хрест святого Георга, покровителя 
«доброї старої Англії», носили на грудях 
ще королівські лучники, прості йомени, які 
під час столітньої війни в битві при Азенку- 
рі стрілами своїх арбалетів знищили цвіт 
французького рицарства. Тоді національним 
прапором Англії було срібне полотнище з 
червоним георгіївським хрестом. І бойовий 
клич англійського війська звучав так: «Свя
тий Георг і стара Англія!»

Коли 1540 року шотландський король 
Джеймс VI Стюарт став королем Англії 
Яковом І, до символу святого Георга при
єднався навскісний білий хрест патрона 
Шотландії святого Андрія. Ось тоді один з 
підданих британської корони, яким суво
рість і стриманість не заважають зберігати 
не завжди поштиве почуття гумору, пані- 
братськи назвав національний прапор «Юні
он Джеком», на честь короля-об'єднувача 
Джеймса.

Британський прапор «Юніон Джек».

В бурхливі роки буржуазної революції її 
вождь Олівер Кромвель прикрасив прапор 
арфою з ірландського герба. Реставрація 
рукою Карла II забрала з прапора музич-

ний інструмент. Наприкінці XVII століття ан
глійці вогнем і мечем «умовили» упертих 
ірландців віддати імперському прапору чер
воний навскісний хрест. Це знак хрестителя 
Ірландії — епіскопа Патріка, зарахованого 
ще за життя до святих. Першого січня 
1801 року спеціальний королівський едикт 
встановив офіційно зовнішній вигляд «Юні
он Джека» — той, який існує й понині. Хрес
ти трьох покровителів — святого Георга, 
святого Андрія і святого Патріка— посіда
ють своє місце і на прапорах деяких держав 
британської співдружності націй, колишніх 
і нинішніх колоній та домініонів. Щодо цьо
го прапори Австралії, Канади і Нової Зе
ландії майже ідентичні: той самий англійсь
кий «Джек» у верхньому кутку червоного 
полотнища. Але крім того, на цих прапорах 
у Австралії — шість семикутних білих зірок 
різного розміру, що уособлюють шість не
однакових за територією штатів; у Нової 
Зеландії — чотири п'ятикутні зірки — су
зір'я Південного Хреста; на прапорі Канади 
красується м герб.

Британські колонії не удостоєні прапорів. 
Але кожній з них надано право укріпити на 
прапорі метрополії свій значок. Символіка 
значків досить проста і не потребує спеці
альної розвідки. По суті це ефектні картин
ки. Значки Адену, Багамських і Фолкленд- 
ських островів, Британського Гондурасу, 
островів Святої Єлени і Домініка ще раз 
нагадують про загарбницькі подвиги флоту 
м величності. Головний елемент кожного з 
цих значків — трищогловий англійський 
фрегат з піднятими вітрилами. На значку 
Ньясаленду — леопард, Ямайки — крокодил. 
Кіпр довго носив значок з двома червони
ми левами. Але тепер волелюбний і неза
лежний острів підняв свій білий прапор з 
оливковою гілкою і картографічним зобра
женням Кіпру.

Зірки і смуги
Був час, коли прапор Англії владарював 

над Новим Світом. Але для єретичних пу
ритан хрест святого Георга— символ ідеа
лістичний — був абсолютно неприйнятний. 
Залишаючись під владою англійської коро
ни, колоністи вирішили встановити власні 
значки. Знаком провінції Массачусетс, на
приклад, стала сосна, Південної Кароліни — 
гадюка. З еволюції американського прапо
ра можна судити про те, скільки складних 
перипетій витримала боротьба жителів Но
вого Світу за суверенність. В 1775 році ко
мітет перших тринадцяти північноамерикан
ських штатів, скликаний спеціально для за
твердження нового прапора, рекомендував 
розділити полотнище сімома червоними і
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шістьма білими смугами, а у верхньому лі
вому ріжку помістити хрест святого Геор- 
га. Річ у тім, що тоді найближчим завдан
ням визвольної кампанії було досягнення 
рівноправності з метрополією. Третього 
грудня 1775 року на гафелі флагмана аме
риканського флоту «Альфреда» замайорів 
«Великий союз», або, як його ще називали, 
«Кембріджський прапор», бо ставка Джор- 
джа Вашінгтона містилася в Кембріджі.

Цілі боротьби ставали дедалі серйозніши
ми, і йшлося вже про цілковите відокрем
лення американських штатів від Британії. 
1776 року місце англійського хреста в ріж
ку прапора зайняло коло з тринадцяти бі
лих пятикутних зірок, за кількістю тих са
мих штатів. Якийсь час в різних кінцях кра
їни зорі у верхньому ріжку прапора розмі
щували довільно, то хрестом, то по-діаго- 
налі. Тимчасом кількість зірок поступово 
збільшувалась: у 1818 році молода держава 
складалася вже з двадцяти штатів. Природ
но, що єдиним розумним порядком розта
шування зірок стали паралельні ряди. 
В 1912 році зірок стало сорок вісім, а по
рівняно недавно — п'ятдесят: колишні так 
звані «території» Гаваї та Аляска здобули 
права штатів.

Колись нашим прадідам американські 
«зірки і смуги» здавалися мало не втілен
ням демократизму і волелюбності. І справ
ді, поряд з бундючними монархічними 
штандартами, прапор Америки виглядав як 
веселий парубок у яскравій ковбойській со
рочці, що опинився серед смокінгів і мун
дирів. Ось і негри, які повернулися з Аме
рики на континент своїх предків, вбачали 
в смугастому прапорі символ самої свобо
ди. Вони заснували негритянську республі
ку Ліберію, національним прапором якої 
стали американські червоні й білі смуги і 
велика біла зірка на темно-синьому квадра
ті у верхньому ріжку.

Вже давно прапор США не нагадує лю
дям про свободу. Характер «парубка» змі
нився. Тепер «зірки і смуги» мають над те
риторіями багатьох держав, оточені колю
чим дротом і частоколом ракет.

Жаби, лілії та республіка
Історія французького прапора починаєть

ся з Хлодвіга (так древні франки вимовляли 
ім'я Людовік). Особисті кольори кожного, 
хай навіть маленького феодала, були для 
нього предметом фамільної гордості і пер
сональної пихи. Недостатня увага до 
прапора сприймалася феодалами як смер
тельна образа. Коли Хлодвіг став військо
вим ватажком франків, він взяв на прапор

свої особисті кольори. Хлодвігові хо
тілося, щоб його білий штандарт прикра
шали три золоті жаби. В 496 році на зміну 
жабам раптом прийшли красиві лілії. Істо
рики— дослідники версії про походження 
французького прапора досі губляться в 
здогадках: чому симпатії Хлодвіга перейшли 
від фауни до флори? Тимчасом древній 
переказ говорить: після жорстокої поразки, 
завданої Хлодвігу войовничими германцями, 
йому приснився кошмарний сон, кінець яко
го, однак, був не такий вже й поганий: 
жаби на штандарті перетворилися на лілії. 
Безперечно, це було знамення з неба. 
Хлодвіг, якому навіть на думку не спало, 
що військова могутність держави не має 
нічого спільного з малюнком на його пра
порі, взяв до уваги «пораду неба». Ранком 
штандарт терміново переробляли: знімали 
жаб, нашивали квіти. Існує й інша більш віро
гідна версія: лілії з'явились в 1179 ро
ці під час правління Людовїка VII, який 
дуже любив цю квітку.

Минули століття. Повсталі санкюлоти спа
лили разом з іншим аристократичним мот
лохом і геральдичну ботаніку. Республіка 
підняла «трикольор» — синьо-біло-червоний 
прапор, і відтоді чотирнадцятого липня на 
всіх будинках Франції вивішують ці прапо
ри. Червоне і синє — древні кольори Па
рижа. Синій — колір святого Мартіна, по
кровителя міста, червоний — полум'я вог
нищ і сердець. А білу, також вертикальну 
смугу якобінці запозичили у нідерландців, 
процвітаючої на той час республіки. День 
18 брюмера зробив республіканського кон
сула безжалісним імператором. Біла смуга, 
на якій, до речі, улаштувався аж ніяк не де
мократичний орел Наполеона, втратила для 
багатьох свій республіканський зміст. Не
грам Гаїті вона нагадувала про канчуки 
французьких плантаторів. Створивши в 
1807 році під проводом Туссена Лувертю- 
ра першу в світі республіку вільних негрів, 
вони викинули з прапора білу смугу і роз
містили синє і червоне горизонтально. Си
нє на прапорі гаїтян представляло негрів, 
червоне — мулатів. А в центрі вони вигап
тували свій герб: пальма, увінчана фрігій
ським ковпаком і національними прапорами, 
якір, барабан, сокира, гармати, шаблі, баг
нети, ядра, якими виганяли колонізаторів, 
і напис: «В єднанні сила».

Під прапором незалежності
На прапорі Бразілії сузір'я Південного 

Хреста — друг мореплавців — прикрашає 
зоряний нічний глобус в центрі зеленого 
поля, символу джунглів Амазонки. Глобус
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перерізає біла широка смуга небесного ек
ватора з написом «Лад і прогрес».

Майже всі латиноамериканські державні 
полотнища породжені однією епохою. На 
більшості південноамериканських прапорів 
алегорично відбита боротьба за визволен
ня з-під іспанського панування. Найпослі- * 
довніші у вираженні цієї ідеї — однакові 
триколірні прапори Венесуели, Колумбії та

Зірки на прапорі Венесуели — сім 
провінцій республіки.

Еквадору. Жовта, синя й червона горизон
тальні смуги — на прапорі Венесуели рівно
великі, на прапорах Колумбії та Еквадору — 
з переважанням жовтого поля. Жовте по
значає Південноамериканський континент, 
червоне— Іспанію. Синє між ними — сим
вол Атлантичного океану, що відокремлює 
землю борців за свободу від країни роди- 
чів-завойовників.

Сім зірок посеред прапора Венесуели — 
сім провінцій республіки. В ріжку полот
нища — герб: дикий мустанг мчить зеленою 
рівниною. Прапор Венесуели відомий неба
гатьом. І вже, звичайно, зовсім забуто по
ходження назви цієї маленької країни. 
А воно не менш цікаве, ніж історія прапора.

В 1498 році, стоячи на містку своєї «Сан- 
та Марії», Христофор Колумб побачив ін
дійські будиночки на високих палях, що роз
містилися по затоці Макаранбо.

— Венесуела! (маленька ВенеціяІ) — зди
вовано вигукнув великий мореплавець, не 
підозрюючи, що дарує гучне і романтичне 
ім'я цілій країні.

Стяг Еквадору — цілий підручник історії. 
На гербі зображені снігова вершина, віт
рильник, що борознить океани, і чотири 
знаки зодіаку. Виявляється, гірська верши
на — це цілком реальний пік Чімборазо, з 
якого відважні гаучо атакували гнобителів. 
Корабель символізує зовнішню торгівлю, 
дружні зв'язки, про які мріяли революціо
нери. Знаки зодіаку — чотири вирішальних 
місяці війни 1822 року — березень, квітень, 
травень та червень, коли країна здобула 
довгождану свободу і суверенність.

Такі ж промовисті герби з національними 
датами носять майже всі прапори Південної 
і Центральної Америки. Сальвадор, Гва

темала та Нікарагуа барвами прапорів 
розповідають про своє географічне поло
ження: дві сині смуги, що означають Атлан
тичний і Тихий океан, стискають білу смужку 
суходолу. Тільки у Сальвадору та Нікарагуа 
смуги горизонтальні, а в Гватемали — вер
тикальні. Крім фрігійського ковпака, герб 
Сальвадору має ще зображення гори Сан- 
та-Анна і напис «Божественний і вільний со
юз». В центрі прапора Гватемали схрестили
ся рушниці, вінок і сувій рукопису з датою 
вигнання іспанців. Стяг Болівії має фрігій
ський ковпак, орла з білим кільцем на шиї 
і пейзаж. Червона, жовта і зелена горизон
талі на прапорі цієї країни означають бага
тий тваринний світ, багатство мінералів та 
буйну флору Болівії. В центрі парагвайсько
го стягу під тим-таки фрігійським ковпаком 
стоїть лев, і все це облямоване словами 
«Мир і справедливість».

Золоте сонце на прапорі Арген«
тіни.

Та, природно, не всі латиноамериканські 
прапори так одверто розповідають про 
долю своїх країн. Дві скромні блакитні 
горизонталі, розділені білою,— такий пра
пор Аргентіни. Крім золотого сонця — сим- 
вола величі і слави — на ньому нема більш 
нічого, а тимчасом за цей прапор пролито 
не менше крові, ніж за ті стяги, автори яких 
не поскупилися на численні пишні, велемов
ні символи.

Британська імперія, яка колонію, що на
лежала не їй, розглядала мало не як обра
зу корони, 1807 року зробила авантюрну 
спробу відбити у іспанців гирло ріки Пара
ни, де стоїть «Сьюдад де Нуестра сеньйора 
де Буенос-Айрес» — місто відоме тепер 
під стислою назвою Буенос-Айрес. Началь
ник іспанського гарнізону порівняв свої 
фортечні гармати часів Піссаро з батареями 
фрегатів, що ходили під «Юніон Дже- 
ком», прикинув можливу кількість «джо- 
л і»—солдатів англійської морської пі
хоти — і зробив висновок, що з нечислен
ними інвалідами, хоч вони й нащадки кон
кістадорів, міста йому не втримати. На щас
тя, жителі Буенос-Айреса, логічно розмір
кувавши, що ярмо англійське анітрохи не 
легше за більш-менш звичне іспанське, на

61



швидку організували загони «патрісіос» — 
бійців народної міліції. «Патрісіос» вияви
лись значно боєздатнішими, ніж регулярні 
іспанські війська. Англійцям довелося під
няти якорі і взяти курс на Дуврські крей
дяні береги.

В 1812 році генерал Мануель Бельграно, 
один з ватажків гаучо, в пам'ять про подвиг 
«патрісіос» наказав солдатам народної ар
мії носити біло-голубі кокарди: бійці міліції 
свого часу одягалися в мундири, в яких бу
ли поєднані саме ці два кольори. В 1816 ро
ці революційні аргентінці, борючись проти 
іспанських колонізаторів, взяли блакитне та 
біле на свій прапор.

«Естрслліта солітаріа» — прапор
Куби.

Над вільною Кубою майорить «Естрелліта 
солітаріа» — «Самотня зіронька» — так лас
каво назвали свій прапор люди палаючого 
острова. «Естрелліта» народилася наприкін
ці минулого сторіччя, раніш ніж американці 
«подарували» Кубі уявну незалежність: 
у військах Хосе Марті, в загонах гау- 
хіро, озброєних мачете, з'явилася «Самот
ня зіронька». Три її сині горизонтальні сму
ги уособлюють науку, доброчесність, кра
су і, разом з тим — три частини острова. 
Дві білі смуги — чистота задумів і мир. Чер
воний рівносторонній трикутник біля древка 
знаменує рівноправність. Біла зоря на чер
воному полі трикутника — незалежність.

В 1899 році, коли Куба стала республі
кою, і раніше, у Хосе Марті, прапор остро
ва справді був «Самотньою зіронькою». Те
пер зоря Куби не самотня. її сяйво сягає за 
океани і єднається з променями зірок усіх 
країн соціалізму.

Філософія кольорів
Розгадати символіку деяких прапорів, зна

йти її першопричину,— не легко. Тривалі і 
часто безрезультатні дискусії провадяться 
вченими, які поставили собі за мету витлу
мачити значення кольорів на державних по
лотнищах. Кожний прапор окремо можна 
взагалі досить аргументовано розглянути і 
пояснити. Труднощі починаються тоді, коли 
хтось, грунтуючись на досвіді вивчення 
трьох-чотирьох прапорів, намагається ство
рити єдину струнку теорію. Адже обира
ючи прапори, ніхто не керувався теоретич

ними викладками через те, що таких про
сто не було!

Лише червоний колір, як вже зазначало
ся, винятковий. Він майже завжди символі
зує кров, пролиту в боротьбі.

Зважте, на землі переважають триколір
ні прапори. Нова загадка — чи то тому, що 
«три» — традиційне число у християн, чи то 
тому, що треба відобразити три плани ча
су — минуле, сучасне і майбутнє, чи то це 
символ основних середньовічних станів: 
дворянства, селянства та буржуазії.

Найлегше розшифрувати порівняно «мо
лоді» прапори, ті, що виникли під час наро
дження нових незалежних держав. Природ, 
но, за таких обставин діють досить просто: 
до основних ідей чи ознак національного 
суверенітету або політичних устремлінь під
бирається відповідний колірний символ. 
А буває і переоцінка цінностей: прапор, що 
став державним не волею народу, з часом 
піддається переосмисленню, і його смуги 
і барви набирають нового значення. Напо
леон, розгромивши австрійців, у 1805 році 
дав Італії незалежність, а разом з нею — 
своєрідний «трикольор», що відрізняється 
від французького лише першою зеленою 
смугою. Звичайно, сучасні італійці тепер ні 
в почуттях, ні в думах ніяк не пов'язують 
свій національний прапор з особою На
полеона. Перша вертикальна смуга для 
них забарвлена зеленню ніжних аппе- 
нінських гаїв. Наступна, біла, знаменує надії 
народу на мир і розумне розв'язання спір
них питань. І тільки червона цілком тради
ційна: італійці ніколи не забудуть палких 
карбонаріїв, відважних гарібальдійців, муж
ніх партизанів-антифашистів.

Прапор Мексіки, між іншим, абсолютно 
ідентичний італійському. І теж пов'язаний з 
ім'ям Наполеона, щоправда, не першого, а 
третього, експедиційні війська якого були 
вигнані мексіканцями з древньої землі ац
теків в шістдесятих роках минулого століт
тя. Тотожність прапорів Мексіки та Італії 
викликала свого часу жваве дипломатичне 
листування. На щастя, воно не спричинило
ся до серйозного конфлікту.

На триколірних і несхожих один на одно
го прапорах Румунської та Болгарської на
родних республік відображені ті самі понят
тя. Хоробрість армії й народу: у румун
ського прапора — на крайній червоній 
вертикальній смузі, у болгарського — на 
нижній червоній горизонтальній. Багатство 
країни: у румунів — на середній жовтій, у 
болгарів — на середній зеленій. І тільки тре
тя смуга має різне значення. Синя румун
ська — знак неба. Біла болгарська — сим
вол миролюбності.

Заглиблюючись в історію слідом за пра
порами, через війни, повстання й реформи,
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часом зустрічаєш цілком певне джерело, 
яке, проте, нічого не пояснює. Іноді вияв
ляється, що державний прапор успадкував 
кольори королівської фамілії. А от чому 
династія обрала саме ці кольори — могли б 
розповісти хіба що м родоначальники. Такі 
вірні династіям прапори зустрічаються, як 
правило, в конституційних монархіях, або в 
країнах з міцними геральдичними традиці
ями. Вільгельм Мовчазний, принц Орансь- 
кий, ватажок дворян і злидарів, звільнив ні
дерландські землі від корисливого воїнства, 
грандів та попів Іспанії. Тези взяли на свій 
прапор особисті в прямому розумінні 
кольори «Мовчазного принца». Він носив 
оранжовий плащ, білий капелюх і синій ко- 
лет. Значно пізніше, коли Голландія знову 
стала королівством, перша оранжова гори
зонталь прапора була замінена червоною.

1831 року стала монархією Бельгія. Пра
пором її був затверджений бойовий «Бра- 
бансон» — чорно-жовто-червоний верти
кальний прапор герцогства Брабантського.

Коли важка і складна історія країни та її 
прапора сягають в глибину століть, коли не
можливо встановити незаперечні факти, що 
пояснюють прапор, на допомогу дослідни
кам приходить легенда.

...У вечірніх сутінках крізь гірські зарості 
пробивався загін могутнього Лехонса. Одяг
нений в оленячі шкури,, з важким двуруч- 
ним мечем на боці, білявий блакитноокий 
велетень ішов поперед суворих воїнів, 
озброєних палицями і луками. Коли військо 
зійшло на гору і призахідне сонце освітило 
її вершину, Лехонс раптом зупинився і під
няв руку. Воїни підбігли до ватажка. Біля 
його ніг, в розколині вічної скелі, лежало 
гніздо з пташенятами. А над головами ви
тязів з тривожним клекотом кружляв вели
чезний білий орел...

Так поетична древня легенда пояснює по
ходження національних кольорів Польщі. 
Лехонс, згідно з переказами, був одним з 
вождів польського народу. Прапор Поль
ської Народної Республіки зберігає ці тра
диційні старовинні барви: біла верхня гори
зонталь — колір орлиних крил, червона — 
багряний захід.

Барви Арагону — жовте поле, перерізане 
двома червоними горизонтальними смуга
ми — узяв іспанський прапор. Буйні пома- 
ранчові гаї, яскраве вбрання жінок, мулети 
матадорів, кров на золотому піску арени — 
всюди червоне і жовте. І знову, шукаючи 
першопричин, що породили кольори іспан
ського прапора, звертаємося до легенди. 
Один з королів, родоначальників династії, 
забажав мати свій штандарт, який служив 
би прапором держави. Король в призначе
ний наперед день спустився вищербленими 
камінними сходами Вальядоліда на палацо
ву площу, де на нього чекали придворні з

проектами прапора. Він сів у маленьке кріс
ло, підсунуте охоронцями; йому почали по
казувати клапті тканини — різнобарвні, ви
шиті квітами, коронами або зображеннями 
зброї, а він нервово й нетерпляче пестив 
улюбленого гончака, і це було явкою озна
кою того, що жоден з майстрів ще не до
годив королю. Нарешті, одним з останніх 
до короля підійшов найстаріший геральдист. 
Його проект був простий: гладеньке жовте 
поле, з коронним гербом в центрі. Король 
відігнав собаку, кілька хвилин задумливо 
розглядав прапор, а потім наказав подати 
келих повний свіжої крові. Слуги тут-таки 
закололи бика і подали келих монарху. А 
він вмочив у кров два пальці і провів ними 
на жовтому полотнищі дві червоні смуги: 
«Ось такий буде арагонський прапорі»

В 1931 році, поваливши ненависну монар
хію, республіканці нижню червону смугу 
зробили яскраво-фіолетовою: треба було 
якось стерти з прапора сліди королівської 
примхи. Під новим прапором республіка 
відбивала люті атаки фалангістів, фашистів, 
неоландскнехтів.

На новому прапорі писали «Но пасаран!», 
і він був уже не просто поєднанням тради
ційних улюблених тонів. Він втілював сонце 
двадцятого століття, що розігнало морок 
середньовічних звичаїв і порядків.

Задушивши героїчну республіку за допо
могою італо-німецьких покровителів, дик- 
татор-недоросток Франко наказав знову 
підняти над Іспанією старий прапор крива
вої корони. Але делегати прогресивної мо
лоді Іспанії, ідучи пліч-о-пліч Центральним 
стадіоном В. І. Леніна на Всесвітньому фес
тивалі юності 1957 року, несли гордий пра
пор республіки.

В ім’я святості і фанатизму
Ікони Андрія Рубльова не викликають у 

нас релігійних почуттів. Вони говорять про 
людяність, про глибину сумнівів і стра
ждань, про безмежність майстерності. Нотр 
Дам де Парі, Реймський собор чи храм 
Покрови на Нерлі знов-таки вражають на
самперед своєю земною величчю, доскона
лістю і строгістю форм, усім тим, що викли
кає почуття гордості за могутність людської 
думки і рук.

Прапори багатьох країн також сприймаю
ться як символи якихось державних тради
цій чи інститутів, а між тим часто вони — 
породження релігії. Про змагання світської 
і церковної влади, запеклу боротьбу, що 
кінчалася короткочасними союзами і ком
промісами, написано досить романів і роз
відок. Прапори деяких держав — це найма- 
теріальніший доказ того, як духівництво

63



втручалося в аж ніяк не небесні справи 
світських владик.

Хрест на прапорі. Згадайте трьох «святих 
покровителів» Об'єднаного королівства Ве
ликобританії, згадайте хрести на всіх скан
дінавських полотнищах. Символ, безпереч
но, християнський, забарвлений в націона
льні чи династичні кольори, став символом 
державності.

...Датські човни скрипіли по піску естлянд- 
ських мілин. Забрані в броню, виблискуючи 
рогатими шоломами й важкою зброєю, ві
кінги по пояс у воді йшли до берега. По

«Даннеброг* — державний прапор
Данії.

широкому настилу з колод з'їхав у балтій
ський прибій верхи на бойовому коні ко
нунг Вольдемар Другий. За ним поспішали 
зброєносці, а попереду, вже на березі, над 
натовпом вікінгів палав вогнем війни пурпу
ровий прапор датчан. Естів не захопили зне
нацька. Без кольчуг і щитів, одягнені у зві
рині шкури або домоткані сорочки, з па
лицями і сокирами люто кинулися вони на 
сталеві лави «гостей». Вольдемар не хотів 
вірити в поразку, та ліворуч і праворуч па
дали його соратники по заморських наско
ках, найкращі його бійці. Нарешті сосновий 
кийок опустився на шолом самого конунга. 
У Вольдемара задзвеніло в голові, він мах
нув мечем і звів помутнілі очі до неба. 
Йому здалося, що на червоному небосхилі 
неземним вогнем сяє білий хрест. Небо за
кликало до мируї

— В човни! — вигукнув конунг. Його зму
чені битвою воїни, обороняючись, відійшли 
до моря, і незабаром датські кораблі зник
ли за обрієм...

Це було в 1219 році. Після цього на чер
воному полі прапора з'явився білий хрест 
і «Даннеброг» («Сила Данії»), державний 
прапор країни, став таким, яким ми знаємо 
його тепер.

Норвегія, що багато сторіч була на ста
новищі датської території, мала той самий 
«Даннеброг». У 1814 році країна фіордів 
добилася незалежності. Проте власний пра

пор у Норвегії з'явився тільки через сім ро
ків. 1821 року депутати норвезького стор- 
тінгу вирішили, що не годиться жити далі 
під старим датським прапором. Проте, щоб 
не зраджувати скандінавських традицій, 
хрест вирішили залишити, але на його біле 
поле покласти внутрішній синій хрест, як 
знак вибореної свободи.

Прапор Ісландії за своїми кольорами пря
мо протилежний норвезькому: червоний 
хрест на синьому полі. Біла ж облямівка 
хреста теж лишилась, як спогад про дат
ське володарювання.

На прапорі Швеції, що існує вже близько 
чотирьохсот років, просто і наочно пере
плелись релігія і влада монарха. Тобто 
хрест, безумовно, панує на полотнищі, але 
сам він — жовтий, а фон — блакитний: це 
кольори королівської сім'ї.

Біле поле прапора Фінляндії означає гли-

На білому полі хреста «Даннебро- 
га» покладено синій хрест. Це 

норвезький стяг.

бокі сніги північної країни Суомі. Блакитний 
хрест відбиває синяву її численних озер. 
Тут вимоги релігії поєднані з символами на
ціональної і державної суверенності.

Біле й блакитне чудово асоціюється з 
Фінляндією, її пейзажем, спокійним харак
тером нації. Але ж ці самі барви належать 
і прапору Греції! Чому? Південна країна, 
гра барв, сонця, поєднання чорного і яскра
вого — і раптом дев'ять блакитних та білих 
горизонтальних смуг, а у верхньому ріжку 
білий хрест на синьому полі!

Греція довгі роки животіла під турецьким 
ярмом. 1821 року Александр Іпсіланті повів 
повсталих греків проти яничарів і башибу- 
зуків. А через рік Перші національні еллін
ські збори в Епідаврі ухвалили й затвердили 
існуючий і понині прапор.

Його тлумачать по-різному. Монархісти 
твердять, що біле й блакитне — особисті 
кольори принца Баварського, який став гре
цьким королем. Республіканці переконані, 
що біле й блакитне запозичені у французь
кого прапора і означають: біле — надію і 
милосердя, блакитне — красу і правосуддя.
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Патріоти вважали, що біле втілює в собі 
чистоту помислів, які спонукали до по
встання проти турків, блакитне — небо, що 
вселило думку про збройну боротьбу за 
свободу, і, нарешті, останнє тлумачення, яке,

Біле поле прапора Фінляндії озна
чає сніги країни Суомі.

прапорі. Тепер півмісяць і зоря,— то білі, 
то червоні, то жовті— прикрашають прапо
ри багатьох держав, де переважає мусуль-

3 усіх країн корану Туреччина 
перша взяла на свій прапор сим
вол, походження якого не пов’яза

не із законами шаріату.

очевидно, відповідає курсу сучасної політи
ки грецького уряду: смуги, мовляв, зробле
ні за американським зразком, а замість зі
рок на синє поле винесено хрест — знак 
християнства.

...Гопліти Філіппа Македонського підкра
далися до стін Константинополя. їх вів сам 
цар, батько майбутнього «покорителя сві
ту». Радіючи з темряви, яка закривала вій
сько македонців від пильних константино
польських вартових, Філіпп немовби бачив 
уже навальний штурм і перемогу... Раптом 
з-за хмар виплив місяць. Вузенький сріб
ний серп та ще зірочка, що визирнула по

ряд з ним, світили так яскраво, що дозорці 
на стінах підняли тривогу. Філіпп пішов ні 
з чим.

На одному з майданів Константинополя, 
біля статуї Діани, покровительки міста, ран
ком наступного дня вирувало людське мо
ре: народ дякував богині за порятунок, а 
каменотеси висікли на п'єдесталі «знаки ми
лосердя Діани»,— півмісяць і зорі.

Але місячний серп і зірка, навіть ставши 
священними символами, не врятували Кон
стантинополь від падіння. Орди султана 
Муххамеда в 1453 році розгромили Східну 
Римську імперію, а «знаки Діани» турки ви
гаптували на своєму воєнному червоному

0
В С Е С В ІТ

манська релігія: Туніської республіки, Па
кистану, Лівії, Малайської федерації.

Півмісяць і зоря прикрашають 
прапори Туніської республіки, 
Пакистану, Лівії і Малайської 

федерації.
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На афганському прапорі — герб країни. 
Він уособлює співіснування християн і му
сульман: білий — купол мечеті, а під ним 
християнський олтар, і все це облямоване 
білими мирними колосками. Прапор, що на
родився порівняно недавно, не закликає до 
ворожнечі і не проповідує релігійної нетер
пимості.

На прапорі Лаосу голови трьох білих сло
нів підтримують дах пагоди. Слони — свя
щенні тварини не тільки в Лаосі, а й в  су
сідньому Таїланді. Проте білий слон виши-

Стїопн ! ппгода на прапорі Лаосу.

тий лише на воєнно-морському прапорі 
Таїланду.

Тисячоліття тому фінікійські купці припли
вали до берегів нинішнього Лівану, щоб за
купити чергову партію дорогоцінного кедра. 
З нього будувалися кораблі і палаци, єгип
тяни робили з кедра саркофаги — останні 
пристановища фараонів. Маври завезли лі
ванський кедр до Кордови і там зробили з 
нього трон своєму халіфу. За біблійською

Кедр на прапорі Лівану — мало не 
останнє дерево цієї породи в

країні.

легендою, з кедра був збудований храм ца
ря Соломона. Тепер в Лівані залишилось 
лише чотири невеликі кедрові гаї — кедр 
перекочував на державний білий прапор з 
двома червоними смугами вгорі та унизу та 
на поштові марки. Щоб кедр на прапорі не 
став останнім в країні, патріарх ліванських 
християн-маронітів назвав кедр «арц ер- 
раб» — «кедром божим» і проголосив не
доторканним деревом.

Найбільш грізним з релігійних прапорів, 
безперечно, володіє Саудівська Аравія. Зе-

лене полотнище прапора Магомета при
крашене в'яззю головної мусульманської 
заповіді: «Нема бога крім аллаха, і Маго-

Найбільш грізним з прапорів во
лодіє Саудівська Аравія.

мет пророк його». Під заповіддю ж вибли
скують криві білі шаблюки, знак войовни
чих звичаїв бедуїнів.

Па прапорі Камбоджі — башти 
Ангкора.

Прапори без держав
Ми не згадали досі про полотнище, яке, 

мабуть, чи не старіше за найстародавніший 
державний прапор, і над поясненням якого 
все-таки не доводиться ламати голову. В 
усіх війнах, що потрясали нашу планету про
тягом багатьох століть, роль чисто білого 
прапора залишалася незмінною. Він ніколи 
не був символом тієї чи іншої сукупності 
людей, хай то держава чи просто сім'я. Він 
означав явище. Міжнародною німою мовою 
білий прапор красномовно заявляє про при
пинення воєнних дій.

В одних випадках — це перемир'я або ба
жаний мир. В інших — ганьба поразки, капі
туляція, полон. Білий прапор охороняє пар
ламентера.

Діаметрально протилежний білому за 
своїм значенням, майже такий самий старий 
і красномовний, зловісний піратський пра
пор, похмуре чорне поле якого дещо «по
жвавлене» анатомічно вірним зображенням 
людського черепа і схрещених під ним кіс
ток.

Ще один символ, що не має відношення 
до державності, відбитий на знайомому всім 
прапорі. Червоний хрест і червоний півмі
сяць втілюють милосердя, медичну допомо
гу, Перша громадська організація — Хрес-
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товоздвиженська община сестер-жаліб- 
ниць — була створена в Петербурзі у 1854 
році. 1863 року в Женеві відбулася конфе
ренція Червоного хреста, в якій брали 
участь чотирнадцять країн. Саме тоді й на
родився білий прапор з червоним хрестом.

І, нарешті, існують створені з різною ме
тою прапори, покликані осіняти союз чи 
співробітництво держав. Вже багато років 
у Північній Атлантиці та прилеглих морях 
маневрують кораблі Північноатлантичного 
воєнного блоку під прапором НАТО. Темно- 
синє полотно символізує океан, на берегах 
та островах якого розташовані країни, що 
вступили в цей блок. В центрі прапора — 
ромбоподібна стрілка компаса. За задумом 
авторів прапора НАТО, ця стрілка втілює в 
собі — як ви гадаєте, що? — прагнення до 
миру. Дякувати богові, у миролюбців з 
НАТО хоч вистачило совісті не намалювати 
на своєму прапорі голубочків, що цілують
ся, і серце, пробите стрілою амура. До речі, 
керівники НАТО вважають, що мирна стріл
ка їх синього прапора особливо доречна 
над бойовими баштами крейсерів і ракетни
ми установками.

Прапор Організації Об'єднаних Націй був 
задуманий як прапор антигітлерівської коа
ліції. В 1945 році, на першій сесії ООН в Сан- 
Франціско, зал прикрасили прапори, що по
єднували в собі державні кольори країн, які 
воювали з фашизмом. Поступово ООН зро
стала і ставала дедалі більш представниць
кою трибуною Землі, якщо не завжди за 
духом, то в усякому разі за складом. І в 
1947 році, 20 жовтня, Генеральна Асамблея 
ООН прийняла новий прапор організації.

Голубе полотнище, в центрі якого олив
кова гілка облямовує земну кулю. Кажуть, 
що автори цього прапора опинились в 
складному становищі. Треба було зобразити 
на полотнищі всю земну кулю. Але для цьо
го довелося б малювати на прапорі обидві 
півкулі — Західну і Східну, що перетвори
ло б прапор на якусь подобу шкільної кар

ти. Хтось запропонував дотепний вихід: зрб* 
бити на прапорі ООН проекцію землі з Пів
нічного полюса.

• • .>
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На прапорі ООН — проекція Землі 
з Північного полюса.

Великий фантаст Герберт Уеллс не тільки 
писав романи, пророкуючи зустріч з меш
канцями інших світів. Очевидно, його серйоз
но турбувала проблема майбутнього між
планетного права та галактичної символіки 
й геральдики. Уеллс придумав всесвітній 
прапор, під яким, за його задумом, пред
ставники Землі мали зустрічати посланців 
з Марса або Венери. На темно-синьому 
полотнищі, що мало символізувати, мабуть, 
космічну безконечність, пропонувалося на
малювати велику білу зірку — знак єдності 
всіх народів нашої планети. Незважаючи на 
великі успіхи жителів Землі в освоєнні кос
мосу, створення всесвітнього прапора — не 
найбільш животрепетне питання нашого ча
су, так само як і проблеми міжпланетної ге
ральдики.

* **

Різнобарвні, яскраві, пишні, строгі... їх 
можна побачити на міжнародних фестива
лях, виставках, ярмарках, спортивних чемпі
онатах. Це дуже добре, коли прапори — ра
зом. Це значить, що люди зібралися не 
воювати, а розмовляти, змагатися, торгу
вати, дружити.
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I. К А М Е Р О Н

Як сталося те, про що 
розповідає І. Камерон! Як 
могли німецькі військові 
кораблі безборонно пройти 
Ла-Манш на виду у англій
ців!

Напевне, історія допов
нить новими сторінками цей 
сумний факт минулої війни. 
Але навряд чи можна сум
ніватися, що то був один з 
епізодів таємної і підступ
ної гри західних держав 
проти Радянського Союзу, 
гри, яка мала за мету пе
решкодити переможній бо
ротьбі Радянської Армії 
проти німецько-фашист
ських військ.

Телефонна розмова, що відбу
лася в ніч з 12 на 13 лютого 
1942 року між представником 
командування морськими силами 
і прем'єром Англії, була корот
кою.

— Я побоююсь, сер,— сказав 
перший лорд адміралтейства,— 
що ворожим лінкорам вже ніщо 
не може загрожувати.

Так прем'єр Англії дізнався про 
трагічну новину, і можна було 
сподіватися найгіршого.

Всі з острахом дивилися на те
лефонну трубку.

— Мені здається, будуть не
приємності,— сказав перший 
лорд.— Коли я йому розповів, що 
сталося, він протягом хвилини 
мовчав, а потім вимовив лише 
одне слово: «Чому?» і поклав 
трубку.

Це саме «чому?» вже наступно
го дня з'явилося на шпальтах 
англійських газет. Хвиля обурен
ня прокотилася по країні. У пала
ті громад виникли гострі дебати. 
Честь англійців була заплямова
на, і всі гарячково шукали вин
них.

А преса і радіо держав фашист
ської осі на весь світ кричали, 
що німецький морський флот пе
рехитрив значно сильнішого во
рога.

I справді, сталися події, які ні
чим і ніяк не можна було пояс
нити.

I I  лютого 1942 року об 11 го
дині ночі німецькі лінкори 
«Шарнгорст» і «Гнейзенау», а та
кож важкий крейсер «Принц Еу- 
ген» залишили місця своїх стоя
нок у французькому порту Бре
сті і вийшли у відкрите море.

На фото:
вгорі — англійський літак «Серд- фіш»,
внизу — гітлерівський лінкор 
«Шарнгорст» — один з кораблів, 
що пройшли Ла-Манш.
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Вони безборонно пройшли 
вздовж Ла-Маншу під самим но
сом у англійців і 13-го лютого 
увійшли до німецьких портів.

Англійська громадськість одно
стайно вимагала з'ясування при
чин цієї події і покарання винних.

Проведене розслідування вияви
ло істотні недоліки в справі ко
ординації дій англійського флоту 
і авіації, повну безпорадність 
англійського командування.

Перед тим, майже протягом 
року «Шарнгорст», «Гнейзенау» і 
«Принц Еуген» стояли без дії у 
французькому воєнному порту 
Бресті й були об'єктом англій
ських бомбардувань.

Але звідки тут взялися ці ко
раблі? Два лерших пройшли повз 
Ісландію і у березні 1941 року 
кинули якір у Бресті. Третій —  
«Принц Еуген»— супроводив
«Бісмарка» в його піратському 
рейді в травні того ж року. 
«Бісмарк», як відомо, був потоп
лений, а «Принц Еуген» втік і 
теж сховався у Бресті.

Наприкінці 1941 року кораблі 
підготувалися до виходу в мо
р е —  часті авіаційні польоти зав
давали їм відчутної шкоди. Пе
ред німецьким командуванням 
постало два шляхи. Перший,— не
зважаючи на долю «Бісмарка», 
вивести ці могутні кораблі в Ат
лантику, і другий —  переправити 
їх через Ла-Манш у німецькі пор
ти, а звідти — до Норвегії, де во
ни могли б діяти проти конвоїв, 
що йдуть до СРСР. Гітлер схвалив 
другий варіант. Він вимагав, щоб 
кораблі залишили порт вночі і 
більшу частину каналу пройшли б 
вдень під захистом винищувачів. 
Гітлер видав наказ про макси
мальну концентрацію німецької 
авіації.

Розрахунки англійців були діа
метрально протилежними: во
ни вважали, що німці форсувати
муть найбільш небезпечну для 
них частину каналу вночі.

Англійські адмірали знали ще 
за шість тижнів перед виходом 
ворожих кораблів в море про 
цей план проходу німців через 
Ла-Манш. Однак королівський 
флот підготувався до цієї операції 
занадто недбало. Було виділено 
шість застарілих літаків типу 
«Сердфіш», і один підводний чо
вен курсував у районі Бреста, 
спостерігаючи за діями німецьких 
кораблів. У Дуврі і Рамсгеті стоя
ли напоготові групи торпедних ка
терів і п'ять старих бомбардуваль
ників. Такі «сили» англійське ко
мандування протиставило німець
ким гігантам, супроводжуваним 
могутнім морським і авіаційним 
ескортами.

Особливо трагічною була доля 
загону з шести англійських тор
педних літаків. І про це слід роз
повісти докладніше.

Ім'я людини, що очолювала за

гін— Юджін Есмонд. Він мав про
вести нічну атаку.

Льотчики пілотували торпедні 
машини «Сердфіш», самий вигляд 
яких пов'язувався з спогадами 
про часи першої світової війни; 
бомби з них скидалися вручну.

Звичайно, для нападу на ні
мецькі кораблі, озброєні багать
ма зенітними гарматами,. супро
воджувані швидкісними винищу
вачами вони були зовсім не
придатними. Вночі ще можна бу
ло покладати надії на раптовість, 
вдень же вони не мали жодного 
шансу на успіх.

Англійці вважали, що в разі пе
реходу німців через Ла-Манш 
удень основна роль буде відве
дена авіації. І авіаційне команду
вання вихвалялося потопити будь- 
яке судно ворога. Насправді ж 
виявилося, що координація дій 
флоту і авіації не була погодже
ною.

На початку лютого 1942 року, 
коли стало відомо про готов
ність німецьких кораблів до ви
ходу в море, англійці ввели для 
300 бомбардувальників стан дво
годинної бойової готовності. Але 
такий стан не міг довго тривати, 
бо це позбавляло командування 
можливості перекинути машини в 
інше місце. 6-го лютого дві тре
тини літаків одержали інше зав
дання, для решти був проголоше
ний стан чотиригодинної готов
ності.

Про ці нові заходи авіації ко
мандування морського флоту ні
чого не знало. І таким чином бу
ло позбавлене головної ударної 
сили, на яку розраховувало.

І ось вранці 11-го лютого 
«Шарнгорст», «Гнейзенау» і 
«Принц Еуген» вийшли в море. 
Вздовж всієї траси німецьке ко
мандування створило нові аеро
дроми, стягнуло сюди близько 
250 літаків і над німецькими ко
раблями виник «дах» з винищу
вачів.

У Бресті англійський агент сте
жив за німецькими кораблями, 
але не міг дістатися до свого ра- 
діопередатчика через кордон ні
мецької поліції. Згаданий вище 
підводний човен, що патрулював 
поблизу порта, якраз в цей час 
вийшов у відкрите море, щоб 
сплисти на поверхню і зарядити 
свої акумулятори. Англійські 
авіапатрулі, що стежили за нім
цями в цьому районі, були чи 
відтиснуті ворожими винищувача
ми, чи відкликані через погану 
погоду.

Деякий час німецькі кораблі 
посувалися по каналу без пере
шкод.

О 9-ій годині ранку англійські 
радари зафіксували чужі літаки 
над Ла-Маншем. Але летіли вони 
повільно і спостерігачі вирішили, 
що це не літаки, а просто «ат
мосферні перешкоди».

Через годину англійські мор
ські патрулі добачили ворожі ко

раблі, що йшли на схід, але по
відомити про це командування 
патрулі не мали змоги, бо радіо 
і телефонний зв'язок не діяли...

Два англійські авіапатрулі та
кож побачили німецькі кораблі, 
але замість того, щоб негайно на
діслати радіограму, повідомили 
про це лише тоді, коли прилеті
ли на свою базу.

І лише опівдні англійське ко
мандування дізналося, що німе
цькі кораблі подолали дві трети
ни свого шляху і вже входять у 
тісну Дуврську протоку.

Знявся страшенний переполох, 
і в такій обстановці були зробле
ні дальші згубні помилки.

Першими зустрілися з ворогом 
англійські торпедні катери. П'ять 
катерів кинулися на німецькі ко
раблі. Звичайно, при такій пере
вазі сил у німців, тільки чудо мог
ло принести англійцям успіх. Але 
чуда не сталося, і тоді прийшла 
черга Есмонда і його товаришів. 
Він був певний, що командування 
повідомить його про рух німець
ких кораблів завчасно, щоб встиг
нути розробити план атаки у вза
ємодії з винищувачами. Есмонд 
не відходив від телефону, чека
ючи інформації. Нарешті повідо
мили, що йому на допомогу ви
йшла група винищувачів, а рішен
ня про початок атаки залежить 
від нього самого.

Есмонд повів свою шестірку 
у напрямі моря. Незабаром з'я
вилася «допомога» — десяток
«Спітфайєрів», замість обіцяних 
60 літаків. На загін Есмонда на
пали «Мессершмітти». їх пощас
тило відігнати на північ. Але зе
нітні гармати німецьких кораблів 
відкрили нищівний вогонь, від 
якого не було порятунку. Скинув
ши декілька торпед, всі літаки 
разом з екіпажами загинули.

Так гітлерівські кораблі про
йшли Ла-Манш, діставши лише 
незначні пошкодження на мінних 
полях, поставлених англійцями на
спіх і недбало.

Розгубленість англійського ко
мандування була дуже на руку 
гітлерівцям. Наприклад, деякі з 
британських льотчиків, які мали 
брати участь в цій операції, на
віть не знали точно, куди їм слід 
летіти, інші прилетіли з запізнен
ням і почали скидати бомби на 
власні кораблі.

Ввечері 12 лютого атаки британ
ських літаків припинилися. Тієї ж 
ночі Уїнстон Черчілль сказав єди
не слово: «Чому?».

Про всю цю подію ходять різ
ні чутки. Дехто висловлює сум
нів з приводу того, чи хотіло 
англійське командування зробити 
справді неможливим перехід ні
мецьких кораблів на східний те
атр війни, де вони діяли пізніше 
проти радянських військ. Дехто 
навіть вважає, що Черчілль міг 
сам відповісти на своє коротке 
запитання...
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ФРАНТІШЕК К ЕВ  ЕР

Наш автобус мчить чудовою дорогою від Кесена- 
тіка —  курортного містечка на Адріатичному узбе
реж ж і—  до мети нашої подорожі —  Сан-Маріно. В 
машині задушно, температура надворі досягає три
дцяти семи градусів. Дихати важко, обличчя спіт
ніли, але цікавість наша не зменшується. Адже ми 
їдемо до Сан-Маріно, цієї мініатюрної держави, чи 
не найменшої у світі.

Однак виявляється, що проїхати до Сан-Маріно не 
так вже й легко. На підступах до нього вишику
валась довга колона автомашин і туристських авто
бусів з номерними знаками різних країн. З'ясувало
ся, що столиця цієї мініатюрної держави —  місто 
Сан-Маріно лежить на високій скелястій горі. Швид
кість автомашин тут невелика, тому і утворилася 
автомобільна черга біля підніжжя.

З гори, на якій розташована столиця, можна по
бачити всю державу Сан-Маріно, всі 60 квадратних 
кілометрів її території.

Тут існує легенда, що засновником Сан-Маріно 
був муляр-жебрак Марінус. В часи панування рим
ського імператора Діоклетіана Марінус- втік з міста

Все для туристів. Навіть будинки урядових уста* 
нов завжди відкриті для них.

Ріміні, де він на той час працював. На вершині гори 
Монте-Тітано Марінус заснував монастир. Сюди схо
дилися різні люди, невдоволені Діоклетіаном. На
вколо монастиря на Монте-Тіта-но поступово виникло 
поселення. Так з'явилася держава з столицею Сан- 
Маріно. Офіційною датою цієї події вважається 
301 рік.

Маленькій країні доводилося захищатися від пап
ських місіонерів, у XIII столітті Сан-Маріно потра
пила у залежність від династії італійських герцогів 
Урбіно. Але волелюбний дух жителів цієї держави 
був непохитним. Вони скинули панування Урбіно і 
стійко захищалися від зазіхань австрійських імпе
раторів.

Переказують, що Наполеон, вражений героїзмом 
жителів Сан-Маріно, запропонував розширити тери
торію їхньої держави і навіть озброїти її артиле
рією. Проте, Велика рада Сан-Маріно з гідністю 
відхилила пропозиції Наполеона.

Починаючи з 1862 року Сан-Маріно перебуває під 
офіційним протегуванням Італії. Під час другої сві
тової війни гітлерівці протягом 16 днів окупували 
країну, потім сюди прийшли англо-американські 
війська.

Наш гід розповів курйозну історію про свою краї
ну. Ще в середині минулого сторіччя Сан-Маріно 
оголосило війну тодішній Австро-Угорщині. А недав
но уряд Сан-Маріно встановив, що мирної угоди 
ще й досі не підписано. У зв'язку з цим якась за
хідна газета широко оповістила: «Сан-Маріно зна
ходиться в стані війни з Австрією!»

Як не дивно, але урядові Сан-Маріно довелося 
вступити у відповідні переговори з урядом Австрії.

...Ми в'їжджаємо у столицю. Таку кількість автомо
білів, такий жвавий рух на вулицях і площах можна 
спостерігати тільки в найбільших містах Європи. 
Тймчасом у Сан-Маріно лише близько двох тисяч 
жителів (населення всієї країни не перевищує 14 ти
сяч). А туристів протягом року перебуває майже 
800 тисяч. Не випадково нам здавалося, що все на
селення міста і навіть цілої країни зайнято лише об
слуговуванням туристів. Втім, відвідавши маленькі 
селища,— їх налічується сім,—  ми переконалися, що 
тут займаються також і сільським господарством, 
і рибальством, і різними промислами. Однак роз
виток тих чи інших галузей господарства дуже об
межений через своєрідні відносини, що склалися 
між Сан-Маріно і Італією.

Щороку італійський уряд сплачує урядові Сан- 
Маріно субсидію у розмірі 150 мільйонів лір. За 
них доводиться розплачуватися різними кабальними 
зобов'язаннями.

Так, наприклад, Сан-Маріно не має права сіяти 
тютюн, хоча для цього є всі необхідні при
родні умови. Під забороною знаходяться і кілька 
галузей промисловості, для розвитку яких у країні 
є необхідна сировина. Немає тут своєї радіостанції, 
телебачення.

Гід розповів нам, як зникли власні гроші, випу
щені урядом Сан-Маріно. Кожний турист вивозив 
з собою, у вигляді сувеніра, банкноти чи монети. 
Таким чином, поступово, іноземні туристи спорож
нили державну скарбницю, вона залишилася без 
будь-яких засобів платежу.

Замість грошей тепер випущено величезну кіль-
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кість поштових марок. Ними торгують, буквально, 
на кожному кроці. Марки, головним чином, при
значаються для колекціонерів. Як знак поштової 
оплати вони тут майже непотрібні, адже вся пош
това кореспонденція йде через італійське місто 
Р і мін і, яке й зв'язує Сан-Маріно з зовнішнім 
світом. Виручені від продажу марок гроші покри
вають значну частину державних видатків.

Перебуваючи в Сан-Маріно, ми розмовляли з 
багатьма жителями цієї мініатюрної держави. Нас 
приємно вразили почуття власної гідності, патріо
тизм, якими відзначаються тут прості люди. Ми д і
зналися, що в Сан-Маріно сильні позиції посідає 
Комуністична партія. Разом з соціалістами, кому
ністи кілька разів утримували більшість у місцевому 
парламенті — Великій раді. Декілька разів пости ка- 
пітанів-регентів, тобто керівників уряду Сан-Маріно, 
посідали комуністи. Цікаво було також дізнатися, 
що після другої світової війни в країні проведено 
аграрну реформу, націоналізовано деякі промис
лові підприємства.

Ми дуже раділи, коли бачили в столиці і навко
лишніх селищах різноманітні плакати, що закликали 
до миру між народами. Може ці заклики подоба
ються не всім іноземним туристам, але прості жи
телі Сан-Маріно,— в цьому ми мали змогу переко
натися,—  щиро бажають миру, ненавидять війну, яку 
вони також добре відчули.

Пишні мундири місцевих поліцейських залишилися 
тут ще від середньовіччя. їх не замінюють новими, 
сучасними: вони теж служать принадою для туристів.

Обидва фото зроблені 
в Конго, цій африкансь
кій країні, що стала 
об'єктом підступної гри 
колонізаторів.

На першому— висна
жені конголезькі діти, та
ких тут сотні тисяч. По
дібні знімки буржуазна 
преса, звичайно, воліє не 
публікувати.

Друге фото обійшло

сторінки багатьох буржу
азних газет і журналів. 
Ці маленькі конголезькі 
хлопчаки, з вишитими на 
грудях великими хреста
ми,—  учні місіонерської 
школи. Колонізатори 
«ощасливили» їх. Вони 
годують хлоп'ят, але за 
це намагаються зробити 
з них священиків, своїх 
слухняних слуг.
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кожна людина, як тільки вона сту
пить на вулиці найменшого в світі 
міста Мадуродама, одразу відчуває 
себе велетнем. Місто це розташо
ване в Голландії, поблизу Гааги. В 
ньому є все: і квартали сучасних 
будинків, і «стара» частина з серед
ньовічними замками, і цілком меха
нізований порт, і залізниця. Все це 
«живе» і діє. Рухаються поїзди, по 
автостраді мчать автомобілі, буксири 
заводять в гавань пароплави, в пар
ку грає духовий оркестр, поволі 
обертається карусель, розмахує кри
лами вітряк. Увечері Мадуродам сяє Мініатюрна 

нього міста.
гавань несправне-

Цей замок ніби зійшов із сторі
нок романів Вальтера Скотта.

вогнями. Його освітлюють 44 тисячі 
маленьких ліхтарів, і численні турис
ти милуються тихими, мирними вули
цями.

Збудували місто кілька років тому 
на кошти сім ’ї Мадуро з острова 
Кюрасао, на честь єдиного сина, що 
загинув у гітлерівському концентра
ційному таборі Дахау.

* #
♦

Варшавський магістрат також пла
нує дещо подібне. На площі в три
дцять гектарів буде створена 
пластична карта Польщі. За корот
кий час турист «обійде» пішки всю 
країну — від високих Татр до Бал
тійського моря. На карті будуть від
творені ріки, озера, міста, навіть 
найважливіші промислові об’єкти 
країни.

Людина вища :»а багатоповерховий 
будинок! Дуже дивує вітряк в центрі 
сучасного «міста». Та чи може бути 
голландський пейзаж повним без
ІІЬОГОІ



ПОВІСТЬ

Тільки-но я прибув сюди, як мене при
значили бігуном на довгі дистанції для 
участі в кросі. Вони, певне, мали мене за 
цілком підходящу для цього людину, бо я 
був (та й досі лишився) довготелесим і ху
дорлявим парубійком; одверто кажучи, я 
й не заперечував, бо в нашій родині усі не
погано бігали, особливо, коли треба було 
дмухнути від поліції.

Я завжди був добрим бігуном, бігав 
прудко, широким кроком,— та ба! — це не 
врятувало мене від поліцаїв після того 
дільця з пекарнею.

Вас може трохи здивувати, що в борста- 
лі 1 мають своїх бігунів на довгі дистанції; 
ви, мабуть, подумаєте, що найперше, до 
чого вдасться такий бігун, як тільки його і

і Назва місць ув’язнення і системи перевиховання 
молодих правопорушників віком до 21 року у Англії 
та домініонах; термін «борстал» пішов від назви 
англійського села, де вперше був організований табір 
такого типу.

випустять на волю, в поля і ліси,— це чкур
не якнайдалі звідси? Та ви помиляєтесь. За
раз поясню чому. По-перше, оті, що зав
жди женуться за нами, не такі вже й дур
ні, як здебільшого здається на перший по
гляд, а по-друге, я й сам не такий вже не
доумкуватий, щоб зважитись на це під час 
кросу. Що я виграю з того, як спробую 
утекти і тут-таки знову потраплю до їхніх 
лап? Це ніщо інше, як дитячі забавки, і во
ни мене аж ніяк не спокушають. Хитрість — 
ось єдине, що важить у цьому житті, та й 
нею слід користуватись якнайспритніше. 
Скажу вам одверто: вони хитрі, але й я 
хитрий. Якби тільки «вони» і «ми» дотриму
валися однакових поглядів, ми б непогано 
уживалися між собою, та, на жаль, погляди 
в них не такі, як наші, а у нас не такі, як 
їхні; ось як стоїть справа і так вона завжди 
стоятиме. Це незаперечний факт: усі ми 
хитрі й тому не відчуваємо прихильності од
не до одного. Вони знають, що я не нама
гатимусь втекти від них; тож і сидять собі, 
наче павуки у занедбаному домі, або як 
галки на даху, пильнуючи дороги й поля — 
ну достоту німецькі генерали на баштах
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танків! І навіть коли я чалапаю підтюпцем 
по лісу і вони не бачать мене, то все одно 
певні, що десь за годину моя стрижена го
лова вигулькне з-поза живоплоту і я допо
відатиму про своє прибуття хлопцеві, що 
стовбичить на воротях. Коли морозного 
дня я встаю о п'ятій ранку і, стоячи на ка
м'яній підлозі, тремчу від холоду, а решта 
ще має змогу подрімати якусь часинку, 
доки пролунає дзвоник, коли скрадаюся 
східцями й довгими коридорами до широ
ких вхідних дверей, затиснувши в кулаці пе
репустку на тренування, я почуваю себе 
водночас і первісною і останньою люди
ною на землі. Не знаю, чи розумієте ви, що 
саме я хочу цим сказати. Первісною тому, 
що я мало не голий і мене посилають у за
мерзлі поля в самій сорочині й шортах — 
навіть первісні люди знали, як змайструвати 
взимку одяг з листя або пальто з шкіри 
птеродактиля, щоб захиститися від холоду. 
А я стою задубілий від морозу, і не можу 
зігрітися нічим,— хіба що оцим двогодин
ним тренуванням перед сніданком. Не мо
жу з'їсти навіть скибки хліба! Вони добре- 
таки тренують мене для того« великого 
спортивного дня, коли всі їхні товстопикі й 
сопливі герцоги та панійки, що нездатні 
двічі по два полічити, зберуться і почнуть 
перед нами правити теревені про те, що 
спорт найкраще допоможе нам стати на 
шлях порядного життя і застереже від спо
куси наші пальці, котрі аж сверблять від ба
жання зламати замки їхніх магазинів і сей
фів або ж повернути не в той бік ручки га
зових лічильників. А коли ми вже будемо 
до краю виснажені біганням або стрибка
ми, вони нав'яжуть нам шматочок блакит
ної стрічки, або видадуть призовий кубок — 
наче скаковим коням. Правда, про нас не 
дбають так, як про скакових коней — оце й 
уся різниця.

І ось я стою на порозі в самій сорочці й 
шортах, не мавши й ріски в роті, стою й по
глядаю на померзлі квіти на землі. Може, 
ви думаєте, цього досить, щоб я заплакав? 
Чорта з два! Нема чого здіймати галас че
рез те, що почуваєш себе першою люди
ною на землі. Мені в п'ятдесят разів краще, 
ніж коли б я був у цю мить замкнений в 
бараці з рештою трьомастами хлопців. 
Правда, інколи почуваєш себе не так-то 
вже й хороше — саме тоді, коли здається, 
начебто ти остання жива істота на землі. 
А таке враження виникає у мене тоді, коли 
мені уявляється, буцімто триста в'язнів, які 
сплять там, геть усі повмирали. Вони сплять 
так міцно, оті, котрих запроторено сюди, 
що мені здається, немов всі вони врізали 
дуба, і я залишився один-однісінький на сві
ті; коли я дивлюся на чагарники, на замер
злі ставки, в мене таке відчуття, наче на
дворі стає холодніше й холодніше і все, що

охоплює мій зір, включаючи і мої червоні 
від морозу руки, поступово вкривається 
товстелезним шаром криги, вся земля аж 
до самісінького неба, кожний шматочок су
ходолу і води. Тоді я роблю над собою 
зусилля, щоб позбутися цього відчуття й ді
яти так, наче я не остання, а перша людина 
на землі. Від цього мені одразу стає кра
ще, і тільки-но я зберуся з силами й це від
чуття зміцніє в мені, я роблю відчайдушний 
стрибок і пускаюся бігти.

Я в Ессексі. Наш табір вважається хоро
шим, принаймні, так казав мені комендант, 
коли я прибув сюди з Ноттінгема.

— Ми хотіли б мати змогу довіряти вам, 
доки ви перебуваєте в нашій установі,— 
сказав він, розгладжуючи газету своїми бі
лими пещеними руками, в той час як я чи
тав великі літери догори ногами: «Дейлі 
Телеграф».— Якщо ви гратимете з нами 
чесно, то й ми будемо робити так само.— 
(Далебі, хтось би подумав, ніби йдеться 
про тенісний матч).— Ми вимагаємо впер
тої сумлінної праці, нам потрібні хороші 
атлети,— вів він далі.— Якщо ви забезпечи
те нам і те й друге, будьте певні, ми буде
мо ставитись до вас добре й зробимо із 
вас чесних людей.

Я мало не луснув з реготу, а тут іще, як 
на те, почувся схожий на собачий гавкіт го
лос сержанта, котрий наказав мені й двом 
іншим хлопцям бути уважними й промар
ширувати повз нього немов якісь гвардій
ці. А комендант тим часов вів своєї, мов
ляв, «ми» хочемо, щоб ви робили те, «ми» 
хочемо, щоб ви робили інше; я лупав очи
ма навколо, шукаючи інших хлопців, мені 
кортіло дізнатися, чи багато їх тут. Звісно, 
я знав, що їх тут тисячі, але ж у кімнаті 
був лише один. А їх, справді, є тисячі, в цій 
з'їденій сифілісом країні, вони скрізь — по 
крамницях, установах, на залізничних стан
ціях, у будинках, автомобілях, по пивнич
ках,— ті, котрі перебувають під захистом 
закону, як от ви й вони, що безнастанно 
стежать за тими, хто існує поза законом, 
як-от я й ми; вони ладні в ту ж мить викли
кати телефоном поліцію, щойно ми зроби
мо якийсь підозрілий порух. І це завжди 
буде так, це я знаю достеменно, адже я ще 
не покинув робити оті підозрілі рухи і, ма
буть, не покину, аж доки не вріжу дуба. Як
що ті, котрих захищає закон, сподіваються 
змусити мене припинити ці підозрілі рухи, 
вони даремно марнують час. Краще б уже 
поставили до стінки й вистрілили з двана
дцяти рушниць. Отак тільки й можна спи
нити мене, та й мільйони таких, як я. Бач
те, я дуже багато чого передумав, відколи 
спинився тут. Нехай вони шпигують за нами 
цілісінький день, щоб довідатись, чи не по
цупили ми пудинга, чи добре працюємо 
або чи виконуємо гімнастичні вправи, але
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ж вони не мають змоги просвітити рентге
нівським промінням наші голови і вгадати, 
про що ми думаємо. Отут, на дозвіллі, я 
ставив сам собі силу-силенну всіляких запи
тань, пригадував крок за кроком усе своє 
минуле життя. Це мені подобається. Це 
просто насолода. В роздумах час минає 
швидше, і табір не здається й наполовину 
таким осоружним, як про нього завжди ба
зікали хлопці з нашої вулиці. А найбільше 
мені до вподоби те, що мене призначили 
бігуном на довгі дистанції,— адже на прос
торі легше міркувати, ніж уночі в ліжку. За 
цей час я встиг збагнути силу речей. Не 
кажучи вже про те, що з мене, напевне, 
вийде найкращий бігун на весь табір. Адже 
я пробігаю свої п'ять миль швидше, аніж 
будь-хто інший.

Отож, тільки-но я уявлю себе первісною 
людиною,— як роблю легкий стрибок у 
вкриту інеєм траву і поринаю в роздуми. 
Це дуже приємно — поринути отак в роз
думи рано-вранці, коли й пташки ще не на
важуються цвірінькати. Я, наче в півсні, не
свідомо завертаю по стежках і доріжках, 
перестрибую струмки, не помічаючи їх, ві
таю з добрим ранком молочника, не ба
чачи його обличчя. Яка це насолода — бути 
бігуном на довгі дистанції, почувати себе 
зовсім самотнім у світі: жодна жива душа 
не дратує тебе, ніхто не загадує тобі чогось 
робити — приміром залізти в чужу крам
ницю абощо. Іноді мені спадає на думку, 
що ніколи за все життя я так не розкошу
вав з волі, як протягом отих кількох годин, 
коли біжу стежкою до воріт, а тоді завер
таю повз високий розложистий дуб, що бов
ваніє ген-ген край дороги. Довкола все 
мертве, та це добре, бо це не смерть, що 
йде на зміну життю, навпаки, це передує 
життю. Ось як я дивлюся на це. Не забу
вайте, частенько я в перші хвилини трохи 
не дубію з холоду. Не чую ні рук, ні ніг, 
все тіло клякне, і мені здається, що я схо
жий на привида. Землі я не відчуваю під 
собою, тільки й того, що врядигоди бачу її 
крізь імлу. Звісно, дехто мав би цю холод
нечу за справжні тортури, ще й нарікав би 
у листах, щоб розчулити матусю. Та я не з 
таких; адже я добре знаю, що за якісь 
півгодини почну зігріватись, а на той час, 
як дістанусь до шосе і зверну повз авто
бусну зупинку на стежку до пшеничного ла
ну, мені вже буде жарко, наче коло гаря
чої груби, і я почуватиму себе зовсім щас
ливим.

Це зовсім непогане життя, кажу я собі, 
коли не маєш справи з поліцаями, з боса
ми та з рештою людців, що їх захищає за
кон. Туп-туп-туп. Пих-пих-пих. Лясь-лясь- 
лясь вицокують ноги по твердому грунті. 
Плечі, боки з посвистом зачіпають оголене 
віття кущів. Адже мені лише сімнадцять, і

коли вони випустять мене ЗВІДСИ — якщо не 
спіймають на якомусь порушенні,— то не
одмінно спробують запроторити до армії. 
А яка різниця між армією і нашим табо
ром? Тм не пошити мене в дурні, цим йоло
пам. Я бачив казарми надалеко від нас, і 
коли б там не стояли на варті новобранці 
з гвинтівками, ви не помітили б ніякої різни
ці поміж тими високими мурами і нашими 
бараками. Навіть коли новобранці й вихо
дять звідти у вільний час, щоб вихилити ку
холь елю, то що з того? Хіба ж я не ви
ходжу з табору тричі на тиждень, щоб тре
нуватися з бігу на довгі дистанції? А це ж 
у п'ятдесят разів краще, ніж пиячити. Коли 
мені вперше сказали, що під час тренувань 
мене не супроводжуватиме конвоїр на ве
лосипеді, я їм не повірив; хоч вони й твер
дять, що це прогресивний, цілком сучасний 
табір, та нема дурних, я добре знаю, що 
він такий самісінький, як усі інші, адже я 
чимало чув про них. Табір лишається табо
ром, що б там не казали. Спочатку я рем
ствував на те, що мене примушують вихо
дити вдосвіта й бігати п'ять миль натщесер
це; та згодом вони привчили мене до дум
ки, що це не так-то вже й кепсько,— а втім, 
я й раніше знав це. До того ж вони назва
ли мене хорошим спортсменом, ще й по
плескали по спині, коли я сказав, що докла
ду всіх зусиль, щоб здобути для борсталу 
кубок з блакитною стрічкою — приз з бі
гу на дальні дистанції у всеанглійському 
крос-кантрі. І тепер коли комендант ро
бить обхід, він щоразу дивиться на мене, 
як дивився б на призового скакуна, коли б 
він його мав.

— Все в порядку, Сміт? — питає він.
— Атож, сер,— відказую я.
Він підкручує сивий вус:
— Ну, як тренування?
— Я бігаю і після обіду,— кажу йому,— 

щоб бути в кращій формі.
— Чудово,— каже черевань, лупаючи на 

мене булькатими очима.— Я певен, що ви 
завоюєте нам кубок.

«Аякже, чорта з два!» — обіцяю я по
шепки. Ні, я не завоюю їм кубка, даремно 
він покладає на мене такі надії, цей дурно
головий телепень, бо що означає їхня дур
на надія? — питаю я себе самого. Туп-туп- 
туп, лясь-лясь-лясь, плиг через потік, далі 
в темний ліс, де стьобає по ногах затужа
віле від морозу гілля. Для мене все це й 
мідного шеляга не варте, зате для нього це 
важливо; звісно, мене б теж цікавило не 
менше, якби я побився об заклад на ко
ника, якого ніколи в житті не бачив. От що 
все це означає для нього. І я програю це 
змагання, адже я зовсім не скаковий кінь; 
будьте певні, прийде час і я втовкмачу це в 
його дурну довбешку, якщо не накиваю п'я
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тами ще до того змагання. їй-бо, я зроблю 
це. Адже я людина, в мене є власні думки 
й таємниці, власне життя, про яке він жод
ного уявлення не має й ніколи не матиме, 
бо він дурень. Ви, може, й сміятиметесь з 
мене, що я називаю коменданта дурного
ловим телепнем,— адже я ледве вмію пи
сати, а він і читає, і пише, й рахує, ну чисто 
тобі професор. Але я кажу щиру правду. 
Він дурний, а я ні, бо я краще розумію та
ких, як він, ніж він таких, як я. Звісно, ми 
обидва хитрі, та я хитріший за нього, і 
зрештою моє буде зверху, навіть коли я й 
сконаю у в'язниці в вісімдесят два роки, бо 
я більше матиму втіхи від життя, ніж він. 
Він, певне, прочитав не менше тисячі кни
жок, та, здається, й сам написав кілька, але 
я ладен заприсягтися, що мої карлючки 
варті в тисячу разів більше, ніж вся його 
писанина. їй-право! Про мене хай кажуть, 
хто що хоче, та це чистісінька правда. Ко
ли він розмовляє зі мною і я дивлюся в 
його пику, то бачу, що я — живий, а він — 
мертвий. Я знаю, що він мертвяк. Якби він 
пробіг десять ярдів, то тут-таки гепнувся б 
додолу і врізав дуба. І якби вздрів, що ро
биться у мене всередині, то теж дав би ду
ба — з подиву. Сьогодні саме такі мертвяч- 
ки беруть гору над такими хлопцями, як я, 
а втім, я певен, що воно й завжди буде так, 
але ж, далебі, краще бути таким, як я — 
завжди в русі, зламувати крамниці, щоб 
розстаратися на кілька цигарок чи слоїк ва
рення,— ніж знущатися з інших і бути мерт
вим з голови до п'ят. А може, це такий за
кон, що тільки-но людина доривається до 
влади над кимось, як вона тут-таки перетво
рюється на мерця? їй-право, щоб вислови
ти оце останнє речення, мені довелося про
бігти не одну сотню миль. Я так само міг 
би висловити його раніше, як витягти із 
задньої кишені банкнот у мільйон фунтів.
І чим далі я розмірковую над цим, тим яс
ніше бачу, що це правда, і завжди було 
правдою, і завжди буде; щоразу, коли ко
мендант одчиняє двері й каже «Добридень, 
хлопці!», я зайвий раз переконуюся в то
му, що не помилився.

Коли я біжу й бачу пару, яка здіймаєть
ся в повітря, ніби в моєму тілі стримить
принаймні десяток сигар, мені спадає на

••••думку коротенька промова, що м виголо
сив комендант в той день, коли я прибув 
до табору. «Чесність. Будьте чесні!» Одно
го ранку я так реготав, пригадуючи його 
слова, що навіть порушив розклад трену
вань, бо мусив спинитися, щоб позбутися 
кольок у боці. Комендант дуже стривожив
ся через моє запізнення і тут-таки послав 
мене до лікаря, щоб той просвітив мене 
рентгеном і перевірив серце. «Будьте чес
ні!» Сказав би вже краще: будьте мертвя
ками, як я, тоді вам не шкода буде покину

ти свою затишну домівку в трущобах і пе
реселитися до табору чи до в'язниці. Будь
те чесні і влаштовуйтеся, як знаєте, на ті 
сім фунтів на тиждень, що ви їх заробляє
те чесною працею. Далебі, навіть під час 
тренувань я ще не годен розшолопати як 
слід, що саме він має на увазі, твердячи 
це,— хоч правду кажучи, вже потроху по
чинаю кумекати,— і мені це зовсім не до 
вподоби. Після довгих роздумів я доходжу 
висновку, що таке твердження не можна 
застосувати до мене,— якщо взяти до ува
ги, де я народився й виріс. До того ж, та
кі люди, як наш комендант, ніколи не зро
зуміють, що я справді чесний, що я зав
жди був чесний і залишуся чесним аж до 
скону. Звучить кумедно. Але ж це правда, 
бо в мене свої уявлення про чесність, а в 
нього — свої. Я маю свої за найнезапереч- 
ніші в світі, і він також не відступиться від 
своїх. Через це отаких хлопців, як я, і за
проторюють до величезних брудних будин
ків, обгороджених високими мурами й об
плетених колючим дротом,— до потворних 
будівель, що бовваніють посеред пустки. 
Якби моє було зверху, я б не завдавав собі 
мороки з такими спорудами, щоб позапи
хати до них усіх поліцаїв, комендантів, пи
сак, офіцерів, членів парламенту тощо, 
ні — я поставив би їх до стінки, нехай би 
скуштували того, чим вони пригощали та
ких хлопців, як ми, кілька років тому! 
А втім, сумніваюсь, щоб вони взагалі ко
лись знали, що то означає бути чесним; та 
де там — я ладен заприсягтися, що вони 
цього не знають і ніколи не знатимуть!

Я пробув у борсталі вже майже півтора 
року і аж тоді вперше подумав про те, як 
би звідти вибратися. Не можу докладно 
розповісти вам, як мені там велося, бо не 
маю кебети описувати будівлі або перелі
чувати, скільки вікон у кімнаті чи скільки 
там стоїть м'яких стільців. А що я й справ
ді не зазнав у таборі ніяких прикростей, то 
мені й нема на що нарікати. Я міг би від
повісти точнісінько так, як відповів був мій 
кориш, коли хтось поспитав його, чи нена- 
видів він армію. «Я не ненавидів и,— сказав 
він.— Вони годували мене, зодягали, дава
ли гроші на дрібні витрати, значно більше, 
ніж коли я заробляв, працюючи до сьомого 
поту, не кажучи вже про той час, коли був 
безробітним і двічі на тиждень одержував 
жалюгідну допомогу». Я міг би сказати 
приблизно те ж саме. Отже, борстал не за
вдав мені мук, мені, власне, нема чого рем
ствувати, тож і нема чого розпатякувати 
про те, чим нас там годували, який вигляд 
мали бараки, або як ставилося до нас на
чальство. Проте в одному борстал вплинув 
на мене. Не те, щоб він озлобив мене — я 
й так ще змалку дивився вовком на них,— 
ні, він показав мені, чим вони намагаються
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залякати мене. Звісно, вони мають і інші 
засоби,— приміром, в'язницю, чи, зреш
тою, мотузку. Це схоже на те, якби я ки
нувся до когось, щоб стукнути його по го
лові й здерти пальто, і зненацька б спи
нився, бо той замірився на мене ножем і 
неодмінно зарізав би, як свиню, коли б я 
ступив ще хоч крок. Отим ножем і є бор- 
стал, наручники, мотузка. Побачивши хоч 
раз того ножа, ви починаєте розумітися на 
бійці без зброї. Мусите зрозуміти це — ад
же в ваших руках ніколи не буде такого 
ножа, а що ж то за бійка без зброї! Однак 
ви знову кидаєтеся на того чоловіка, бай
дуже, чи тримає він ножа, прагнучи вхо
пити його однією рукою за зап'ясток, а 
другою за лікоть, і стискаєте щосили, аж 
доки він не впустить ножа.

Бачте, пославши мене до борсталу, вони 
показали мені ножа, і відтоді я зрозумів 
дещо, чого не знав доти: такі, як я, перебу
вають з ними в стані війни. Щоправда, я 
завжди знав це, адже я встиг побувати в 
слідчих тюрмах, і тамтешні хлопці чимало 
розповідали мені про своїх товаришів у 
борсталах, та то були лише квіточки, з яких 
ще важко судити, які то будуть ягідки.

Але зараз, коли вони показали мені но
жа,— байдуже, чи пощастить мені коли-не
будь поцупити іще щось,— я знаю, хто мої 
вороги і що таке війна. Про мене, нехай ки
дають свої атомні бомби, скільки їм зама
неться: я ніколи не вважатиму це війною і 
не зодягну солдатського мундира, бо я ве
ду іншу війну, хоч, на їхню думку, то дитячі 
забавки. Те, що вони звуть війною, є само
губством; тих, що йдуть і дозволяють себе 
вбивати, слід було б закути в кайдани за 
те, що вони вкорочують собі віку; адже са
ме таке відчуття у хлопців, коли вони при
зиваються, а далі мусять іти в атаку. Я знаю 
це — мені навіть спадало інколи на думку, 
як добре було б накласти на себе руки і це 
була б простісінька річ, коли б розпочала
ся велика війна, в котрій і я взяв би участь. 
Та це все минулося, і я збагнув, що беру 
участь у своїй власній війні, для якої я на
родився, адже я змалечку чував про старих 
злодюг, які тікали з Дартмура !, були пока
лічені в Лінкольській тюрмі або потрапили 
в пастку десь-інде,— і все це звучало для 
мене гучніше за німецькі бомби. Війни, які 
веде уряд,— то не мої війни; мені до них 
нема ніякого діла, бо мене обходить лише 
мій власний двобій.

Пригадую, колись, бувши ще підлітком 
років чотирнадцяти, я подався за місто з 
трьома двоюрідними братами приблизно 
такого ж віку,— всі вони згодом опинилися 
в різних таборах, а пізніше і в різних п<рл- 
ках, з яких незабаром дезертували, і зго-

і Тобто з відомої Дартмурської тюрми.

дом потрапили до в'язниць, де перебува
ють, як мені відомо, і зараз. В усякому ра
зі, тоді ми були ще дітлахами, нас тягло 
в ліс, хотілось подихати свіжим повітрям, 
якнайдалі від задушливих вулиць, од яких 
тхнуло огидним запахом розпеченого дьог
тю. Ми видиралися на паркани, гасали по
лями, ласували кисличками, і, зрештою, 
десь за милю побачили ліс. Раптом з-за 
живоплоту долинули голоси: певно, то бу
ли якісь школярі. Підкравшись ближче, ми 
нишком зазирнули крізь кущі терну і поба
чили справжній бенкет. Щось із семеро 
хлопчаків і дівчаток, порозстелявши на га
лявині рушники, виймали з кошиків ласощі 
і розставляли пляшки, якими їх так щедро 
наділили матусі й батеньки, щоб дітки ма
ли змогу порозкошувати після шкільних 
занять. Поповзом, наче крокодили, ми про
лізли крізь живопліт, тихенько оточили 
школярів, а тоді кинулися на них, розкида
ли багаття, похапали всі харчі і чимдуж дре
менули полями до лісу. За нами погнався 
якийсь чолов'яга, що з'явився не знати 
звідки, саме коли ми вискочили з-за кущів. 
Та де там йому було наздогнати нас — ми 
накивали пятами, а потім гарненько поласу
вали, бо неабияк потомилися від цієї біга
нини. Хіба ж так трощили ми їхній смачний 
салат, бутерброди з шинкою та кремові 
тістечка!

Так от, всеньке життя, аж до самого ско- 
ну, я почуватиму себе так, як оті дурнува
ті дітлахи перед тим, як ми напали на них. 
Але вони й гадки не мали про те, що має 
трапитися з ними, так само як комендант 
нашого табору, що розпатякує про чесність 
та інші нісенітниці, теж анічогісінько й не 
підозрює; та я щомиті відчуваю здоровен
ний чобіт завжди напоготові, щоб зруйну
вати оте маленьке свято, що я його собі 
влаштував, хоч яким би дурним та нечес
ним мене не називали. Шоправда, трапля
лися хвилини, коли мені спадало на думку 
одверто сказати про все комендантові і за
стерегти, та, побачивши його, я щоразу від
мовлявся від свого наміру,— нехай сам 
зметикує або ж нехай його гарненько пере
меле той млин, через який пройшов я.
Я взагалі не лихий на вдачу, свого часу за
любки допомагав хлопцям, коли вони да
вали чосу, давав захисток від дощу й не
годи тощо,— та хай мене чорти вхоплять, 
щоб я ризикував потрапити до в'язниці че
рез те, що намагатимуся дати коменданто
ві добру пораду, якої він анітрохи не за
слуговує. Якщо в мене добре серце, то я 
знаю, для кого треба берегти його. До то
го ж, що б я не порадив комендантові, це 
ні в якій мірі не стане йому в пригоді, нав
паки, він потрапить у пастку скоріше, ніж 
коли б не був попереджений. А втім, саме 
цього мені й хотілося б. Та поки що нехай
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усе йде своїм звичаєм. (І те вже непогано, 
що я можу думати про всі ці речі так само 
легко, як пишу недогризком олівця, що за- 
тиснутий у моїй лапі. Інакше я б облишив 
це все ще кілька тижнів тому).

Ось я вже наполовину й впорався з сьо
годнішнім ранковим тренуванням і крізь 
морозяний серпанок побачив кружальце 
сонця, що якось кволо звисало понад ого
леним віттям буків і кленів; ось уже й зна
йомий поворот напівдорозі, він веде стрім
ким порослим чагарями схилом і спускає
ться на безлюдну стежку, де ще не видно 
жодної живої душі й нічого не чути, опріч 
іржання лошати в невидимій для мене стай
ні. Саме в цей час у моїй голові снуються 
найсерйозніші й найвідчайдушніші думки.

Коменданта вхопив би грець, коли б він 
побачив, як я мчу стрімким схилом (адже 
так я легко можу скрутити собі в'язи або 
зламати ногу), та цього не станеться, це 
єдиний риск, на який я зважуюсь, єдине до
ступне мені збуджуюче відчуття,— мчати, 
наче один з тих птеродактилів із «Загубле
ного світу», що про них я чув колись по 
радіо.

В цьому шаленому бігу є якийсь присмак 
божевілля, здається, що ти пустився бере
га, але не зовсім. Це найдивовижніша хви
лина — в голові немає жодної думки, жод
ного слова, жодного уявлення про щось. 
Я порожній, такий порожній, як був до на
родження; а проте не даю собі цілковитої 
волі — мабуть, щось, заховане в глибині 
моєї істоти, застерігає мене від смерті або 
важкого поранення. Яка користь з отих гли
боких роздумів, який пожиток з тих глибо
кодумних міркувань — адже вони однако
во ні до чого не призводять; та все ж, про- 
бігаючи рано-вранці повз знайому познач
ку — поворот напівдорозі,— я не можу 
втриматися від думки, що кожен такий про
біг скидається на життя — звісно, коротке 
життя, але все одно сповнене горя, щастя 
й усього іншого, що є в справжньому жит
ті; пригадую, після безлічі таких пробігів я 
подумав, що не треба бути надто кмітли
вим, щоб збагнути, як саме має скінчитися 
життя, коли воно почалося вдало. Але за
галом я припустився помилки, — спершу 
мене спіймали поліцаї, а тоді нашкодила 
власна дурна голова; я ніколи не міг покла
стися на самого себе і неушкодженим пе
рестрибнути через оті пастки, раніше або 
пізніше, а таки давав маху — дарма, що 
завжди намагався вийти сухим з води.

Я озирнувся, і мені здалося, що великі 
дерева позаду затулили вітами свої дере
в'яні морди і насмішкувато перезирнулися, 
і я, ніби щось підхльоснуло мене, по
мчав униз до ручая так, що аж у вухах 
свистіло.

Я не кажу собі: «Якби не взявся за те 
дільце, то й не опинився б у борсталі», але 
ж мені не йде з голови, що доля зле на
сміялася з мене саме тоді, коли мені май
же пощастило переконати поліцаїв, нібито я 
ні до чого непричетний.

Діялося це восени, туманної ночі, ми з 
товаришем никали вулицями, замість того 
щоб сидіти перед екраном телевізора 
або ж вигідно вмоститися на оббитих плю
шем стільцях у кіно. Після шести тижнів 
цілковитого дозвілля я відчував неспокій. 
Звісно, ви можете поцікавитись, чому це я 
байдикував так довго, адже звичайно я 
працюю до сьомого поту на фабриці разом 
з іншими; тут, бачте, така річ: старий мій 
помер від раку горла, і матері несподівано 
пофортунило: вона одержала аж п'ять со
тень — страховка та допомога з заводу, де 
він працював (вони сказали: «За вашу тяж
ку втрату...» чи щось таке).

Мені здається, та, певне, й мати була та
кої ж самої думки, що пачка хрустких фун
тових папірців не має особливої приваби 
для людини, доки не перейде з ваших рук 
до каси якогось крамаря і той крамар не 
покладе натомість на прилавок найпрекрас- 
ніших, які тільки можна уявити, речей; от
же, тільки-но матуся отримала гроші, вона 
повела мене й п'ятьох моїх братів і сестри
чок до міста й причепурила, мов лялечок, 
придбавши всім новеньке вбрання. Далі во
на купила телевізор з екраном двадцять 
один дюйм по діагоналі і новий килим — ад
же старий був геть закаляний кров'ю після 
батькової хвороби, і та кров не відмивала
ся,— а тоді ще навантажила у таксі пакун
ки з харчами й нове хутряне пальто. І зна
єте, що я вам скажу, хоч ви, може, й не 
повірите мені: другого дня в її розпухлій 
сумці ще залишалося десь коло трьох со
тень, тож кому з нас могло спасти на дум
ку йти на роботу? Сердешний татусь, якби 
він міг хоч крізь шпарочку зазирнути і по
бачити всі оті гаразди, що їх ми доп'яли 
через його страждання й смерть!

Щовечора ми сиділи перед екраном те
левізора, затиснувши бутерброди з шинкою 
в одній руці і плитки шоколаду в другій, а 
в ногах поставивши пляшки з лимонадом. 
В цей час матуся на верхньому поверсі роз
важалася з черговим залицяльником у но
вому, щойно придбаному ліжкові; я ніколи 
раніше не бачив такої щасливої родини, як 
наша, протягом одного-двох місяців, поки 
в нас було досить грошей. Та коли цьому 
раюванню раптом настав край, я не гаяв ча
су на роздуми й заходився блукати вули-
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Цями — у пошуках роботи, як сказав матё
ра,— а насправді плекаючи надію натрапити 
на інші п'ять сотенних, котрі дали б нам 
змогу і далі вести оте приємне існування, 
до якого ми вже встигли звикнути. Адже це 
просто неймовірно, як швидко людина зви
кає до нового життя. Перш за все, завдяки 
телевізійній рекламі, ми довідалися, що на 
світі є безліч речей, котрі можна купляти; 
раніше, стоячи перед вітринами крамниць, 
ми й гадки про це не мали, навіть не бачи
ли як слід того, що було там виставлено, 
бо однаково не мали за що все те купува
ти. І якщо раніше ми витріщались перёд 
вітринами магазинів на безліч речей, непри
ступних для нас у своїй нерухомості, то від
тепер вони застрибали і засяяли на екрані 
перед самим носом — від спокусливого 
пирога до губної помади, не те що на ре
кламних об'явах у газетах чи на афішних 
тумбах. Там вони мертві, непорушні.

А тут просто перед очима мерехтіло без
ліч напіврозгорнутих пакунків і напіввідкри- 
тих консервних банок; мимохіть виникало 
таке враження, начебто досить лише роз
мотати шворку або зняти кришку — і все те 
належатиме вам, точнісінько так, коли б ви 
побачили в вітрині незамкнений сейф, а 
вартовий подався б пити чай, анітрохи не 
турбуючись про цінності, що їх мав стерег
ти. Фільми були теж хороші, цікаві для 
нас,— ми просто не мали сили відвести 
очей від поліцаїв, що переслідували гра
біжників, які тримали портфелі, напхані 
грошима. Я завжди сподівався, що їм по
щастить утекти й пошити в дурні зграю пе
реслідувачів, і насилу стримувався, щоб не 
тріснути кулаком просто по екрану і спини
ти поліцая, коли той гнався за хлопцем із 
грошима. Навіть коли хлопець напав на 
двох банківських клерків, я сподівався, що 
йому вдасться вислизнути. Я дуже потер
пав за нього, адже коли б його зловили, то 
посадили б на електричний стілець, а цьо
го я не бажав нікому, навіть найзапеклішим 
злочинцям, адже я десь читав, що елек
тричний стілець аж ніяк не означає блиска
вичної смерті, людина просто конає на по
вільному вогні. Отож, саме тоді, коли по
ліцаї гналися за злодіями, ми втнули штуку 
з телевізором: тільки-но один бобі розту
лив пащеку й заходився розпатякувати про 
те, як найкраще спіймати хлопця, я вимкнув 
звук; поліцаїв рот ворушився, наче в золо
тої рибки або в скумбрії чи ще якоїсь дріб
ної рибчини, і це справляло таке кумедне 
враження, що вся наша родина трохи не ка
чалася з реготу на новісінькому килимі, 
котрий не перейшов іще до спальні. Та най
краще це виглядало, коли якийсь торі роз
водив теревені, як його уряд піклуватиме- 
ться про нас, якщо ми й далі голосувати
мемо за нього: щелепи йому стулялися й

розтулялися, він підкручував вуса, торкався 
петельки, щоб переконатися, що квітка в 
ній не зів'яла, було цілком ясно, що він ані
трохи не вірить у те, що говорить, а надто 
коли й шепоту не чути — адже ми зовсім 
вимкнули звук.

Коли комендант у таборі вперше загово
рив до мене, це все так виразно пригада
лося мені, що я ледве утримався від рего
ту. Що й казати, чого ми тільки не вироб
ляли, недурно ж матуся називала нас фа
хівцями з телевізійної справи. Хіба ж такі 
були мастаки!

Мій товариш Майк відбувся умовним ви
роком, бо це була його перша справа — 
принаймні, перша, на якій він спіймався, до 
того ж вони твердили, що він нізащо не 
зважився б на це, коли б це я не підмовив 
його. Вони казали, що я — загроза для по
рядних хлопців типу Майка; такі, як я, мов
ляв, завжди ходять у подертих фуфайках, 
застромивши руки глибоко в кишені, ніби 
кишені в них зовсім порожні, похиливши 
голову, наче шукаючи на землі грошей, 
щоб понапихати ними кишені, з розкуйов
дженим волоссям, що спадає на очі, і вза
галі у них такий вигляд, що їм можна, не 
боячись, підійти на вулиці до жалісливої 
жінки й вижебрати в неї шилінга на обід; 
вони твердили, буцімто я винен у всьому, 
що саме я призвідця і спонукав його до 
злочину,— та я ладен заприсягтися, що це 
все чистісінька брехня, не міг я всього то
го вигадати, адже розуму в мене, мов у ко
мара, інакше я не заховав би гроші так по- 
дурному...

Зрештою, хоч який слабий я був, мене 
запроторили до борсталу, бо, правду кажу
чи, я вже встиг до того побувати у камерах 
попереднього ув'язнення, та то вже інша 
історія, і коли б я заходився розповідати її, 
вона здалася б такою ж нудною, як і ця. Та 
як би там не було, я радів з того, що при
наймні Майнові пощастило відбутися дріб
ницею; сподіваюсь, що йому щаститиме й 
надалі, не так, як мені, дурному байстрю
кові.

Отож, того туманного вечора ми дуже 
неохоче одірвалися від свого улюбленого 
телевізора і, грюкнувши вхідними дверима, 
почвалали вгору нашою широкою вулицею, 
наче буксирні катери, в яких зіпсувалася 
сирена,— геть усе навколо потопало в хо
лодній, вогкій, туманній млі, годі було роз
різнити навіть будинки. Я без пальта про
мерз аж до кісток: річ у тім, що серед всі
єї тієї метушні й біганини по крамницях ма
ти забула придбати мені пальто, а коли я 
надумався нагадати їй про це, виявилося, 
що грошенят уже катма. Ми насвистували 
пісеньку про веселого вуличного хлопця, 
щоб хоч трохи зігрітись, і я казав сам собі, 
що неодмінно придбаю пальто, як би там
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не було. Майк, здавалося, думав про те ж 
саме, і ще він розводився про те, що ку
пить собі нові окуляри в золотій оправі, за
мість старих у дротяній, які йому дали в 
шкільній клініці кілька років тому. Спершу 
він нічого не розрізняв крізь туман і про
тирав окуляри щоразу, коли я притримував 
його, щоб він не наштовхнувся на ліхтар
ний стовп або не потрапив під машину; та 
тільки-но він угледів вогні на Алфретон- 
роуд, що виблискували, наче очі в спрута, 
як поклав окуляри у кишеню й не надягав 
аж до початку роботи. У нас не було й пів- 
пенні, і хоч ми й не були голодні, та все ж 
не завадило б мати якийсь шилінг: йдучи 
повз рибні крамниці, ми вдихали такі спо
кусливі пахощі оцту й смаженого жиру, що 
нам аж слинка текла з рота. Ніде правди ді
ти, ми виміряли ногами мало не все місто; 
очі наші марно шукали на землі загублено
го гаманця або годинника, і даремно ниш
порили по вікнах будинків та дверях крам
ниць — чи не пощастить куди залізти.

Жоден з нас і словечком не прохопився 
про це, та я добре знаю, що саме це було 
в нас на думці. Ось чого я не знаю — і ні
коли не знатиму (цього я певен так само, 
як і того, що сиджу отут): хто з нас, двох 
лобуряк, перший накинув оком на задній 
двір булочної. Звісно, можна твердити, що 
то був я, та насправді я ніколи не знав, чи 
то був Майк чи ні,— адже я добре пам'я
таю, що не помітив розчиненого вікна, аж 
доки він не штовхнув мене попід ребра.

— Бачиш? — сказав він.
— Так,— відповів я,— то лізьмо туди.
— А чи ж видеремося на стіну? — проше

потів він, приглядаючись пильніше.
— Підставиш мені плечі,— докинув я.
Майк швидко зиркнув угору.
— А ти дотягнешся? — він помітно по

жвавішав.
— Покладися на мене,— упевнено від

гукнувся я.— Якщо видерусь на твої пле
чі — куди завгодно влізу.

Майк виглядав хлопчиськом порівняно зі 
мною, та крізь фуфайку, що була на ньо
му, вигравали м'язи, міцні, мов залізо; ко
ли він крокував вулицею в своїх окулярах, 
застромивши руки до кишень, ви б сказа
ли, що він і мухи не скривдить — такий свя
тий та божий; та я завжди уникав попада
тися йому під лиху руку; він був з тих, що 
можуть протягом тижня й словечка не ви
мовити — сидить перед телевізором мов 
укопаний або зануриться в якусь там книж
ку про ковбоїв, чи куняє собі десь у 
кутку,— і раптом маєте: ні сіло ні впало 
трохи не вб'є людину за якусь дрібницю — 
за те, що хто-небудь пережене його в су
боту ввечері на змаганні біля самого фіні
шу, або пропхається поперед нього на ав
тобусній зупинці, чи зненацька звернеться

з якимось запитанням, коли він саме мріє 
про розчепурене дівчисько, що мешкає по
ряд. Одного разу я бачив, як він накинув
ся, мов навіжений, на хлопця тільки через 
те, що той якось дивно глянув на нього; 
згодом з'ясувалося, що хлопець був зизо
окий, та ніхто не встиг довідатися про це, 
бо він тільки того дня оселився на нашій 
вулиці. Звісно, не було чого шаленіти через 
такі дурниці; мабуть, тільки через те я й 
міг товаришувати з ним, що й сам був не
балакучий зроду і умів тримати язика за 
зубами.

Він підніс руки вгору, ніби на нього на
ставили гвинтівку, і рушив до стіни з таким 
виглядом, наче його мали тут-таки пристре
лити; я видряпався на нього, мов по драби
ні, а він стояв, вивернувши свої боксерські 
ручиська долонями догори, щоб я міг ста
ти на них, наче на східці; стояв нерухомо, 
навіть не здригнувшись, навіть подиху його 
не було чути. Я теж не гаяв часу, жбурнув 
піджака, що його затиснув був у зубах, на 
втикану уламками скла стіну, в тому місці, 
де скла було не дуже багато, певно, пови
щерблювалося протягом років, і незчувся, 
як уже сидів верхи на стіні, а тоді миттю 
опинився по той бік, гепнувшись об землю 
так, що аж у голові загуло, наче з парашу
том плигнув; якось товариш розповідав ме
ні, що стрибок із парашутом скидається на 
те, коли плигаєш зі стіни футів дванадцять 
заввишки, а ця ж напевне була не нижча. 
Насилу звівшись на ноги, я відчинив хвіртку 
і впустив Майка, що стояв з вишкіреними 
зубами, в чудовому гуморі,— адже найваж
че було позаду. «До крамнички я зайшов, 
касу взяв і геть пішов»,— як співається в 
одній чудовій пісеньці, котру я почув у бор- 
сталі.

У ті хвилини я абсолютно ні про що не 
думав,— я ніколи не думаю під час робо
ти, коли вичищаю мішки, зриваю замки, від
кидаю засуви, напружую свої кістляві руки 
й худі ноги, щоб зштовхнути щось із місця 
абощо; тоді я ледве відчуваю власний по
дих, не усвідомлюю, розтулений у мене 
рот чи міцно стиснутий, чи я голодний, чи 
мені сверблять струпи, чи не вибухаю я 
зненацька найбруднішою лайкою. А що я 
цього всього не усвідомлюю, то як же, за
ради самого господа бога, можу я тверди
ти, буцімто про щось думаю в такі хвили
ни? Коли я міркую над тим, як найкраще 
висадити вікно чи зламати двері, то як же 
можна ще про щось думати, щось тримати 
в голові? Саме це й було невтямки отому 
чотириокому, в білому кітелі, з блокнотом 
у руці, що допитував мене дознемоги, ко
ли я прибув до табору; тоді я не міг пояс
нити йому так, як оце пишу зараз; та ко
ли б навіть і міг, то він однаково не второ
пав би, адже я не певен, чи й сам гаразд ро
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зумію це, навіть тепер, а що вже докладаю 
всіх зусиль, то в цьому можу заприсягтись.

Отож перш ніж опам'ятався, я вже був у 
конторі булочника і побачив Майка, який 
тягнув скриньку з грошима, перед цим чир
кнувши сірником, щоб з'ясувати, де саме 
вона стоїть; його пику осявала переможна 
посмішка, а руки стискали скриньку, наче 
він збирався роздавити м.

— Нумо,— сказав Майк, струсонувши 
скриньку, що аж задеренчало всередині,— 
ноги на плечі й мерщій драла звідси!

— А може, тут іще є,— сказав я, висува
ючи з півдюжини шухляд у конторці на ро
ликах.

— Ні,— сказав Майк так упевнено, на
чебто мав щонайменше двадцятирічний до
свід у таких справах,— та тут сила гро
шей,— він поплескав рукою по жерстяній 
скриньці,— отут вони всі.

Я повисував решту шухляд, що були на
пхані рахунками, книжками, листами тощо.

— Звідки ти знаєш, дурню?
Та він уже майнув повз мене до воріт, 

мов скажений бугай.
Чи правий він був, чи помилявся — ми 

мусили триматися один одного. Я зиркнув 
на новісіньку друкарську машинку, та алит- 
тю збагнув, що вона буде надто впадати в 
очі, тож привітно помахав їй рукою на про
щання й побіг слідом за Майком.

— Хай йому дідько,— сказав я, шарпнув
ши двері,— нам нема чого так квапитись.

— Та й баритися нема чого,— недбало 
кинув він через плече.

— Цих грошенят нам вистачить не на 
один місяць,— стиха мовив я, коли ми ру
шили подвір'ям,г— та гляди лишень, щоб 
не дуже рипнули ворота, бо й незчуєшся, 
як нагодиться бобі.

— Маєш мене за йолопа? — сказав Майк, 
грюкнувши ворітьми так, що було чутно 
мало не на всю вулицю.

Не знаю, як Майк, але я вже почав міз
кувати над тим, як би без пригод дістатися 
швидше додому із отією скринею в пазусі. 
Адже Майк ткнув її мені до рук, тільки-но 
ми опинилися на вулиці; хто зна, може, й 
він уже почав розбиратися в житті; в усяко
му разі, це доказ того, що не можна знати, 
що в іншого на думці. А втім, на той час 
мої роздуми не сягали надто далеко, ско
ріше я відчував непереборний страх: а що, 
бобі раптом спитає, куди це ми прямуємо 
і що воно за горб стримить у мене під 
джемпером.

«Що це таке?» — спитає він, а я скажу: 
«Пухлина». А він знову; «Яка пухлина, хлоп
че?» — та ще з отаким притиском, по-шпи- 
гунському. А я почну кашляти і коцюрби
тись, наче від нестерпного болю, і заплю
щу очі, прикидаючись, буцімто йду до лі
карні, а Майк притримуватиме мене за ру

ку, мов найближчий друг в усьому світі. 
«Рак»,— насилу спроможуся я на відповідь 
поліцаєві, в тупому та ще й отруєному 
пуншем мозкові якого вже заворушиться 
якась підозра. «У такому віці?» Тоді я знов 
застогну, щоб викликати у того бовдура 
докори сумління: мовляв, і нащо прискіпу
ватись до хворої людини? Та йому це бай
дуже! А я правитиму своєї: «Це в мене 
спадкове. Татусь помер од раку минулого 
місяця, а я помру наступного, бо страшен
но нездужаю».— «А що, він мав це всере
дині?»— «Та ні, в горлянці. А у мене — 
в шлункові». Знову стогін, кашель. «То чого 
ж ти вештаєшся вулицями, коли хворий на 
рак? Мусиш лежати в лікарні». Тоді вже я 
скажу роздратовано: «Та я ж саме йду ту
ди, а ви мене затримуєте своїми нескінчен
ними розпитуваннями. Правда ж, Майку?» 
Майк пробурчить щось невиразне. Тоді по
ліцай запропонує нам іти своїм шляхом і 
стане раптом такий святий та божий, хоч до 
болячки прикладай, почне розводитись про 
те, що амбулаторне відділення в лікарні за
кривають о дванадцятій, то чи не краще 
викликати таксі? Він залюбки зробить це 
для нас, навіть заплатить з власної кишені. 
Та ми скажемо, що нема чого з нами пань- 
катися, що він і справді добрий хлопець, 
дарма що поліцай, ми встигнемо й пішки, 
бо підемо накоротшим шляхом. Але щойно 
ми завертатимемо за ріг, як йому з дурно
го розуму приверзеться, що ми йдемо в 
протилежний од лікарні бік, і він знову по
кличе нас. Тоді ми кинемося навтіки... Ота
кі були в мене думки, якщо це можна на
звати думками.

У моїй кімнаті Майк відкрив скриньку за 
допомогою молотка й долота, і, не встигли 
ми опам'ятатися, як на кожного з нас ви
йшло по сімдесят вісім фунтів і чотири пен
си, ще й по півпенні; вони лежали у мене 
на ліжкові — ну точнісінько тобі накритий 
святковий стіл: тістечко й печиво, салат і 
сендвічі, торт з варенням і плитки шокола
ду; все було под! .^не нарівно між Майком 
і мною, адже за однакову роботу й платня 
однакова, саме так велося у мого старого 
із його товаришами, доки він був спромож
ний щось робити і сперечатися з ними. І то
ді я подумав, як добре, що бідолашний бу
лочник не здав усього свого денного ви
торгу до одного з тих здоровезних, обли
цьованих мармуром банків, що височать на 
кожному розі вулиці; як щасливо це вийш
ло для нас, що він не йме їм віри, дарма 
що туди вгатили мільйони тонн цементу, 
що там повним-повнісінько обкутих заліз
ними штабами скринь, що сила поліцаїв 
охороняє ці скрині, не зводячи з них очей; 
як чудово, що він більше довіряє грошо
вим скринькам,— адже багато хто з крама
рів вважають їх старомодними і, прагнучи
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йти нарівні з вимогами часу, віддають пе
ревагу банкам; інакше хіба трапилась би 
нагода розбагатіти отаким двом порядним, 
доброчесним, роботящим, совісним хлоп
цям, як ми з Майком?

Ви, певно, думаєте, і я також, та й ко
жен, у кого є хоч крихта уяви, неодмінно 
подумав би, що це була дуже чиста робо
та: адже булочникова крамниця міститься 
щонайменше за милю від нашої вулиці, і 
жодна жива душа не бачила нас того ту
манного вечора, та й додому ми дісталися 
не більш як за п'ять хвилин,— отож ви, пев
но, думаєте, що жодному поліцаю не по
щастило вистежити нас. Якщо ви такої дум
ки, то ви помиляєтесь, і я теж, і хто хоч по
милився б тут; хоч би яка була в нього буй
на уява.

Правда, ми з Майком не розтринькували 
грошей, щоб у людей не виникло, бува, пі
дозри, буцімто ми користуємося з того, що 
нам не належить. Адже навіть на такій ву
лиці, як наша, є люди, котрі охоче зроби
ли б послугу поліції, хоч я й не можу збаг
нути, нащо це їм здалося. Але ж трапляю
ться такі підлі людці: якщо у них є хоч на 
два пенси більше, ніж у вас, то їх не зали
шає думка, що ви в будь-яку мить можете 
поцупити їх багатство, і вони з дорогою ду
шею допоможуть запроторити вас куди 
слід,— аби тільки вам не перепали їхні два 
пенси. Тому ми й не роздзвонювали по всіх 
усюдах про наше багатство, не ходили на 
центральні вулиці й не верталися звідти ви
чепурені у новісінькі костюми і з силою до
рогих дрібничок, як це зробив один з на
ших хлопців, який обчистив фабричну касу 
щось із півроку тому. Ні, ми взяли якийсь 
дріб'язок, кілька шилінгів і пенні, а банкно
ти загорнули в пакуночок і запхнули у рин
ву, що була за нашими дверима на подвір'ї.

— Нікому й на думку не спаде шукати 
їх тут,— сказав я Майнові.— Нехай поле
жать собі тижнів зо два, а тоді братимемо 
по кілька фунтів щотижня, аж доки не ви
беремо всі. Хоч МИ Й МЦі̂ 'ЄМО поцупити, що 
погано лежить, але ж йіхто не назве нас 
пришелепуватими.

За кілька днів до нас постукав скромно 
вдягнений шпик. Спитав мене. Була одина
дцята ранку, я ще лежав у постелі; почув
ши, що мати кличе мене, мусив вилізти 
з-під брудних простирадл, у які так вигідно 
загорнувся.

— Там до тебе якийсь чоловік,— мовила 
мати.— Вставай мерщій, бо він піде!

Я чув, як вона намагалася затримати його 
біля чорного ходу, балакаючи про погоду: 
як, мовляв, весь час було гарно, а тепер, 
бач, із самісінького ранку наче береться на 
дощ,— та він не відповідав, хіба що ми
мрив «егеж» чи «ні». Я сяк-так натягнув 
штани; мені кортіло швидше довідатись, чо

го він приперся, я бо знав, що це з полі
ції,— саме це й означало у нас «до тебе 
якийсь чоловік». Та якби ж я мав уявлення 
про те, що на той час інший агент попхав
ся до Майка, то миттю збагнув би, що це 
через ті сто п'ятдесят папірців, які ми за
пхнули у ринву за чорним ходом, за яки
хось десяток дюймів від поліцаєвого чере
вика. Тим часом матуся без угаву гомоніла 
із шпиком, гадаючи, що цим робить мені 
велику послугу, хоч я палко бажав, щоб во
на запросила його до хати. Однак по хви
линнім роздумі я зрозумів, що це здало
ся б йому підозрілішим, ніж коли його три
матимуть за дверима,— адже вони добре 
знають, як ми їх ненавидимо, і одразу на
шорошують вуха, тільки-но відчувають, що 
ми силкуємося бути з ними люб'язними. 
Мати теж не вчора народилася, не дасть 
собі наплювати в кашу, думав я, чалапаючи 
вниз рипучими сходами.

Мені здалося, що я вже його десь зустрі
чав: ця сука вже, певно, побувала в бор- 
сталах, у Рональдських камерах поперед
нього ув'язнення чи ще в якихось інших 
в'язницях. Звідти й ця блатна кепка і по
жмаканий макінтош^ (про таких, котрі «за
в'язали» своє злодійське ремесло і пішли 
служити в поліцію мені чимало розпові
дали хлопці, з якими я познайомився в ка
мерах); цей тип, напевне, за всеньке жит
тя не мав у кишенях стільки грошей, скіль
ки зараз лежало захованих у мене в ринві. 
Обличчям, навіть зачіскою він скидався на 
Гітлера, а що був дуже високий на зріст — 
не нижче шести футів,— то виглядав іще 
потворніше. Проте я виструнчився й глянув 
йому просто в невиразні блакитні очі — як 
роблю завжди, коли стикаюся з поліцаями 
чи їх прислужниками.

Коли він заходився розпитувати мене, ма
ти кинула з-за моєї спини:

— Та він же не відходив од телевізора 
протягом останніх трьох місяців, даремно 
прискіпуєтесь до нього, хлопче! Краще по
шукати б кого іншого...

— Чи ти знаєш, де Пеплвік-стріт? — спи
тав шпик, не звертаючи уваги на матусю.

— Це недалеко від Алфретон-роуд? — 
жваво й запобігливо відгукнувся я.

— А крамницю булочника знаєш, отам 
ліворуч?

— Оту, що поряд із пивничкою? — поці
кавився я.

— Та ні, хай йому чорт! — сердито бур
кнув він. Ці типи завжди нагло втрачають 
терпець і найчастіше це тільки шкодить їм.

— Тоді не знаю,— відказав я.
Він ковзав своїм незграбним черевиком 

по порогу.
— А де ти був минулої п'ятниці ввече

рі? — Коли він запитав мене про це, я від
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чув себе новачком на рингу, хоч це, ма
буть, було гірше за бокс.

Мені не подобалося, що він силкується 
звинуватити мене, не бувши певен, що я 
справді винний.

— Чи був я в отій крамниці, про яку ви 
кажете? Чи у забігаловці, що поряд із нею?

— Ти матимеш п'ять років табору, якщо 
не скажеш правди,— бовкнув він, розстіба
ючи свого макінтоша, хоч надворі було 
холодно.

— Так матуся ж каже вам, що я увесь 
час просидів коло телевізора!

Він зацікавився:
— Хіба у вас є телевізор?
На цьому не спіймалася б навіть дитина, 

тож мені не лишалося нічого іншого, як 
сказати:

— А хіба наша антена звалилася? Тоді за
йдіть до хати і самі подивіться.

Звичайно, він обурився з моїх слів.
— Нам відомо, що ти не слухав телеві

зора минулої п'ятниці!
— Може, й не слухав, зате дивився. Ми, 

бачте, інколи вимикаємо звук, щоб трошки 
побавитись.— 3 кухні долинув материн сміх; 
сподіваюсь, що Майкова мати теж сміялася 
в цей час, якщо поліцаї завітали й до нього.

— Ми знаємо, що тебе не було вдома,— 
правив своєї шпик, наче його хтось накру
чував. Вони завжди кажуть «ми», «ми», за
мість «я», «я»,— немов відчуваючи себе 
сміливішими й справедливішими, коли їх 
ціла зграя проти одного.

— У мене є свідки,— сказав я.— По-пер
ше мати. По-друге — її приятель. Хіба цьо
го не досить? Я можу привести ще з деся
ток або й більше, коли йдеться про погра
бування того булочника.

— З мене досить брехні! — сказав він, 
пустивши повз вуха мої слова про свідків. 
І звідки вони вишкрябують таких типів? — 
Єдине, що мені конче треба довідатись,— 
де ти заховав гроші?

Держись, хлопче, сказав я сам собі,— 
держись. Я чув, як мати розставляє у кухні 
на столі чашки й блюдця і ставить на пли
ту сковорідку, щоб засмажити шинку. Я від
ступив на крок назад і гостинно запросив 
шпика до хати.

— Заходьте й робіть обшук. Звісно, ко
ли маєте ордер.

— Слухай-но, парубче,— сказав цей пас
кудний зарозумілий жевжик,— мені осто
гидла твоя брехня, тож затям собі: якщо 
заберемо тебе до Гілдхоллу, то там буде 
кому потурбуватися, щоб у тебе залишили
ся добрячі синці на згадку.

Я знав, що він не жартує, чув-бо чимало 
про їхні звичаї. Сподіваюся, настане такий 
день, коли йому самому із його зграєю 
доведеться скуштувати синців та стусанів. 
Хто зна, може, це трапиться навіть скоріше,

ніж ми гадаємо, як-от, приміром, в Алжірі.
— Скажи, де гроші, і матимеш умовний 

вирок.
— Які гроші?— спитав я. Мені вже колись 

обіцяли були умовний вирок. Та нема дур
них!

— Добре знаєш які.
— Хіба я схожий на грошовитого хлоп

ця?— сказав я, просуваючи кулака крізь 
дірку в сорочці.

— Гроші, які ти поцупив! Ти про них доб
ре знаєш,— сказав він.— Тобі однаково не 
вдасться забити мені баки, краще й не про
буй.

— Це ви кажете про три шилінги вісім 
пенсів і півпенні?— спитав я.

— Ах ти ж, злодюго! Стривай-но, ми по
кажемо тобі, як красти в людей гроші.

— Матусю,— гукнув я, обернувшись до 
кухні,— запросіть-но мого адвоката, згода?

— Надто вже ти розумний,— злісно ки
нув він.— Та ми не заспокоїмося, доки не 
з'ясуємо справи.

— Послухайте,— заскиглив я із виглядом 
тяжко скривдженої людини,— мені дуже 
приємно отак-от гомоніти з вами, це на
віть скидається на якусь гру, та я хотів би, 
зрештою, дізнатися, чого ви від мене хоче
те! Ну куди це годиться, їй-право: тільки- 
но я встав з ліжка, раптом бачу — ви стоїте 
біля дверей і балакаєте про купу грошей, 
що їх я буцімто в когось поцупив, а я на
віть не маю про них жодного уявлення.

Він раптом скинувся так, ніби я піймався 
на гачок, та мені було невтямки, чого це 
йому так здалося.

— А хто згадував про гроші? Я й не ду
мав! До чого тут гроші в нашій бесіді?

Мені здалося, що він зсунувся з глузду.
■— Та ви ж щойно казали про гроші,— 

мовив я,-— ви ж тільки й думаєте про гроші, 
як усі полісмени. Та ще про хлібні крам
ниці.

Він якось підтягнувся.
— Де гроші? Кажи, де гроші?!
Та я вже був ситий по самісіньку зав'язку.
— Давайте складемо угоду,— сказав я.
Судячи з виразу, що раптом з'явився на

його схожому на цибулину обличчі, він по
думав, що справу виграно.

— Яку саме?
— Я віддам вам усі гроші, що в мене є,— 

сказав я,— шилінг, чотири пенси ще й пів
пенні, якщо ви припините оцю мало дотепну 
гру і дасте мені змогу зайти до хати і по
снідати. Слово честі, я страшенно зголоднів. 
Від учора не мав і рісочки в роті. Хіба не 
чуєте, як у мене кишки марш грають?

З подиву у нього відвисла щелепа, проте 
ще десь із півгодини він вів своєї, розпиту
ючи мене далі. Ну, та то у них вже так ве
деться, загальна перевірка, як кажуть у кі
нофільмах. Але я знав, що моє зверху.
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Зрештою він пішов, та невдовзі повернув
ся й зробив обшук. Не знайшов і ламаного 
шеляга. Знову розпитував мене, а я плів 
йому казна-що у відповідь, адже я здатний, 
і оком не моргнувши, брехати хоч і всень
ке життя. Він нічого не домігся, і ми обидва 
розуміли це, інакше я вмить опинився б у 
Гілдхоллі; та він не кидав спроб, знав бо, 
що я вже встиг побувати свого часу у слід
чій тюрмі. Що ж до Майка, то й він мав 
таку саму халепу з допитами, адже всі міс
цеві поліцаї знали, що ми з ним нерозлий- 
в ода...

Коли звечоріло, ми з Майком влаштува
лися у нас у вітальні, пригасивши світло й 
запустивши телевізор; Майк вигідно вмо
стився у кріслі-качалці, а я сяк-так приткнув
ся на вузенькому диванчику; ми з насоло
дою попихкували сигаретками. Двері були 
замкнені на засув, завіси спущені, тож ми 
спокійнісінько гомоніли про гроші, запхнуті 
в ринву. На думку Майка, нам варто було 
б витягти їх звідти й податися у Скечнес чи 
Кліторпс, оселитися там, наче справжнім 
лордам, у пансіоні поблизу пристані, на
гулятися досхочу по пасажу, походити по 
крамницях і взагалі як слід розважитись,— 
принаймні було б що згадати, коли нас спі
ймають і запроторять куди слід.

— Ти дурний віслюк,— сказав я,— ніхто 
нас ніколи не спіймає, а розважатися ми ще 
встигнемо.

З обережності ми навіть не пішли в кіно, 
хоч як хотіли.

На ранок старий знайомий з гітлеровою 
пикою знову допитував мене, цього разу 
вдвох з товаришем; другого дня вони зно
ву прийшли, намагаючись за всяку ціну щось 
із мене витягти; та я непохитно стояв на 
своєму. Звісно, мене можуть мати за хваль
ка, та я знаю, що був їм гідним супротивни
ком. Поліцаї разів зо два обшукали буди
нок, і я вже подумав був, чи нема у них і 
справді якихось доказів, та невдовзі пере
конався, що то самі лише здогадки. Усе в 
хаті по.перекидали шкереберть, повивертали, 
наче стару шкарпетку, пройшли згори дони
зу, обшукали кожний куточок, але, звісно, 
нічого не знайшли. Один з поліцаїв навіть 
тицьнувся носом у димохід, який ми не про
чищали протягом кількох років, і мусив ДОВ
ГО полоскатися над раковиною для миття 
посуду, аж доки сяк-так одмився од бруду. 
Вони промацали й простукали величезний 
вазон із азіатською конвалією, який бабуся 
залишила в спадщину моїй матері, підійма
ли його зі столу, пересували з місця на міс
це, заглядали під скатертину, відсували стіл, 
щоб помацати мостини під килимом,— та 
цим недолугим йолопам не спало на думку 
висипати землю з вазона,— там вони зна
йшли б зім'яту скриньку з-під грошей, яку 
ми запхнули туди у той самий вечір, коли

вчинили крадіжку. Мабуть, вона й досі там, 
а мати, певно, дивується, чого це квітка не 
розвивається, як давніше,— начебто може 
вона рости, коли між корінням їй заплу
тався добрячий шмат грубезної жерсті!

Останнього разу шпик постукав до нас у 
двері похмурого дощового ранку; була за 
п'ять хвилин дев'ята, і я спав як колода у 
своїй м'якій постелі. Того дня мати пішла 
на роботу, тож я гукнув до дверей, щоб 
той трошки зачекав, а тоді зійшов сходами 
дізнатись, хто це прийшов. Він стояв, дов
железний, мов стовп, мокрий, як хлющ, і я 
вперше в житті виявився справді лихим 
(цього ніколи собі не подарую): я не за
просив його до хати, палко бажаючи, щоб 
він захворів на двостороннє запалення ле
генів і помер. Звісно, він міг відштовхнути 
мене й зайти, коли б схотів, та, мабуть, він 
звик допитувати, стоячи на порозі, і, незва
жаючи на дощ, не хотів діяти всупереч своє
му звичаєві. Цього разу* як виявилось зго
дом, доля вирішила покарати мене за мою 
злість. Слід було зустріти шпика, як брата, 
котрого не бачив років із двадцять, запро
сити на склянку чаю, пригостити сигаретою, 
погомоніти про кінофільм, якого я так і не 
бачив напередодні, поспитати, як ся має йо
го дружина після операції і чи поголили її, 
перш ніж робити операцію, а тоді випрова
дити, потішеного й задоволеного, крізь па
радні двері. Та ні, подумав я, спершу по
слухаємо, про що він розпатякуватиме.

Він стояв трошки збоку від дверей, чи то
му, що туди не так заливав дощ, а чи тому, 
що хотів побачити мене в профіль,— адже 
йому могло й набриднути весь час дивити
ся просто в обличчя хлопцеві, котрий бре
хав без угаву.

— Тебе впізнали,— сказав він, струшую
чи з макінтоша дощові краплі.— Одна жін
ка зустріла вчора тебе й твого товариша і 
ладна заприсягтися, що то саме ви заходи
ли до булочної.

Я був цілком певен, що він залякує мене, 
адже ми з Майком навіть не бачились на
передодні,— проте обличчя моє набрало 
заклопотаного виразу.

— Отже, ця жінка становить небезпеку 
для чесних людей, хто б там вона не була, 
бо останнім часом я заходив тільки до бу
лочної на нашій вулиці, щоб узяти для ма
тері трохи хліба внабір.

Та шпик не спіймався на цей гачок.
— Тож кажи, де гроші,— мовив він, ніби 

й не почув моїх слів.
— Здається, мати забрала з собою, іду

чи ранком на роботу, щоб випити склянку 
чаю.

У цей час дощ линув, мов із відра, і я по
думав, що шпик розкисне, якщо не зайде 
до хати. Та мене це не дуже турбувало, і 
я вів своєї.
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— Пригадую, що вчора ввечері я поклав 
їх у вазу на телевізорі,— це були мої остан
ні шилінги, я відкладав їх на пачку цигарок, 
хотів купити сьогодні зранку,— тож мало не 
сказився, уздрівши, що їх немає. Розрахо
вував, що мені вистачить на цілий день, 
адже для мене життя без цигарок зовсім 
не має смаку. А для вас?

Осідлавши свого улюбленого коника, я 
помалу підбадьорився, розуміючи, що бре
шу вже востаннє; якщо цього разу в мене 
вистачить завзяття, то ці йолопи будуть пе
реможені: ми з Майком незабаром виру
шимо на узбережжя, гратимем у футбол, 
підчепимо там якихось дівчаток, котрі за
любки дадуть нам усе, на що вони здатні, 
і взагалі непогано проведемо час.

— За такої негоди не варто збирати не
докурки на вулиці,— торохтів я,— адже во
ни зовсім розмокають. Щоправда, їх мож
на сушити біля вогню, та знаєте, тоді вже 
в них нема того смаку. Дощова вода чо
мусь дуже погано впливає на них, вони тоді 
нічого не варті.

У моїй дурній голові вже заворушилося 
було питання, чому це набундючений полі
цейський хорт не уриває моєї мови і не 
каже, що в нього немає часу слухати це 
базікання, та він уже зовсім не дивився на 
мене, і всі мої мрії про узбережжя враз 
розлетілися. Мені захотілося провалитися 
крізь землю в ту ж мить, коли я побачив, 
куди саме був спрямований його погляд.

Він дивився на не ї, на п'ятифунтову 
банкноту, а я, вдаючи, ніби не помічаю цьо
го, мимрив далі:

— Звичайно, краще купляти справжні си
гарети, адже не можна порівняти свіжі з 
недопалками, що побували під дощем, а 
тоді були висушені. Отож легко уявити моє 
самопочуття, коли я раптом виявив, що гро
шиків немає, що вони — у чужій кишені... 
Та коли я ненароком десь натраплю на 
них, то негайно ж повідомлю вас і скажу, 
де саме ви можете їх знайти.

Мені здалося, що я от-от зомлію: дощ 
вимив з ринви три зелененькі банкноти, за 
ними пливли й інші; спершу вони лежали 
нерухомі, а тоді, гнані вітром і дощем, за
ворушилися, мов живі, неначе прагнучи вря
туватися від негоди й знову опинитися в 
сухому затишку ринви. Можете собі уявити, 
як палко я бажав, щоб їм пощастило діста
тися туди. Шпик із гітлеровою пикою пиль-



но дивився на них, і я подумав, що, може, 
краще правити теревені далі, хоч і розумів, 
що це вже не зарадить лихові.

— Звісно, важкенько натрапити на гроші, 
і півшилінга не знайдеш на автобусних си
діннях або ж у ящику для сміття, навіть у 
своєму ліжку не знайшов я минулої ночі 
жодного пенса, інакше був би відчув уже 
це, як ви гадаєте? Адже не можна спати, 
коли щось таке стримить у тебе в ліжку, 
вони ж надто шорсткі, принаймні поки ще 
нові.

...Минуло чимало часу, перш ніж поліцай 
з обличчям Гітлера отямився; банкноти по
малу вкривали куточок подвір'я, до перших 
двох кольорів долучився й третій — деся- 
тишилінговий папірець, і тоді поліцаєва рука 
міцно, мов лещатами, затиснула моє плече...

Череватий, банькатий комендант сказав 
такому ж череваню з такими ж булькатими 
очима — членові парламенту, що сидів по
ряд своєї дружини, огрядної, вирлоокої 
шльондри,— що на одного мене він покла
дає надії завоювати для борсталу кубок з 
блакитною стрічкою — приз у змаганнях з 
бігу на довгу дистанцію по пересіченій міс
цевості. Я зареготав у думці, але не про
хопився до тих банькатих і череватих дур
нів ані словом (про мене, нехай тішать себе 
надією), хоч і знав, що комендант в глиби
ні душі твердо переконаний, що кубок не
одмінно красуватиметься на книжковій по
лиці в його канцелярії поміж інших поточе
них шашелем трофеїв.

— Він міг би стати професіональним бі
гуном, коли вийде звідси,— тільки-но я по
чув на власні вуха ці комендантові слова, 
як збагнув, що це й справді можливо — бі
гати за гроші, трюхикати риссю за добру 
платню, немов виконуючи відрядну роботу, 
по шилінгові за вдих (потроху підвищуючи 
ціну аж до гінеї), а зістарівшись, тобто до
сягти тридцяти двох років, піти на спо
чинок, маючи втомлене «футбольне» сер
це, діряві легені й розширені вени на ногах. 
Я мав би дружину й автомобіль, в газетах 
вишкірялося б моє фото чемпіона з мара
фонського бігу, а мій спритний секретар 
відповідав би на силу-силенну листів, що 
надходили б від різних шльондр, котрі юр
бою оточували б мене, дізнавшись, хто я 
такий, а я проштовхувався б крізь їх юрбу, 
прямуючи в якийсь із універсальних мага
зинів Вулворта, щоб придбати леза для 
бритви або випити склянку чаю. Над цим 
варто було подумати, і комендант, певне,

зрозумів, яке враження справили на мене 
його слова, тож мовив, повертаючись до 
мене, наче мусив обов'язково порадитись 
зі мною:

— Ну, як тобі подобається така перспек
тива, мій хлопче?

Черевані втупилися в мене банькатими 
очима, їхні роти, схожі на писки золотих 
рибок, розтулилися, вищиривши золоті зу
би, і я, приховуючи до часу свій козир, ки
нув їм у відповідь те, чого вони чекали:

— Це було б мені дуже до вподоби, 
сер.

— Добрий хлопець. Має гарний вигляд і 
відповідний настрій. Це блискуче.

— Ну, гаразд,— сказав комендант,— за
воюй лише нам кубок, і я зроблю для тебе 
все, що зможу. Забезпечу тобі таке трену
вання, що на свободі поб'єш усіх бігунів!

У моїй уяві тут-таки вималювалась кар
тина: ось я біжу, перемагаючи всіх бігунів 
на світі, залишаючи їх далеко позад себе, 
ось я вже зостався сам-один, біжу підтюп
цем через величезне широке пустище, за
росле вереском, ось я вже досяг прекрас
ної швидкості, як раптом; хрясь, хрясь! — 
кулі з поліцейської гвинтівки, що летять 
швидше за найліпшого бігуна, догнали мене 
і влучили просто в горлянку, дарма що я 
такий неперевершений бігун, і я гепнувся 
об землю...

Черевані очікувально дивилися на мене.
— Красно дякую, сер,— сказав я.
Вони відпустили мене, я спустився схід

цями павільйону і вийшов на поле, тому що 
великий забіг мав ось-ось розпочатися; два 
бігуни з Ганторпа вже давно стовбичили на 
стартовій доріжці, готові щохвилини рвону
тися й побігти вперед, наче білі кенгуру. 
Спортивний майданчик мав чудовий вигляд: 
навколо нього були напнуті великі намети, 
прапори маяли на вітрі, було приготовлено 
місця для сімей (порожні, тому що жодні 
мати чи батько уявлення не мали, коли по
чнуться змагання); хлопці ще тренувалися з 
бігу на сто ярдів, панство походжало від 
намету до намету, духовий оркестр з та
бірних хлопців був виряджений у голубі 
мундири; учасники змагань стояли на своїх 
місцях — хлопці з Гакнелла у коричневих 
куртках, наші, борстальські, в сірих спор
тивних куртках, а далі ганторпська банда — 
у сорочках з закачаними рукавами. З слі
пучо-голубого неба лилося потоками соняч
не проміння,— годі було й мріяти про кра
щу погоду, і все величне видовище нагаду
вало «Айвенго», що його ми нещодавно 
бачили в кіно *.

— Ходи-но сюди, Сміте,— покликав мене 
Роч, тренер,— ми не хочемо, щоб ти спіз- 1

1 Тобто сцену рицарського турніру із кінофільму, 
поставленого за романом Вальтер Скоттаг «Айвенго».
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нився на старт. А втім, якби це й сталося, 
ти все одно випередиш їх.

При цих його словах інші учасники поча
ли свистіти, та я вдав, що не помітив цьо
го, і, зайнявши місце поміж хлопцями з 
Ганторпа й Ейлсгема, став навколішки і зі
рвав кілька стеблинок трави, щоб смоктати 
під час бігу. Отже, починався великий за
біг, призначений для тих, що спостерігали 
його з трибун, стоячи під британським на
ціональним прапором, який майорів на віт
рі, для коменданта, котрий нетерпляче очі
кував результатів; в цей час він і вся його 
банда з вибалушеними здивованими очима, 
певне, закладалися, сто проти одного, став
лячи на мене всі гроші, які були в них у 
кишенях, весь їхній заробіток за наступні 
п'ять років, і що більше грошей вони ста
вили на мене, то щасливіший я мав бути.

На їхню думку, я повинен би був умерти 
заради надій, які вони покладали на мене. 
Звідки їм знати, що я волію краще вмерти 
від реготу, коли вони вирішуватимуть: за
душити мене, чи ні. Коліна мої відчували 
прохолоду порослої травою землі, краєм 
ока я помітив, як Роч підніс руку. Хлопець 
з Ганторпа рвонувся раніше, ніж подали 
сигнал; хтось завчасу вигукнув щось під
бадьорливе; хлопець з Медве нахилився 
вперед; нарешті пролунав постріл, і я зі
рвався з місця.

Ми оббігли навколо поля, а тоді подали
ся вздовж алеї в'язів у півмилю завдовжки, 
весь час у супроводі підбадьорливих вигу
ків; коли ми вибігли з воріт на* дорогу, ме
ні здавалося, ніби я веду перед, хоч мені 
зовсім не кортіло пересвідчитися в цьому. 
Через кожні п'ять миль перед очима спала
хували побілені стовпи, стовбури дерев, 
приступки, камені; через кожні півмилі сто
яли хлопчаки, тримаючи напоготові пляшку 
води і коробку з бинтами на випадок, якщо 
хтось покалічиться чи знепритомніє. Після 
першого стовпа поперед мене біг тільки 
один; я не відчував ані найменшого на
пруження. Якщо хочете послухати моєї по
ради щодо бігу, то скажу: ніколи не поспі
шайте, а коли часом таке й трапиться, не 
давайте взнаки, щоб інші бігуни про це не 
дізналися. Ви завжди залишите всіх позаду 
на довгій дистанції, якщо вони не відчують 
вашої похапливості; напруживши сили і по
рівнявшись з двома чи трьома попереду, 
ви можете згодом зробити ривок і змусите 
інших квапитися саме тому, що досі ви не 
поспішали.

Я біг повільною риссю, у спокійному рит
мі і невдовзі начебто й забув, що біжу, 
майже несвідомо піднімаючи й опускаючи 
ноги, роблячи потрібні рухи руками; я не 
помічав роботи легенів, не відчував зло
вісного пульсування в серці, котре завжди 
давалося взнаки на початку бігу. Бачте, я,

власне, ніколи не змагався раніше в швид
кості, я просто бігав; ось і виходить — коли 
я забуваю про змагання й трюхикаю собі, 
не думаючи, що то і є біг, перемога зав
жди на моєму боці. Коли я помічаю, що 
вже близько кінець дистанції — ген там уже 
видно східці або стіну якогось котеджа,— 
я наддаю ходи, і то без будь-якого напру
ження, адже доти я й не відчував, що біжу, 
і зовсім не докладав зусиль. Це, мабуть, 
тому, що, біжачи, я поринав у роздуми; ці
каво, чи це я один забуваю про біг, коли 
мене заполонюють різні думки, чи, може, 
й інші хлопці здатні на таке?

Мчу, як вітер, брукованою стежкою, по
т ім — порізаною коліями дорогою, прямі
шою, ніж поросла травою польова дорога; 
на ній якось краще думається; цього полу
дня я відчуваю себе в своїй стихії; знаю, 
що ніхто не переможе мене, і сам маю на
мір перемогти себе ще до кінця дня. Бач
те, коли комендант пояснював, що треба 
бути чесним (це було в той день, коли я 
прибув до табору), він не розумів значен
ня цього слова, інакше не примусив би ме
не брати участь у змаганнях — бігти отак у 
сорочці й шортах у цей чудовий сонячний 
день. Він повівся б зі мною так, як я повів
ся б із ним, бувши на його місці: я запро
торив би його до каменоломні й примусив 
бити каміння, аж доки він не зламав би собі 
хребет. Отой шпик, схожий на Гітлера, ви
явився чеснішим за коменданта; принаймні, 
ми не прикидалися один перед одним; коли 
мою справу мали слухати в суді, шпик по
стукав до нас у двері о четвертій ранку і 
підняв вкрай зморену матір з ліжка, щоб 
нагадати, що вона мусить бути в суді рівно 
о пів на десяту. Це було найвишуканішим 
проявом підлоти, про який мені доводилося 
чути, та я вважаю це чесним, так само як 
були чесні і материні слова, коли вона од-, 
верто висловила шпикові свою думку про 
нього й обклала його найдобірнішою лай
кою, витративши на це з півгодини й збу
дивши мало не цілу вулицю...

Я швидко біг краєм поля, яке межувало 
з дорогою, вдихав пахощі молодої трави й 
жимолості; мені здавалося, буцімто я похо
джу з гончаків, яких навчено бігти на зад
ніх лапках; тільки попереду я не бачив кро
лика, а позаду не бігли інші собаки, при
мушуючи мене підтримувати темп. Я поми
нув бігуна з Ганторпа, в якого сорочка вже 
потемніла від поту, й помітив попереду лі
сову ділянку, обнесену огорожею, і єдиного 
бігуна, котрий наближався до позначки на- 
півдорозі і котрого я мав обійти, щоб ви
грати змагання. Та ось він звернув у гуща
вину дерев і чагарнику і зник мені з-перед 
очей; тоді я й відчув, що таке самотність 
бігуна на довгі дистанції, коли він біжить 
по пустельній місцевості... Бігун, що був по
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зад мене, мабуть, дуже відстав, бо стало 
зовсім тихо — тихіше й спокійніше навіть, 
ніж тут бувало о п'ятій годині ранку мороз
ної зимової днини. Це важко було зрозумі
ти, і єдине, що я знав,— це те, що мушу 
бігти, бігти, бігти, не знаючи, для чого біжу, 
і я біг далі й далі незнайомими полями і 
лісами, від яких віяло жахом, біг пагорка
ми, не помічаючи підйомів, спусків, проно
сився через потоки, від яких серце виско
чило б з грудей, якби я був потрапив у 
котрийсь. Але фініш був невимовно дале
ко, хоча й сюди долинали підбадьорливі 
вигуки глядачів, і я мусив бігти, аж доки 
вистачить снаги; зупинитися можна було

вів перед, і навіть не помітивши цього. 
Хлоп-хлоп, хрусь-хрусь, туп-туп,— знов трю
хикаю серединою широкого поля, додержу
ючи попереднього ритму, не напружуючись, 
не докладаючи зусиль, немов той хорт,— 
знаючи, що я переможу, хоч пробіг тільки 
півшляху,— переможу, якщо тільки схочу, 
бо можу бігти ось так іще десять, п'ятна
дцять, двадцять миль і, якщо треба буде, 
упаду мертвим біля фінішу, бо, зрештою, 
це однаково, що жити тим чесним життям, 
яким радить комендант. Ото ж бо воно і є: 
виграти змагання й стати чесним! Тож я ру
хався далі й далі, зазнаючи незнаної досі 
насолоди від самого процесу руху: на душі

тільки тоді, якби перечепився об стовбур 
дерева й скрутив собі в'язи або якби впав 
у занедбаний колодязь і лежав там мертвий 
у вічній темряві. Тож я подумав; стривайте- 
но, зараз я вам утну штуку з цим кросом; 
даремно мрієте ви будь-що перемогти з 
моєю допомогою і доп'ясти шмат блакит
ної стрічки! Не варто думати про когось, 
треба йти власним шляхом, а не тим, що 
його визначили для тебе людці з кухлями 
води й пляшечками йоду напоготові, щоб 
звести тебе на ноги, коли ти впадеш і по
калічишся (навіть якби ти волів залишитися 
на землі), і примусити знову бігти.

Ось я вибіг із лісу, обійшовши того, хто

ставало так добре і можна було думати 
досхочу, а це я на той час уже встиг упо
добати. Треба було або просто змагатися 
або виграти змагання, і я знав, що можу 
зробити і те й друге, бо ноги легко й швид
ко несли мене вперед,— ось уже й зарос
лий терном насип, короткий спуск схилом, 
ось і занедбана дорога,— а ноги несуть ме
не все далі й далі, вони наче зроблені з 
електричного кабеля, легко перестрибують 
через колії, через коріння,— та я не зби
раюся здобувати перемогу для тих. Спер
шу, коли я тільки-но прибув сюди, то думав, 
що перемога для мене — це можливість 
легко викручуватися від поліції навіть після
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найбільших банківських справ, насправді ж 
вона означає якраз протилежне (хай хоч як 
вони намагатимуться принадити й обдурити 
мене) — вона означає, що я потраплю пря
місінько до їхніх міцних рук у білих рука
вичках, поміж їхні вишкірені пики і залиша
тимуся з ними аж до скону, зазнаючи злид
нів і гіркої праці; то хай вже краще я сам 
оберу собі життя, нехай і важке, аби не 
те, яке вони можуть запропонувати мені!

Далі до мене приходить інша добра дум
ка: адже я можу звернути біля живоплоту 
вліво і під його прикриттям непомітно дре
менути від фінішу. Я міг би пробігти три, 
чотири або усіх дванадцять миль не згірш,

найбруднішої роботи, аж доки не скінчиться 
мій строк. Кожний матиме мене за най- 
останнішу людину, що не варта й шеляга 
ламаного, ото й буде вся вдячність за мою 
чесність, як я її розумію. Адже коли комен
дант закликав мене бути чесним, він мав 
на увазі своє розуміння чесності а не моє, 
і коли б я був пристав на це й виграв зма
гання, він, будьте певні, таки потурбувався 
б про те, щоб забезпечити мені приємне 
життя протягом останніх шести місяців. Та 
в моєму розумінні так чинити не годиться. 
А втім, якщо дивитися на все це з моєї точ
ки зору, то хто може докорити комендан
тові? Адже це війна — хіба ж я не казав?

як на оцих перегонах, поминути кілька шосе, 
так що вони ніколи в світі не догадаються, 
яким саме я подався; а коли поночіє, мені, 
може, пощастить десь натрапити на заліз
ничну платформу й проїхати без квитка на 
північ... А втім, що це я? Чи не з глузду 
зсунувся? Чого б це я мав продовжувати 
собі строк, адже мені лишилося якихось 
шість місяців і мені нема від чого тікати; я 
тільки хотів би проявити трошки власної 
волі перед тими пузанями, яких захищає за
кон: нехай собі сидять у своїх зручних кріс
лах і милуються з того, як я програв зма
гання. Та коли я й справді програю його, 
бог свідок, мені не минути найогиднішої і

Отже, коли я влучу йому в найвразливіше 
місце, він неодмінно розлютиться; ще б 
пак, він роками мріяв про те, як чудової 
сонячної днини стоятиме і поплескуватиме 
мене (або когось іншого) по спині, в той 
час я одержуватиму кубка з рук лорда 
Щипавки або якогось іншого запливлого 
жиром дивака із схожим прізвищем. Отож 
я скривджу його так само, як він кривдить 
багатьох, і він із шкіри буде пнутися, щоб 
помститися на мені, як то кажуть, зуб за 
зубг та я зазнаю солодшої втіхи, бо вдарю 
перший, і ще тому, що довше готувався до 
цього удару. Я й сам не знаю, чого мені 
так приємно думати про це,— як ніколи в
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житті,— та, зрештою, це не має значення.
Я витратив тут чимало часу, щоб збагну
ти це все,— мабуть, тому, що не мав рані
ше ні часу, ані спокою протягом усього мо
го злодійського життя, а зараз думки мої 
плинуть неквапно і єдине, що мене турбує, 
це те, що часом я не можу спинити їх, на
віть коли мозок починає судомити від на
пруження, коли він стає немов відмороже
ний, паралізований, якийсь скручений; тоді 
я мушу дати йому спочити і чимдуж мчу 
зарослою терном дорогою. У всьому цьо
му й полягає моя перевага над такими 
людьми, як комендант; я доведу,— якщо 
зможу,— що він ніколи не виграє змагання, 
якщо навіть якийсь хлопець і прийде пер
шим; я доведу, що комендант кінець кінцем 
приречений, що прийде час, і такі хлопці, як 
я, помстяться йому і танцюватимуть, як бо
жевільні, навколо руїн борсталу. Отож я 
й не хочу ставати переможцем у цьому 
змаганні, щоб зробити приємність комен
дантові; ні, я хочу бути чесним, як він ра
див мені, сам не розуміючи значення сво
їх слів; а втім, не думаю, щоб він колись 
розкрив себе, навіть якщо й прочитає оцю 
розповідь і здогадається, про кого саме 
тут ідеться.

Я вже вибрався з низини, подряпавши об 
терня коліна й лікті; дві третини дистанції 
були вже позаду. В моєму мозкові безна
станно лунав голос, що повторював, мов 
радіо: якщо морозними ранками ти вже за
знав досхочу отого приємного відчуття пер
шої людини на землі, якщо тобі вже знайо
ме і неприємне відчуття останньої людини 
на землі у літній полудень,— то тепер ма
єш, нарешті, відчути себе є д и н о ю  люди
ною на землі, тож годі міркувати над тим, 
що є добре, а що зле; знай трюхикай собі, 
поляпуючи тапочками по доброму сухому 
грунту — він принаймні не втне з тобою по
ганої штуки. Слова дзвенять у мені, наче 
друзки розбитого кришталевого сервізу, 
всередині у мене щось коїться, це мене 
турбує, і я не можу збагнути, в чому при
чина; машинка у серці працює із якимсь 
скреготом, начебто в мене висипали мішок 
іржавих гвинтів і я струшую їх за кожним 
кроком. Вряди-годи я порушую ритм бі
гу — закидаю праву руку за спину, мацаю 
ліву лопатку, мов силкуючись витягтй звід
ти ножа, що хтозна-як потрапив туди. Але 
я знаю, що нема чого непокоїтись,— це все 
сталося, мабуть, через те, що я надто ба
гато думав. Адже часом думки й турботи 
беруть наді мною нечувану владу — закла
даюся, що ви вже встигли помітити це з 
моєї розповіді; в усякому разі, це досить 
дивно, бо моя мати не знає навіть, що це 
таке — міркувати, отже, я не схожий на неї; 
зате мій старий зазнав досить турбот за 
своє життя, аж доки не захлинувся власною

кров'ю й не врізав дуба якось уранці, ко
ли нікого не було вдома. Я ніколи не забу
ду цього, їй-право, не забуду, адже я пер
ший побачив його, і краще було б мені ні
коли цього не бачити...

Я повертався додому із здобиччю у ви
гляді трьох лимонів — десь поблизу крам
нички, в якій торгували смаженою рибою 
і картоплею, я ненароком натрапив на ма
шину з фруктами; в хаті панувала неймовір
на тиша; тільки-но я переступив поріг, як 
відчув, що скоїлося щось лихе; спинився, 
притуливши лоба до холодного дзеркала 
над каміном, намагаючись не розплющу
вати очей і не бачити годинника на каміні; 
я почував, що пополотнів, мов крейда, наче 
упир висмоктав з мене всю кров, і навіть 
мої кишенькові здобутки враз втратили всю 
свою привабливість...

Хлопець з Ганторпа мало не наздогнав 
мене. З живоплоту, зарослого шипшиною, 
долинув пташиний спів, двоє дроздів прить
мом злетіли з якогось колючого куща. Ко
лосся на полі стояло як налите, мабуть, не
забаром жнива, прийдуть косарі з косами 
й жниварками, та я не дуже звертав уваги 
на все це і, минаючи стіжок сіна, вирішив 
не оглядатись і, незважаючи на оті цвяхи, 
що торохтіли всередині, так наддав ходу, 
що невдовзі залишив далеко позаду і хлоп
ця з Ганторпа, і співучих пташок. Мені вже 
залишалося небагато до останніх півтори 
милі, я посувався легко, наче ніж у марга
рині; раптом мене огорнув спокій, начебто 
я розплющив очі під водою і розглядав 
кремінці на дні потоку. Це знов нагадало 
мені повернення додому в той ранок, коли 
сконав мій старий; химерне відчуття — ад
же я відтоді зовсім не думав про це, та й 
тоді теж не дуже сушив голову цією поді
єю. З якого ж дива усе знову пригадалося 
мені? Мабуть, це відколи я почав бігати на 
довгі дистанції, у мене почали з'являтися 
всілякі набридливі думки, от і зараз, коли 
мій скривавлений старий ввижається мені за 
кожною травичкою; мабуть, це думання, 
зрештою, не така-то вже й хороша штука, 
і я тепер зовсім не певен, що воно мені до 
вподоби. Отож я біжу далі, проклинаючи 
і начальство борсталу і їхніх спортсменів,— 
ляп-ляп, хлюп-хлюп, хрусь-хрусь,— може, 
вони саме в такий спосіб і виявили свій гнів 
на мене з самого початку, засвітивши чарів
ний ліхтар у моїй голсзі, яка досі не мала 
слушної нагоди уявляти такі речі. А втім, 
треба сприймати все це, як личить бігунові, 
тоді я залишусь таким, як був колись, і 
зможу рідігнати усе зайве. Тільки-но я по
думав так, як вже відчув, що виграю... Як 
би там не було, а того ранку я зійшов на
гору східцями, зовсім не думаючи про те, 
в якому стані знайду батька і що робитиму. 
А зараз мушу спокутувати свою тодішню
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легковажність спогадами про нестерпне 
життя, що його створила батькові моя ма
ти, крутячи любов щоразу з іншими чолові
ками, в той час коли він був іще живий і 
годний; Ті анітрохи не обходило, чи знає він 
про це, чи ні, а він же зовсім не був такий 
сліпий, як їй здавалось, він здіймав галас, 
проклинав, загрожував продірявити їй шкі
ру, і я мусив стримувати його, хоч і добре 
знав, що вона заслуговує на це. Що й ка
зати, гарненьке життя для всіх нас. Та, 
зрештою, я не нарікаю на долю, інакше 
згодився б виграти ці кляті змагання; та 
дзуськи, цього я не збираюся робити; а 
втім, якщо не зменшу швидкості, то ви
граю перш, ніж встигну схаменутись, і тоді 
нічого вже не зможу вдіяти.

Зі спортивного майданчика до мене до
линає гамір, звуки музики; там, за прапор
цями фінішу — добре втрамбована доріж
ка, яку вже передчувають з полегшенням 
м'язи моїх ніг. Я зовсім близько від фіні
шу, дарма, що оті цвяхи безперервно де
ренчать у мене всередині, та я ще маю до
сить снаги, щоб промчати решту шляху, 
мов вітер, коли тільки схочу; тепер я знаю, 
що в цілій Англії немає іншого бігуна на 
довгі дистанції по пересіченій місцевості, 
який міг би зрівнятися зі мною в швидкості 
й стилі. Наш недолугий телепень комен
дант, цей напівзогнилий дідуган, порожній, 
наче каністра з-під бензину, хоче, щоб мій 
хист бігуна приніс йому славу, влив би в 
його старечі вени кров і наснагу, що їх він 
ніколи не мав, він хоче, щоб його пузаті 
дружки побачили на власні очі, як я, важко 
дихаючи й заточуючись, підбіжу до стовпа 
біля фінішу, і він зможе сказати: «От бачи
те, мій хлопець таки доп'яв кубка. Я виграв 
заклад, бо справді варто бути чесним і до
бувати нагороди, які я пообіцяв моїм хлоп
цям; вони це знають і весь час знали. Від
тепер вони будуть завжди чесні, бо це я 
зробив їх такими». І його дружки подума
ють: «Що ж, він привчає своїх хлопців до 
чесного життя і заслуговує на медаль; ми 
ще доможемось, щоб його величали се
ром»...

Нараз пташки знов заходилися цвірінька
ти, і я кажу собі: начхати мені на те, що 
скажуть чи подумають ці безхарактерні 
бовдури, в яких і підборіддя немає, хоч 
вони й перебувають під захистом закону. 
Вони вже помітили мене, я чую їхні схваль
ні вигуки, гучномовці, що скрізь стримлять, 
мов слонячі вуха, поширюють урочисту но
вину про те, що я веду перед і неодмінно 
прийду першим. Та я й досі згадую про 
батькову смерть — (адже його не захищав 
закон) і про те, як він сказав, щоб лікарі 
забиралися геть, коли вони запропонували 
йому вмирати в лікарні. Він звівся з ліжка, 
щоб вишпурнути їх з хати, гнався за ними

по сходах у самій сорочці, дарма що від 
нього лишилися самі шкіра та кістки. Я до
ти й гадки не мав, що в нього така незви
чайна сила волі, а того ранку, ввійшовши до 
кімнати, побачив, що він лежить долілиць 
на ліжкові, відкинувши простирчала й ков
дру, наче кролик, з якого здерли шкуру; 
сиву голову притиснув до самого краєчка 
ліжка, а на підлозі була, певно, вся кров,

пн • і  •що м він мав у своєму тілі — мало не весь 
лінолеум і килим були заюшені рожевою 
кров'ю...

Я біг далі й далі, і міцна загата серця на
дійно стримувала мою вируючу кров; шипи 
моїх бігових туфель впиналися у дорогу 
щодалі глибше, ніби вона була зроблена з 
дерева, ноги несли мене, наче пташині кри
ла, руки були розчепірені, мов пазурі, я 
летів полем, але не хотів давати комусь на
году милуватися з мене, не хотів випадко
во виграти змагання. Тепер, коли вже 
близько був фініш і я пробігав повз купи 
свіжого сіна, скошеного хлопцями з бор- 
сталу, до мене долинули пахощі задушли
вого і паркого дня; я одривав шматки кори 
від стовбурів дерев, запихав їх у рот, жу
вав, відчуваючи смак деревини й пороху, 
а може і якихось личинок, жував, мало 
не до нудоти, навіть ковтав шматочки,— 
адже протягом півроку я не відчуватиму 
пахощів трави, припалої пилом кори, не 
бігатиму цією чудовою стежкою. Я дуже 
не хотів би зізнаватися в цьому, та 
мені чомусь страшенно захотілося плака
ти,— хай йому чорт, я ж не плакав з само
го малечку. Мабуть, це тому, що я уповіль
нюю біг, щоб хлопець з Ганторпа мав змо
гу наздогнати мене, я роблю це саме там, 
де дорога звертає до спортивного майдан
чика,— звідти їм видно, що я роблю, особ
ливо комендантові та його банді, що вмос
тилися на трибуні. Ті, що сидять ближче, і 
досі не второпали, до чого воно йдеться, і 
галасують, мов навіжені, очікуючи моєї по
яви біля фінішу, а мені кортить дізнатися, 
чи скоро вже той клятий хлопець із Гантор
па, що плентається десь позаду, пережене 
мене, адже я не можу сидіти тут цілий 
день; хай йому дідько, невже мені так по
таланило, що слабак із Ганторпа зовсім ви
був із змагання і мені доведеться стовби
чити тут іще з півгодини, доки прибіжить 
найближчий за ним!? Ну, що ж, хай і так, 
однаково я не зрушу з місця, не пробіжу 
останньої сотні ярдів, хоч би й довелося 
мені сісти на травичку, підібгавши ноги; не
хай комендант із своїми пришелепуватими 
друзями прибіжить підняти мене з землі й 
однести на майданчик; а втім, це супере
чить їхнім правилам, отже можна битися об 
заклад, що вони цього не зроблять, адже 
в них не вистачить глузду порушити прави
ло, дарма що самі ж його і встановили
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(а я саме так і вчинив би, бувши на їхньому 
місці). Ні, я покажу їм, що таке чесність, 
хай навіть це мені коштуватиме життя. 
Я ладен заприсягнутися, що доведу своє, 
як довів мій старий, перемігши біль і ви
гнавши із хати лікарів; якщо у нього виста
чило сили волі, то вистачить і в мене; тож 
стовбичитиму тут, очікуючи того дурня із 
Ганторпа чи з Ейлсгема,— нехай собі ви
грають змагання і роздирають шворку на 
фініші...

Хлопці з Ессекса гукали до мене, мало не 
переривалися, щоб я біг далі; вони вимаху
вали руками, зводилися з місць, вдавали, 
начебто самі от-от помчать до тієї швор
ки,— адже були в кількох ярдах від неї. 
Ото ще йолопи, думав я, цілуйтеся з тим 
стовпом на фініші; а втім, я знав, що вони 
галасують про людське око, адже вони 
цілком на моєму боці і завжди будуть, хоч 
і бояться поліції та в'язниці. Зараз вони за
хоплено вигукують щось підбадьорливе, 
щоб комендант мав підставу думати, ніби 
вони своїм єством на його боці; мав би він 
хоч крихту здорового глузду, то не думав 
би цього.

З трибун до мене долинали крики пан
ства, я бачив, що лорди і леді позводилися 
з місць, вимахують руками, вигукуючи сво
їми прегарними голосами: «Біжи! Біжи!» Та 
я наче оглух і осліп, зробився якийсь недо
умкуватий, стояв мов укопаний, і досі від
чуваючи в роті присмак кори й схлипуючи, 
мов немовля, — цього разу вже від радо
щів, що, нарешті, переміг їх.

Адже я чув несамовите ревіння, бачив, як 
хлопці із Ганторпа підкидають у повітря 
свої куртки; човгання ніг по дорозі позад 
мене ставало все виразнішим; раптом я 
відчув запах поту, хтось, напружуючи 
останні сили, майнув повз мене і, заточу
ючись, з розкуйовдженим волоссям, по
мчав до фінішу, рохкаючи і сопучи; отаким, 
мабуть, буду і я, коли мені стукне дев'яно
сто і я стоятиму однією ногою в могилі. Ме
ні закортіло гукнути до нього: «Біжи, біжи, 
аж доки не перервешся! Нехай тебе при
в'яжуть до тієї ганчірки!» Та він був уже 
там, тому я зрушив з місця і підтюпцем ру
шив за ним під оглушливий убивчий рев 
глядачів...

Мабуть, час кінчати; але не думайте, що 
я тепер зовсім не бігаю,— хоч, може, й не 
так, як раніше. Я не помилився щодо ко
менданта; моя чесність не викликала в ньо
го поваги; та я й не сподівався цього і не 
намагався нічого пояснити йому, адже коли 
він освічена людина, то мусив хоч трохи 
зрозуміти мене. Він таки залив мені за шку
ру гарячого сала, чи принаймні думав так: 
мало не кожного ранку загадував мені ви
возити на візку ящики з сміттям із величез
ної табірної кухні, тягти їх аж за сад і там

висипати; після полудня я мав виливати по
миї на картоплю й моркву, що росли на го
родніх ділянках; увечері тер і шкріб підло
ги, цілі милі підлог. Це було, однак, зовсім 
непогане життя, оті шість місяців, та цього 
він теж ніколи не зрозуміє. Якби міг, він 
зробив би його ще похмурішим. Зараз, 
оглядаючись назад, я бачу, що в тому жит
ті був свій сенс, особливо коли зважити на 
те, що я мав нагоду багато думати і що 
хлопці збагнули, що я навмисне програв 
змагання — цим я назавжди здобув їхню 
прихильність, вони казали мені чимало доб
рого і на всі заставки лаяли коменданта.

Робота не знесилила мене; навпаки, вона 
неабияк зміцнила мене, тож коли я вихо
див звідти, комендант знав, що його злість 
не завдала мені ніякої шкоди. Після того, 
як я залишив борстал, вони спробували за
проторити мене до армії, та я не пройшов 
медичного огляду. Зараз скажу вам, чому. 
Не встиг я вийти звідти, після того кросу й 
шести місяців виснажливої праці, як заслаб 
на плеврит, котрий і врятував мене від сол
датського мундира.

Зараз я на волі, і все знову йде своїм 
звичаєм, але цього разу поліцейським ниш
поркам не поталанило — вони не спіймали 
мене після того останнього дільця, яке я 
так добре прокрутив. Мені дісталося шіст
сот двадцять вісім фунтів, і я ще й досі жи
ву з них, бо цього разу з усім упорався 
сам-один, тож і маю зараз змогу тихо
мирно писати все це, аж доки не пофорту
нить урвати де-небудь ще ласіший шмато
чок; я вже маю його на оці, та не прохоп
люся про нього й словечком жодній живій 
душі. Орудуючи щіткою коло підлог у бор- 
сталі, я виробив свій власний метод, обмір
ковував найнадійніші схованки, а також те, 
яким чином моє життя повинно справляти 
враження невинності й чесноти; водночас я 
обмізкував і те, що маю робити, коли зно
ву потраплю в поліцейські лабети.

Тим часом (саме цього вислову вжива
ють у кількох книжках, що їх мені випало 
прочитати відтоді; я не мав од них ніякої 
користі, бо всі вони закінчувалися біля 
щасливого фінішу і не могли стати мені в 
пригоді), тим часом я маю на меті переда
ти цю писанину моєму товаришеві й попро
сити його, якщо, бува, мене знову спійма
ють, щоб він спробував пропхати її до яко
їсь книжки абощо — адже я залюбки гля
нув би на комендантову пику, коли він чи
татиме її; втім, сумніваюся, щоб він її чи
тав, та якщо навіть і прочитає, то навряд чи 
второпає, про що тут ідеться. Якщо ж ме
не зловлять, той хлопець ніколи не викаже 
мене — він живе на нашій вулиці, відколи я 
себе пам'ятаю, і він мій вірний друг. Це я 
знаю напевне.

З англійської переклав 
Аркадій ДОБРОВОЛЬСЬКИИ
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! 3 корейської класичної поезії \
1 І
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к т  САККАТ
( 1807— 1864)

Ще за життя Кіма Сакката його твори набули популярності серед ко
рейських селян. Поет-блукач, він добре знав рідну країну і суворо кри
тикував сучасний йому суспільний лад, висміював у дотепних сатирах 
феодалів, з щирим співчуттям зображав долю трудівника, майстерно 
оспівував природу Кореї. Псевдонім «Саккат» (справжнє ім'я поета — Кім 
Ріпа) можіна перекласти словом «бриль». Звичайний бриль —  головний 
убір корейського селянина — символ і емблема творчості Кіма Сакката. 
Майже сто років минуло з дня смерті поета, та ще й досі з цим іменем 
пов'язано безліч легенд і анекдотів, в яких він завжди виступає заступни
ком бідняка. В КНДР літературній спадщині Кіма Сакката приділяється 
велика увага.

В цій добірці ми подаємо кілька ліричних та сатиричних віршів кла
сика корейської літератури Кіма Сакката.

Б А Ч У  Н А  Д О Р О З І  Т Р У П  Ж Е Б Р А К А

Тіло лежить на дорозі.
Хто це? І звідки родом?
Сині мухи роями 
З ранку кружляють над ним. 
Присмерком чорний ворон 
Голосно в небі закаркав,
Щоб в світі холодному знали 
Про те, що жебрак умер.

Ціпок з вербової віти, 
Жменька каші в торбинці — 
Усе, що від нього в спадок 
Лишилося на землі... 
Вийдіть-но, люди добрі, 
Мертве тіло прикрийте, 
Скоріш його поховайте — 
Сховайте свою ганьбу!

З Е Л Е Н І  Г О Р И  У  М И С Ц І

Відбиваються гори 
І блакитнеє небо 
В мисці рідкої юшки 
На кривому столі.

Але, гостинний мій друже, 
Не нарікай на бідність: 
Люблю я небо і гори —
От і юшка твоя смачна!
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В О Г О Н Ь  Н Е  З Г А С А В  Т Р И  М І С Я Ц І '
Вода закипіла у річці Вейшу — 
І на пісок прибережний 
Викидати рибалка почав 
Сотні рибин варених.
Полум'я з вогнища у той час

Аж до неба шугнуло,
Сам імператор небесний Ді 
За сідниці схопився...
Так, імператор небесний Ді 
За сідниці схопився!

Н А Ч А Л Ь Н И К  П О В І Т У  І В Е С Н А
Опівдні, у пору квітневу, Усюди квітки розквітають,
Стоїть на вершині Хам Квану І тільки вершину Хам Квану
Букченський начальник повіту. Старанно весна обмина.

Б І Л Ь Ш Е  Н Е  П О Б А Ч У  Н О Х А Н О І
І.

Колись я тут присягався,
І знову сюди повернувся. 
Гай-гай, не зосталося сліду 
Від давніх отих почуттів! 
Давно вже вони померли,
Від них лише кості лишились. 
Давно у моїм волоссі 
Біліє вже сивина.
Тепер у дзеркальці з бронзи 
Коханої я не бачу.
Навіть в весінню пору 
Іній його укрив.
Сопілка, що я бувало 
Грав на ній так безжурно, 
Тепер вже, мов заніміла,
В місячну ніч мовчить.
Звуки пісень чудових,
Яких ми тоді співали, 
їх слова молодії —
Все це здається сном.
Стою я знов на тім місці,
Де сяяли очі милі,—
І дивляться мовчки на мене 
Лише квітки польові.

2.

Сіє дощик дрібненький 
На покрівлю альтанки.
Любов моя тінню стала,
А я чекаю чогось.
Дзеркальце в темній рамці 
З вирізьбленим драконом. 
Лежить на брудній підлозі — 
Пилом вкрите воно.
В невеличкій жаровні,
Де лебідь сидів залізний, 
Давно вже вугілля згасло, 
Зосталася лиш зола.
Все висохло, стихло, щезло.
І не полинуть більше 
Хмаринками в небі синім 
Мрії кохання мого.
Віяло те шовкове,
Яке у руці тріпотіло,
Хіба в осінню негоду 
Комусь потрібне воно?
У час, коли сонце заходить, 
Зійду я до річки сумної,
Сяду в порожній човен 
І — за водою... униз...

С Н І Г
Скажіть, хто помер сьогодні? 
Володар землі чи неба?
В біле вбрання одяглися1 2 
Десять тисяч дерев.

Сонечко завтра вранці 
З ними поділить горе,
Й стріхи кожної хати 
Світлі сльози проллють.

1 Мова йде про велике селянське пов
стання у Китаї (III ст. до н. е.). Варена ри
ба — місцеві феодали

2 В Кореї білий колір — знак жалоби.
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С Т А Р И Й
Хто доводити стане,
Що довголіття — щастя? 
«Знатиметься з ганьбою 
Той, хто довго живе».

Кажуть, отак промовив 
Правитель Китаю Яо.
В цьому мудрому слові 
Істина є гірка.

Старі та віддані друзі 
Покинули грішну землю. 
Нові, молоді обличчя 
Перед очима стоять.

Сили в руках немає.
Різні хвороби мучать.
І старечий мій шлунок 
Просить солодких страв.

Життя моє звуть порожнім. 
Обміркувавши як треба, 
Знайшли й для мене роботу — 
Внуків бавить несуть.

Дочки мої та невістки 
Не знають, як важко старому 
Вдень і вночі не спати, 
Доглядати дітей.

Д Е Р Е В ’Я Н А  С Т А Т У Я

Розкажи, придорожній бовване, 
За які це такі провини 
На розпутті тебе лишили 
В самотині посеред поля?

Вид твій хльостала завірюха, 
Порох з'їв його, грязь укрила. 
Бідне тіло подзьобали птиці, 
Хробаки його поточили.

Ти, невизнаний за людину 
І покинутий серед поля,

П О К А Ж Ч И К  Д О Р О Г И

ильки и мариш про рідні гори 
І старієш коло гостинця.

Твоя доля у нашім світі —
В літню спеку й в зимовий холод 
Людям вказувати дорогу... 
Невимовно важка то річ!

З корейської переклав 
Олександр Ж ОВТІС

Алма-Ата
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МОРІС Ш Е Д Б О Л Т

1 січня 1962 року на по
літичній карті світу з'яви
лася перша полінезійська 
незалежна держава — За
хідне Самоа. Автор нарису, 
який ми вміщуємо нижче, 
відвідав Західне Самоа не
забаром потому, як країна 
здобула незалежність. Бур
жуазний журналіст Моріс 
Шедболт не приділяв уваги 
соціально-економічному ста
новищу в країні, розмі
щенню політичних сил. Про
те його етнографічні та по
бутові зарисовки з життя 
самоанського народу безпе
речно цікаві для нашого 
читача, якому ця країна 
дуже мало відома.

5ШИОГО ЛІТ

Л .ітак знизився майже до ко
ралових рифів Уполу, одного 

з островів Західного Самоа, краї
ни, яка нещодавно здобула неза
лежність. Я дивився згори на оче
ретяні стріхи охайних прибереж
них селищ, які чітко вирізнялися 
на тлі буйної зелені та блиску
чого коралового піску. У відкри
тому морі, немов маленькі ця
точки, виднілися рибальські чов
ни, а в центрі острова стрімкі 
гірські вершини були оповиті хма
рами — настав сезон дощів.

Два великі і сім менших ост
ровів Західного Самоа розташо
вані на північний схід від Нової 
Зеландії; донедавна вони були її 
протекторатом. Територія краї
ни—  2,9 тисяч квадратних кіло
метрів, населення — 117 тисяч, 
причому за останні три десяти
річчя у Західному Самоа кіль
кість жителів зросла вдвоє. Якщо 
не рахувати Нової Зеландії, де 
живе багато туземців-маорі, За
хідне Самоа є батьківщиною най
більшої групи полінезійців в 
усьому Тихому океані.

Західне Самоа —  це країна віч
ного літа. На протязі цілого року 
температура тут майже не зм і
нюється, дорівнюючи в серед
ньому двадцяти шести градусам 
тепла.

Монументальна церква височить в центрі невеликого селища Салеїмоа
на острові Уполу.
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Літак майже невідчутно торк
нувся доріжки на аеродромі Фа- 
лейоло, що розкинувся в двадця
ти п'яти милях від АпіТ— сто
лиці країни і найбільшого міста 
острова Уполу. Самоанські сели
ща тягнуться, переважно, вздовж 
берегової смуги. Майже кожне 
з них має свою церкву. Іноді 
така церква обслуговує не більше 
однієї-двох сотень жителів, зате 
своїми розмірами вона нагадує 
скоріше великий кафедральний 
собор, ніж сільську церковку. 
Річ у тім , що жителі самоанських 
селищ змагаються з того, у кого 
церква буде кращою й більшою.

Самоанська хатина під очере
тяною стріхою зветься «фалей». 
Хатина ця зовсім не має дверей 
і побудована так, щоб свіжий ві
трець міг продувати її з усіх 
боків. Коли ж іде навкісний дощ, 
отвори в хатині затуляються ма
тами.

Була неділя. їдучи з аеродро
му, ми обганяли людей у святко
вому білому вбранні із біблією 
під пахвою. Коли зупинились біля 
бензоколонки, наш автомобіль не
гайно оточили діти. Отут-то я 
одразу й побачив, що майже по
ловину самоанського населення 
становлять люди, які не досягли 
ще й п'ятнадцятирічного віку.

Дітй торкались руками мого 
одягу, розглядали машину і ди
вились на мене своїми великими 
виразними оченятами. Вони без
перестану повторювали одне й те 
саме слово: «Папалагі, папалагі!»

' Я запитав самоанця, який 
мене супроводжував, що озна
чає це незрозуміле мені слово.

—  Папалагі? — перепитав той.— 
Так у нас звуть європейців. До
слівно ж це означає «той, хто 
стрибнув з неба».

І він розповів, що самоанські 
предки уявляли собі всесвіт як 
величезний гриб. Внизу океан і 
острови, а над ними — небо. 
Древні самоанці нічого не знали 
ні про континенти, ні про людей 
із шкірою білого кольору. Вони 
гадали, що весь світ складається 
з островів Самоа, Тонга й Ф ідж і. 
Отже коли сюди потрапили пер
ші європейці, самоанці вирішили, 
що це пришельці з неба.

Сталося це в 1722 році. На об
рії з'явилось щось схоже на ве
личезного білого птаха. Це були 
вітрила шхуни, на якій плив гол
ландець Якоб Роггевен. Пізніше 
на островах Західного Самоа з'я
вилися й інші дослідники-євро- 
пейці, тут почали зупинятись і 
китобійні судна. Першими білими 
переселенцями були втікачі-в'язні 
з Австралії. А 1830 року сюди 
прибув англійський місіонер 
Джон Уїльямс, який навернув до 
християнства туземців Західного 
Самоа.

В місті Апіа, де мешкає понад

20-річна Мойра Фабріціус з острова Уполу, як ! всі самоанські дів
чата, носить квіти над лівим вухом. Це означає, що дівчина ще незаміжня.

25 тисяч жителів, також еила-еи- 
ленна церков. Надвечір я вийшов 
на набережну —  найулюбленіше 
місце вечірніх прогулянок місце
вої молоді. Неподалік од берега, 
на кораловому рифі, стирчав з 
води кістяк якогось старого суд
на.

— Оце все, що залишив ура
ган від німецького військового 
корабля «Адлер»,—  пояснив мій 
супутник.

Грандіозний ураган 1889 року 
почався саме в той час, коли в 
бухту Апіа прибули військові ко
раблі трьох держав — СШ А, Ні
меччини і Великобританії —  дер
жав, які сперечалися про те, кому 
належатимуть острови Самоа. Ура

ган зруйнував три американські 
та три німецькі кораблі, понад 
сто п'ятдесят матросів і офіцерів 
загинуло. Уникнув катастрофи ли
ше один англійський корабель. 
Так ураган допоміг урегулюванню 
міжнародного конфлікту. Втім, 
остаточно конфлікт було врегу
льовано лише через десять ро
ків і ось в який спосіб: Німеч
чина, за угодою з Великобрита
нією, встановила контроль над 
Західним Самоа, Східне ж Самоа 
відійшло до СШ А, воно і досі, 
до речі, належить американцям. 
В 1914 році, на початку першої 
світової війни, Західне, або, як во
но тоді звалося, Німецьке Самоа 
було окуповане Новою Зеландією,
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яка продовжувала панувати тут і 
гіісля другої світової війни.

Тільки нещодавно країна здо
була незалежність. Втім, загаль
ного виборчого права в Західно
му Самоа поки що нема. На ви
борах голосують тільки голови 
сімейних кланів. Взагалі родина 
відіграє надзвичайно важливу 
роль у самоанському суспільстві.

На островах Західного Самоа 
існує одна дуже поетична леген
да. Розповідають, що на острові 
Саваї у давнину жила чарівна 
дівчина на ім'я Сіна. Король ост-

Ф* • І  м и

і д ж і  дізнався про м нечу- 
вану красу і вирішив з нею одру
житися. За допомогою відомих 
йому одному чарів, він прибрав 
вигляду вужа й приплив на ост
рів Саваї. Невдовзі вуж став 
улюбленцем Сіни, і вона часто 
гралася з ним. Але одного дня 
дівчина злякалась свого улюблен
ця і почала від нього тікати. Ко-

Самопиець збирає какаові плоди.

Ось уже готові висушені боби
какао.

роль-вуж кинувся за нею навздо
гін. Дівчина бігла довго; король 
смертельно втомився і раптом 
відчув, що тепер ніколи вже не 
зможе знову перетворитись на 
людину, домогтися кохання Сіни. 
Тільки вмерти залишалося тепер 
нещасному королю. І от, вмираю
чи, він прошепотів до Сіни: «Од- 
рубай мені голову й закопай її 
перед своєю хатиною. З неї ви
росте величезне дерево, листя 
якого дасть тобі прохолоду у 
спеку, а плоди — їжу й питво».

Сіна виконала останнє бажання 
короля-вужа, і біля її хатини ви
росло дивовижне дерево. Його 
стовбур схожий на тіло вужа, з 
його листя можна робити чудові 
віяла, а його плоди справді дають 
і їжу, і питво населенню островів.

Це дерево — кокосова пальма. 
Всі ті, хто вірять у цю легенду, 
твердять, ніби на плодах пальми 
видно очі й вуста бідолашного 
короля-вужа.

— Кокосові пальми? — перепи
тав мене знайомий самоанець.— 
Тут їх тисячі тисяч. Адже це го
ловне багатство більшості остро
вів Тихого океану.

Ми саме їхали вздовж величез
них плантацій кокосових пальм. 
Я ніколи раніше не думав, що в 
центрі Тихого океану можна по
бачити ферму, де розводять ве
лику рогату худобу, і не повірив 
своїм очам, побачивши під зо
лотаво-зеленими кокосовими
пальмами величезне стадо корів.

— А між іншим, корови і ко
косові пальми чудово співісну
ють,— зауважив мій співрозмов
ник.— Худоба з'їдає всю траву 
попід деревами і цим полегшує 
збирання горіхів.

Незабаром краєвид за вікном 
автомобіля різко змінився. Ми 
мчали повз плантації какаових 
дерев.

ТІесподівана картина: кокосові 
палыми і велика рогата худоба.

— Наше какао,— сказав мій 
супутник,— найкраще в світі, во
но містить найбільший процент 
шоколаду.

Отже, кокосові пальми і какаові 
дерева. Третій предмет експорту 
з островів Західного Самоа ста
новлять банани. Протягом кількох 
наступних днів я бачив стільки 
бананів, що цього видовища мені

Могила Роберта Луїса Стівснсопа па горі Маупт-Веа на острові Уполу.
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стане, напевно, на ціле життя. 
Я і мій новий приятель Альберт 
Вендт зробили подорож в авто
бусі.

— Найкраще милуватись Самоа 
із вікна автобуса,— запевнив ме
не Альберт.— Я не обіцяю вам 
комфортабельної подорожі, але 
ви побачите багато цікавого.

Ми сіли в автобус на східній 
околиці міста Апіа і вирушили 
шляхом, що звивався між оточе
ними пальмами самоанськими се
лищами. Іноді ми ще здалеку 
помічали малих хлопців, що стоя
ли край дороги й шалено вима
хували руками, прохаючи водія 
зупинити машину. Коли це тра

пилося вперше, я подумав було, 
що скоїлось якесь лихо. Але Аль
берт заспокоїв мене, пояснивши, 
що хлопчик зупинив автобус для 
своїх батьків, які от-от підійдуть. 
Іноді чекати доводилося-таки дов
генько. Батько закінчував якісь 
свої справи, мати чепурилася, і 
лише після цього вони неквапли
во підходили до автобуса. Втім, 
водій не нервував і завжди чекав 
дуже терпляче, бо на островах 
будь-який вияв поспіху вважається 
непристойним. Мене ж ці виму
шені зупинки тільки радували, бо 
надавали можливість добре роз
дивитись навколо.

На островах майже не існує

житлової проблеми, адже спору
дити самоанську хатину дуже 
просто. Не дуже турбуються тут 
і про одяг, бо для лава-лава — 
пов'язки на стегнах— потрібно 
лише кілька ярдів яскравої тка
нини. Проте не слід' забувати, що 
кожен самоанець вважає своїм 
обов'язком мати білий недільний 
о д я г ...

1889 року на острови Самоа 
прибув англійський письменник 
Роберт Луїс Стівенсон, автор ві
домого всьому світові роману 
«Острів скарбів». В цю країну віч
ного літа він приїхав, щоб попра
вити своє здоров'я. Хоч письмен
ник прожив тут лише п'ять років
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Переможці святкової регати в бухті Апіа.

сона. Навколо розкинулись експе
риментальні поля сільськогоспо
дарського коледжу. Тут молоді 
самоанці навчаються обробляти 
землю. Вдалині за протокою 
Аполіма височіли дві найвищі го
ри острова Саваї; туди я мав від
плисти наступного ранку.

Саваї — найбільший з островів 
Західного Самоа. Тут живе тре
тина всього населення країни. 
Більшу частину площі острова 
займають бананові плантації.

Було вже темно, коли ми при
були в савайське селище Асау — 
маленьку Венецію на Тихому 
океані. Всі хатини тут збудовані 
на палях і стоять посеред довже
лезної звивистої лагуни. На ніч 
ми зупинились на сільськогоспо
дарській фермі. Старий сивоволо
сий чоловік вийшов на поріг при
вітати нас. Це був вождь селища 
Тауаа. Обов'язки вождя тепер не 
такі, як колись: він керує зби
ранням копри, вирощуванням ба
нанів та какао в підлеглому йому 
районі.

Наступного ранку, коли ми про
щалися, Тауаа урочисто виголосив 
прощальну промову.

— Ми пишаємось своїм наро
дом,— сказав він,—  ми пишаємось 
своєю незалежністю. Сповістіть 
про ці наші почуття всім народам 
світу!

1 січня 1962 року народ За
хідного Самоа відзначив перше 
свято незалежності. Це свято від
булося неподалік від міста Апіа, 
і тривало воно п'ять днів.

(у 1894 році він помер і був по
хований на острові Уполу на горі 
Маунт-Веа), але в Західному Са

моа його і по сьогодні згадують 
і шанують, так само як Гогена на 
Таїті. Я вклонився могилі Стівен-

Скорочений переклад 
з англійської
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РІХАРД ВАГНЕР
(Д о  150-річчя з дня народження)

Опери генія німецької му
зики Ріхарда Вагнера ста
новлять одну з вершин 
світової культури. Хай в їх 
змісті чимало протиріч, ти
пових для німецького су
спільства минулого століт
тя. Головне для нас те, що 
композитор в них ідеалізу
вав героїв боротьби за щас
тя народу, передав силу ні
мецького народного мисте
цтва (особливо в опері 
«Нюрнберзькі мейстерзін- 
гери»), показав згубну для 
людства «владу золота», по
роджену капіталістичною 
системою. Вагнер виступав 
за об’єднання Німеччини і 
був засуджений за активну 
участь в революційних боях 
1849 року. Проте через кіль
ка років він потрапив у по
лон містичних настроїв, ре
акційних поглядів бісмар- 
ківського напрямку.

Та філософські провали 
композитора відходять на 
другий план перед титаніч
ною силою його музики, її 
нестримною енергією, кра
сою, її своєрідною, непов
торною мелодійністю та мо
гутнім оркестром.

Вагнер-композитор поєд
нав у собі талант неабияко
го диригента, видатного по
ета і теоретика музики. За 
ним зберігається слава од
ного з засновників сучасно
го мистецтва диригування, 
а його дослідження «Про

диригування» є класичною 
роботою в цій галузі. Неви
падково кажуть, що, якби 
Вагнер був тільки поетом, 
він все одно назавжди уві
йшов би в історію мисте
цтва. Поетичне обдаруван
ня дало йому змогу прак
тично здійснити одне з тео
ретичних основоположень 
його оперної реформи, яке 
полягало в тому, що автор 
опери повинен сам писати і 
музику, і лібретто її. Лише 
так, на думку Вагнера, 
можна досягти цілковитої 
єдності мистецького задуму, 
всебічно розкрити ідею опе
ри. Вагнер-теоретик зали
шив 16 праць з питань роз
витку музичного театру, іс
торії та теорії мистецтва. 
Серед цих досліджень особ
ливе значення мають «Опе
ра та драма», в якому Ваг
нер виклав основи своєї 
оперної реформи, «Худож
ній твір майбутнього», «Ми

стецтво та революція», 
«Моє життя» (мемуари) 
та ін.

Порушені в творчості 
Вагнера питання романтич
ного музичного мистецтва 
хвилювали його сучасників. 
А це сприяло всесвітньому 
розповсюдженню його опер. 
І понині музика Вагнера 
дарує слухачам велику ес
тетичну насолоду. Твори 
його входять до репертуару 
більшості оперних театрів 
Радянського Союзу. Зокре
ма, Київський театр недав
но з великим успіхом поста
вив одну з кращих опер ні
мецького композитора — 
«Лоенгрін».

* **

Вагнер народився 22 
травня 1813 року в Лейнці- 
гу, але містом його дитин
ства був Дрезден. Неаби
який вплив на формування 
характера хлопця мав віт
чим — художник, письмен
ник, актор Людвіг Гейер. 
До 16 років майбутній ком
позитор був далеким від 
музики, захоплювався пое
зією, писав драми.

Після того, як сім’я знову 
повернулася до Лейпціга, 
молодий Вагнер, вражений 
розповідями про повстання 
в Польщі 1830 р., створює 
симфонічну увертюру «Поль
ща»; через деякий час він
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пише симфонію, фрагменти 
до «Фауста» Гете. 1834 ро
ку починається його ди
ригентська діяльність у 
Магдебурзькій опері. Про
те Вагнеру здається, що 
справжнє оперне мистецтво 
існує лише у Франції. Він 
прагне побувати в Парижі. 
Та в Париж треба з ’явитися 
з оперою, яка була б напи
сана у французькому стилі. 
Вагнер залишає Німеччину 
і разом з дружиною — арти
сткою Міною Планер — пе
реїздить до Риги, де працює 
далі як диригент і пише ге
роїчну оперу за сюжетом 
Е. Булвера «Рієнці», оперу, 
сповнену героїчних мелодій 
та бойових ритмів. В опері 
показане повстання 1347 ро
ку в Римі. 1839 року, спов
нений надій на успіх свого 
твору, Вагнер прибуває в 
Париж. Але у французькій 
столиці ніхто не звертає 
уваги на молодого німецько
го композитора. Оперу його 
так і не поставили.

Вагнер повертається до 
Німеччини; на батьківщині 
його чекає визнання, він 
стає диригентом Дрезден
ської опери. Там, у 1842 ро
ці, відбувається прем’єра 
«Рієнці», а в 1843 — «Летю
чого голландця».

Нова опера «Тангейзер» 
написана за мотивами ні
мецької народної легенди, і 
в усіх своїх наступних опе
рах Вагнер використовує 
виключно фольклорні сю
жети.

В «Тангейзері» виразніше 
позначаються концепції ваг- 
нерівського оперного стилю. 
Оркестр у цьому творі сим
фонізується, в музичних об
разах композитор розпові
дає про переживання дійо
вих осіб, характеризує кож
ну нову подію.

В опері «Лоенгрін» Ваг- 
нер змальовує боротьбу між 
силами справедливості й 
підступності. Перемагає 
справедливість. До речі, ця 
опера була першим твором 
композитора, що виконував
ся на російській сцені. Се
ред російських та україн
ських митців знайшлися не- 
перевершені виконавці про
відних ролей «Лоенгріна»— 
А. Нежданова та Л. Собі- 
нов, І. Козловський та 
Л. Савранський. Видатними 
досягненнями були вико
нання ролей Ельзи—3. Гай- 
дай, Ортруди — М. Литви- 
ненко-Вольгемут, Лоенгрі
на — М. Середою, Тельра- 
мунда — М. Савченком.

В «Лоенгріні» вперше зли
лися всі шукання Вагнера 
в галузі музичної драми, всі 
принципи його реформи 
оперного мистецтва, зокрема 
розгорнута система лейтмо
тивів.

Під час революції 1848— 
49 рр. Вагнер був у Дрезде
ні. Він вітав революцію, 
вважаючи, що вона забез
печить усі умови для по
дальшого розвитку й удо
сконалення мистецтва. Ком
позитор брав участь у боях 
в лавах повстанських заго
нів. Після придушення 
революції Вагнера засудили 
до страти, але йому поща
стило втекти до Веймара, де 
він деякий час жив у Ліста. 
Згодом Ліст здобув для ньо
го фальшивий паспорт, і Ваг
нер, перейшовши швейцар
ський кордон, став політич
ним емігрантом. Понад 11 
років перебував він в емі
грації, страждаючи від не
переборної туги за батьків
щиною. Композитор потра
пив у полон шопенгауерів- 
ської філософії песимізму, і 
її вплив позначився на за 

гальному розвиткові сюже
ту й образів героїв у гранді
озному комплексі з чотирьох 
опер, об’єднаних під спіль
ною назвою «Перстень Ні- 
белунгів» («Золото Рейну», 
«Валькірія», «Зігфрід», «За
гибель богів»). Створюючи 
образ Зігфріда, Вагнер за
хоплювався героїчною музи
кою, оспівував подвиг, про
довжуючи в німецькій музи
ці героїчну лінію великого 
Бетховена. За першим варі
антом, життя Зігфріда закін
чувалося оптимістично, він 
гинув у боротьбі за щастя 
людства. Проте в останньо
му варіанті Зігфрід пере
творюється на безвільну 
іграшку в руках темних 
сил.... А втім, провідна 
ідея тетралогії — відкриття 
згубної влади золота — ре
льєфно проведена до кінця. 
Тетралогію було заверше
но тільки в 1874 році, після 
двадцятип’ятирічної праці.

1863 року Вагнер давав 
концерти в Росії, в Петер
бурзі та Москві, виконував, 
як диригент, п’ять симфоній 
Бетховена та симфонічні 
фрагменти із своїх опер.

Після поразки революцій
ного повстання 1849 року 
Вагнеру нелегко було жити. 
Хоч кінець кінцем його амні
стували, він і далі залишав
ся в немилості у властей. 
Досить нагадати, що «Лоен
гріна» та «Валькірію» ком
позитор побачив лише через 
багато років після того, як 
вони були написані. Містич
на опера «Парсіфаль» за
вершила творчий шлях ве
ликого композитора. Вагнер 
помер на руках свого бага
торічного вірного друга Ліс
та у Венеції, вісімдесят 
років тому, 13 лютого 
1883 року.

М. М И Х А Й Л О В
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На півночі Угорщини, там де 
зливаються води Бодрогу та Ти
си, на схилах Цемпленерських 
гір вирощують відомі сорти вино
граду: «Липовий цвіт», «Фурмінт» 
та «Мускатель». Тут виробляють 
одно з найкращих вин світу — 
токайське. Парацельс, славетний 
лікар та філософ XVI сторіччя, 
називав його королем вин, і наз
ва ця збереглася до наших днів.

Токайське вино завжди оточу
вали легенди. Йому приписували 
цілющі якості. Токай вживали як 
ліки від шлункових та кишкових

З ферми виноград відправляють 
на випзаЕод,

На одній долоні — сміття, з якого складаються майже всі грунти дер
жавної ферми «Гельвеція». На другій — те. що угорці навчилися вирощу

вати на цьому смітті.

хвороб і навіть проти тифу. Ро
ків 300— 400 тому, коли ще не 
знали наркотичних засобів, це 
міцне вино давали хворим перед 
операцією, щоб викликати глибо
кий сон.

В давнину була поширена дум
ка, начебто виноградні лози витя
гують з грунту Цемпленерських 
гір золото, яке потім розчи
няється у вині. Цим також пояс
нювали і той факт, що всі спро
би пересадити токайські лози у 
грунт інших країн, зазнавали не
вдачі. Катерина II, якій дуже 
сподобалося токайське вино, на
казала купити кілька сотень ко
рінців лози і висадити їх в Кри
му. З цього винограду одержа
ли непогане вино, та все ж то 
було не токайське.

Очевидно, якості уславленого 
напою справді в значній мірі за
лежать від грунту — колишньої 
вулканічної лави. Розчинені в ла
ві мікроелементи впливають на 
хімічний склад і смак винограду, 
отже й вина. Крім того, на пів
ночі Угорщини осінь довга, суха 
і сонячна — виноград дозріває в 
дуже сприятливих умовах. На 
якість вина впливає і пліснява, яка 
протягом сторіч виростала у то
кайських підвалах і вкриває зараз 
стіни товстим шаром. Ця цвіль 
очищає повітря і передає свій 
запах вину. Тепер вже читач, на
певно, сам переконався в тому, 
що одержати токайське вино в 
іншому місці справді неможливо.

Але його одержали. В тій самій 
Угорщині. Проте в зовсім іншій 
частині країни, де немає грунтів 
вулканічного походження.

Біля містечка Кечкемет були 
колись великі, вкриті піском пу
стирі. Якийсь швейцарець купив 
їх за безцінь і заклав виноградну 
плантацію, назвавши її «Гельве- 
ція». Тепер ця невелика планта
ція перетворилася на велику дер
жавну ферму, на ній працює біля 
трьох тисяч чоловік. Вони виро
стили чудовий виноград і зроби
ли з нього вино, яке нічим не 
поступається токайському.

Вино нової марки (поки що 
умовно назване «гельвецією») ви
грало вже кілька змагань з то
кайським. Про це свідчать одер
жані золоті медалі.

Державну ферму «Гельвеція» 
вже зараз відвідують численні 
туристи, а згодом вона може 
стати Меккою виноградарів світу. 
Це складне і квітуче господар
ство. Крім 40 тисяч центнерів ви
нограду там минулого року зі
брали 100 тисяч центнерів яблук 
і величезну кількість абрикосів.

Золоте вино Угорщини набуває 
тепер нової світової слави.

Екскурсантам надається можли
вість самим переконатися в чудо
вих якостях нового сорту вина. 
Вони цс роблять дуже охоче.



О Ш
ИМЕРИКИНСЬНИХ
КАРИКАТУРИСТІВ

Ці малюнки 
взяті

з ам ериканських  
бурж уазних  

журналів

— Ви розповіли мені, що думають газетні коментатори Уолтер Ліпп- 
ман, Джозеф Олсоп і Девід Лоуренс. А тепер скажіть мені, що думає- 

' те ви.
Мистецтво цілком конкретне.
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Без слів. — Як хороше, що я не «яскрава індивідуальність»!
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— Д< знайти справжнє спів
чуття?

— Може, ще одну чарочку, містер Колліс?

— Боюся, що зміст духівниці трохи розчарує вас... —  Вже кілька років він намагається знайти 
свій почерк у мистецтві — і ось, здається, зна
йшов!

Співробітники редакції «Дейлі глоб»: — Неодмінно приходьте до нас сьогодні ввечері — зтан-
— Завтра треба буде дати невеличку замітку. цюємо твіст!
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Б. Ангелушев. Плакат.

НА СЛУЖБІ У ЖИТТЯ
«Художник повинен ро

бити те, що потрібно лю
дям». Ці слова Бориса Ан- 
гелушева з його книги 
«Розмова про рисунок» як
найкраще характеризують 
творчість самого митця.

Борис Ангелушев працює 
для людей, його творчість 
в усіх перед очима — кари
катури в газетах, політич

ний плакат, ілюстрації до 
класичних і сучасних літе
ратурних творів. Мистецтво 
Бориса Ангелушева вві
йшло у побут народу Бол
гарії, воно належить наро
дові.

Ще в 30-ті роки худож
ник під своїм раннім псев
донімом «Фук» викривав 
в німецькій прогресивній

пресі злочини фашизму. 
В 40-і роки він оспівував 
подвиги героїв Вітчизняної 
війни, ущипливо висміював 
політичну реакцію в Болга
рії. В 50-ті роки він малює 
будівників соціалізму.

Твори Ангелушева ствер
джують і справді розкри
вають нові шляхи. Він ми
тець актуальний, предмег-
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Б. Ангелушев. Обкладинка.

Шг песни

ВШЭРѴ'Ч

ОІТОЙНН

ПОкГИ

Б. Ангелушев. Обкладинка.

ний та емоційний і тоді, 
коли в ілюстраціях відтво
рює образи минулого, кла
сичної літератури, і тоді, 
коли віддає свій талант 
розв'язанню проблем сучас
ності.

Ангелушев ілюструє «Ха
тину дядька Тома» Бічер- 
Стоу, щоб затаврувати ко
лоніалізм, «Невістку» Г. Ка- 
раславова — щоб засудити 
потворну філософію старого 
міщанина. Вся творчість 
митця постійно, конкрет

но і революційно вирішує 
завдання сьогоднішнього 
дня.

«Все своє життя,— пише 
він у своїй «Розмові про
рисунок»,— відколи себе
пам’ятаю, я служив полі
тичній ідеї». Формула Горь
кого— «Все в людині,, все 
для людини» — може ха
рактеризувати всю твор
чість Ангелушева.

«Я прагну висловитись 
максимально і якнайбільш 
переконливо», — говорить 
про себе художник.

Творчість його яскраво 
доводить, що «мистецтво — 
не розкіш», що «краса — 
необхідна форма істини».

Як у всіх художників, 
які ведуть свій творчий ро
довід від Дом’є, в мистецт
ві Бориса Ангелушева від
чувається подих історії. В 
кожній праці Ангелушева 
видно сучасника революції, 
борця за справедливість, 
будівника соціалізму.

Після визволення Болга
рії від фашизму малюнки 
Ангелушева — у вигляді ка
рикатур чи зарисовок — 
з ’являлись мало не щодня 
на сторінках газет, його 
думка і його пензель не 
знали спокою — вони пра
цювали, наче виконуючи 
«спеціальне політичне за
мовлення».

Ніколи, скажімо, редак
ція газети «Отечествен 
фронт» не «замовляла» Ан- 
гелушеву карикатури на 
опозицію «Півень і лисиця», 
або творів «Голодній кур
ці просо сниться», «Хай 
спробує воскреснути» (ро
бітник і селянин сидять на 
надгробній плиті, під якою 
поховане минуле), «Наша 
і їхня республіка», «Черво
на Армія»,— творів, які з 
великим задоволенням бу
ли зустрінуті народом.

«Якщо художник живе 
всім тим, чим у цей момент 
живе народ, це означає: 
він виконує замовлення»,— 
говорив Ангелушев пізні
ше. На думку митця, таке 
«замовлення», в . якому по
літична, партійна ідея зли
вається із власним ставлен
ням художника до найпеку- 
чіших проблем часу, і є пе
редумовою найширшого 
розмаху творчої свободи.

Саме тому творчість Бо
риса Ангелушева несе ве
лику радість і задоволення 
людям. Борис Ангелушев 
віддає свій великий талант 
праці на користь народу, 
і завдяки цьому його твор
чість вже стала класикою 
болгарського національно
го мистецтва.

Скорочений переклад 
з болгарської

Б. Ангелушев. Старе село. Гравюра.
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Б. Г І Л Е Н С О Н

ЧИМ СТУРБОВАНИЙ „ДЕДАЛУС“

Колись Джордж Ф. Беб- 
біт, процвітаючий бізнесмен, 
торговець нерухомим май
ном, герой відомого роману 
Сінклера Льюїса, самовдо- 
волено і без тіні іронії ви
кладав культурне кредо 
«здравомислячого громадя
нина» і «доброго хлопця». 
Зараховуючи до останніх і 
себе, він захоплювався тим, 
що в його країні «удачливий 
письменник», який вміє «про
штовхнути свій літератур
ний товар», «не відрізняє
ться від будь-якого іншого 
солідного ділка». Сам Беб- 
біт не тільки виховувався на 
подібному товарі, а й у пов
ному розумінні слова був 
його продуктом, його улюб
леними книжками були 
«ковбойські» романи, а з 
видовищ він віддавав пере
вагу «ковбойським філь
мам», він також щиро ті
шився, читаючи гумористич
ний газетний додаток, де 
«містер Джефф бомбардує 
містера Метта смердючими 
яйцями». Брак загальноос
вітніх знань Беббіт компен
сував з допомогою заочних 
курсів під назвою «Оратор
ське мистецтво дає владу і 
багатство», які, між іншим, 
обіцяли навчити, «як стати 
господарем життя».

Багато що змінилося від
тоді. З'явилось телебачення,

зросла кількість радіопро
грам, значно швидше поча
ли пекти голлівудські кіно- 
бойовики, але беббіти не 
стали надбанням літератур
ної історії. В сьогоднішній 
Америці їх діти споживають 
ще отруйніший і безнадійно 
стандартизований духовний 
поживок. Мільйони амери
канців перетворилися на 
«споживачів» цього щодня і 
щогодини продукованого 
ідеологічного «товару», що 
називається тут «мас кал- 
чер» — масовою культурою.

Включивши свій радіо
приймач, «середній америка
нець», на смаки якого роз
рахована вся величезна ма
шина «мас калчер»,— зму
шений слухати незмінну лег
ку музику або «модні» джа
зові новинки, що чергують
ся час від часу з рекламою 
і «безсторонньою», а по суті 
дуже й дуже тенденційною, 
політичною інформацією. 
Він поспішає до телевізора, 
де на нього чекають знов ті 
самі реклама, музика, спе
ціальні спрощені передачі, 
розважальні «шоу». На до
помогу рядовому читачеві 
приходять журнали-дайдже- 
сти, і йому не доводиться 
сушити собі голову над тим, 
що відбувається в світі. За 
нього думають редактори 
дайджестів. Вони вибирають

найважливіші, на їх думку, 
новини, найцікавіші статті 
і факти, викладаючи їх в 
простій, доступній, а голов
не, лаконічній формі. При 
цьому дайджести охоплю
ють всі галузі знання — по
літику і літературу, науку і 
релігію. Більш того, в СІІІА 
народилося оригінальне ви
дання — .«Квік» («Швид
кий»), що є «дайджестом 
інформаційних дайджестів». 
Один американський критик 
не без іронії писав з цього 
приводу: «Можна легко
уявити собі появу дайджес
ти для «Квіка» — якого-не- 
будь «Квікера» («Найшвид
шого») і, нарешті, дайдже- 
ста для самого «Квікера» — 
«Квікеста» («Якнайшвидшо
го»). А від «Квікеста» на
ступний логічний ряд — від
мова від читання новин вза
галі...» От вже справді, тех
нічно розроблена і доведе
на до високого рівня систе
ма, що відучує людину мис
лити! «Мас калчер» переслі
дує американця і в кінозалі, 
де йому пропонують широ
кий вибір бойовиків: «ганг
стерських», «просто кримі
нальних», «тонко-психоло
гічних», або «вестернів» — 
переважно фільмів з життя 
ковбоїв американського За
ходу, або, нарешті, останній 
крик моди — «надбойовики»,
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величезні фільми на біблій
ну тематику. Коли йому 
хочеться читати, до його 
послуг ілюстровані жур
нали, де є все — від антико- 
мунізму до реклами жіночої 
білизни, і, звичайно, пропа
ганда красивого, зручного 
і веселого життя. Якщо він 
схотів розважитися, для 
нього завжди знайдеться 
багатий асортимент комік
сів з їх стандартними геро
ями: стопроцентним амери
канцем і шпигуном, як пра
вило, іноземцем за похо
дженням. Жанр коміксів 
існує лише двадцять років, 
але тираж їх вже досягає 
мільярда примірників.

Система коміксів також 
досконало розроблена і від
повідає найбільш «вибагли
вим» смакам — тут є й де
тективні «твори», і історич
ні, і з життя ковбоїв, і при
годницькі. Комікси проника
ють також в галузь серйоз
ної літератури. Твори кла
сиків скорочуються до мі
кроскопічних розмірів.
«...Цілком можливо,— гірко 
констатує американський со
ціолог Лео Гурко,— що з’я
виться покоління, яке не чи
тало Скотта, Стівенсона, 
Шекспіра, Мелвілла та ін
ших класиків і знає лише 
пародії на їх твори у ви
гляді коміксів».

«Мас калчер» охоплює 
всіх — від дітей до старих, 
вона проникає в усі пори 
громадського життя, вона 
знаходить «споживача» до
ма і в кабіні автомобіля, на 
вулиці і в купе вагона, во
на діє як наркотик: це 
справді всеосяжна система.
І справді, «король» дайд
жестів — журнал «Рідерс 
дайджест» наприклад, в 
очах мільйонів своїх читачів 
є кладезем премудрості, де 
вони шукають розв’язання 
всіх питань — починаючи 
від алкоголізму і кінчаючи 
меланхолією, а також порад 
з усіх питань — однаково, 
чи йдеться про бізнес, 
чи про найінтимніші сто
рони шлюбу. На всі ви
падки життя «Рідерс дайд

жест» має відповіді — зав
жди оптимістичні, що зміц
нюють віру в американський 
спосіб життя. Вже згаданий 
буржуазний соціолог Лео 
Гурко так характеризує це 
видання: «Журнал продає
ться по 25 центів за примір
ник і не має конкурентів. 
Моральні та ідеологічні по
гляди й критерії журналу 
точнісінько такі, які власти
ві середньому американцеві. 
Щодо цього журнал має гід
не подиву чуття: він ніколи 
не висловлював думок і не 
займав позицій, які не 6у- 
ли б схвалені переважною 
більшістю його читачів, а 
тим більше — викликали б 
серйозні заперечення з їх 
боку.

Коли якийсь журнал мо
же мати безпосередній 
вплив на звички і спосіб 
мислення своїх читачів, то 
це, безперечно, «Рідерс 
дайджест»... Він охоплює 
безліч питань і випускає по
токами оброблені факти і 
висновки, так, що читачам 
вже не треба думати — це 
зроблено за них. «Дайд
жест» має певне політичне 
обличчя: як і більшість аме
риканських журналів, він 
додержується чітко вираже
них консервативних погля
дів. Його точка зору з при
воду предмета висловлюєть
ся безапеляційним тоном і 
обов’язково в сентименталь
ній атмосфері, яка огортає 
читача теплою хвилею 
дружнього співчуття».

Ми навели цю довгу цита
ту, щоб словами буржуаз
ного вченого охарактеризу
вати конкретну і дуже до
сконалу техніку ідеологічно
го впливу на «середнього 
американця».

Звичайно, є в Америці 
Джон Стейнбек і Артур 
Міллер, Ван Кліберн і Коп- 
ленд, чудові симфонічні ор
кестри і самодіяльні театри; 
Та все ж питома вага цієї 
справжньої американської 
національної культури в 
житті суспільства незмірно 
нижча від її ерзацу — так 
званої «мас калчер».

А втім, у сьогоднішній 
Америці все менше стає тих, 
кого задовольняє подібна 
ситуація. Навпаки, голоси 
осуду лунають дедалі час
тіше й наполегливіше. І 
це — знамення часу.

Справа не тільки в самій 
«мас калчер» — питання ста
виться ширше: про мораль
ні цінності, якими керуєть
ся американська нація. Йде
ться про шукання нових 
ідеалів, про ідейний прапор.

Варт переглянути провід
ні буржуазні видання остан
нього часу, щоб відчути ту 
атмосферу тривоги, якою 
охоплена частина інтеліген
ції, що пробудилася після 
стількох років маккартіст- 
ського «конформізму».

Норман Казінс, редактор 
«Сатердей ревю», закликає 
розробити дійовішу систему 
освіти, спроможну прищепи
ти мільйонам американців 
ясний і реалістичний світо
гляд й вивести їх із стану 
пасивності й цілковитого не
знання ходу подій, що від
буваються навколо.

Тільки три проценти сту
дентів коледжів, повідомляє 
в тому ж журналі Джордж 
Гербнер, вбачають мету сво
го життя в служінні суспіль
ству, а більшість прагне 
ізолюватися від соціальних 
і політичних проблем свого 
часу. В їх середовищі поси
люються настрої «прива- 
тизму» (від англійського 
слова private — приватний, 
особистий), індивідуалістич
ної відірваності від суспіль
ства. І причина цього — 
той-таки згубний вплив «мас 
калчер».

Журнал «Ньюсуїк» здій
має тривогу з приводу того, 
що видавці в гонитві за при
бутком охоче видають не
приховану порнографію на 
зразок «Лоліти» Набокова 
або бойовиків Міккі Спіл- 
лейна; герой яких сищик 
Майк Хеммер — став новим 
куміром молоді. Головна 
«позитивна» якість Хемме- 
мера — непохитний спокій, 
з яким він переправляє на
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той світ своїх численних 
ворогів і конкурентів.

Редактор газети «Три- 
бюн», визнаючи перевагу ра
дянського мистецтва, що ві
дображає красу і героїзм, з 
гіркотою пише про «болото» 
в якому бабрається сучасна 
буржуазна література в 
США. «З телевізора,— гово
рить він,— у вітальню і на
віть у дитячу кімнату рине 
потік передач, що зображу
ють насильство, цинізм і са
дизм, потік, в якому бук
вально потопають наші ді
ти».

«Мас калчер»,— скаржи
ться Джін Райх в журналі 
«Манслі ревю»,— вчить лю
дей вбачати сенс свого існу
вання в розвагах, в нагро
мадженні матеріальних цін
ностей, відвертаючи їх від 
серйозних моральних проб
лем. Та самою гонкою 
озброєнь,— попереджає во
на,— не можна протистояти 
«російському викликові», по
трібне оздоровлення духов
ного життя Америки.

Нарешті, сам екс-прези
дент США Дуайт Ейзенха- 
уер змушений був в одній з 
промов визнати «занепад 
концепцій краси, моралі й 
порядності», так само як і 
«вульгарність... і просто роз
бещеність» сучасного ми
стецтва. Заворушились^ ви
сокопоставлені чиновники в 
Білому домі, які звичайно 
декларують свою непричет
ність до питань духовного 
порядку. Шеф пропаган
дистської служби в уряді 
Кеннеді Е. Мерроу змуше
ний був відкрито визнати, що 
справи з «масовою культу
рою» погані; щоправда, 
Е. Мерроу та близьких до 
нього людей турбує лише те, 
що телебачення і кіно ніби
то «перекручено» показують 
Америку і тим самим підри
вають престиж країни. Але 
ця цілком зрозуміла точка 
зору верхів не міняє суті 
справи.

От уже справді «підгнило 
щось у Датськім королів
стві»! Особливо коли про 
хвороби «мас калчер» го

лосно заявляє такий рафіно
ваний, академічний журнал, 
як «Дедалус», орган амери
канської Академії мистецтв 
і наук, котрий претендує на 
роль виразника думок інте
лектуальної еліти. Один з 
номерів журналу спеціально 
присвячений дискусії про 
«мас калчер», її джерела і 
засоби. Багато з того, що 
говорилося в цій дискусії, 
відображає характерні зру
шення в громадській думці 
США.

Широкий форум в «Деда- 
лусі» організований за всі
ма правилами буржуазного 
«об’єктивізму»: на ньому
представлено всі погляди — 
за, проти і проміжні; читач 
може прийняти будь-який.

А втім, та строкатість ду
мок і оцінок, що мала місце 
під час дискусії, доводить 
не стільки свободу слова 
(якою так пишається жур
нал), скільки неспромож
ність розібратися в соціаль
ному корінні обговорювано
го явища. І все-таки, у цій 
справді строкатій плутанині 
не важко помітити два го
ловні погляди — «песимі
стів» (їх явно більше), які 
гостро і доказово засуджу
ють «мас калчер», і «оптимі
стів» (цих значно менше), 
які задовольняються стано
вищем, що створилося.

З висловлювань представ
ників «песимістичної» біль
шості справді вимальовуєть
ся дуже безрадісна картина 
сучасного стану «мас кал
чер» у США. Стюарт Х’юз, 
професор Г арвардського
університету, засуджує її за 
те, що вона викликає пасив
ність глядачів, слухачів і чи
тачів, не спонукає до дії, не 
дає матеріалу для активних 
роздумів і суперечок. «Мас 
калчер»,— пише Х’юз,— не 
несе в собі духу соціальної 
критики, а сприяє лише на
строям самозаспокоєності і 
конформізму». Він звинува
чує своїх співвітчизників, 
споживачів «мас калчер», у 
байдужому сприйнятті та
ких кричущих зол, як «стра
хітливий стан наших міст,

занепад економіки, неком
петентність наших лідерів, 
безплідність громадських 
дискусій». Він засуджує їх 
за відсутність ідеалів і віри 
в досконаліший соціальний 
устрій. Доти, попереджає 
Х’юз, поки ми не повернемо 
собі цю здатність до невдо
волення і «обурення», наша 
культура залишиться тим, 
чим вона є сьогодні — «ви
снаженою, млявою, безси
лою і безплідною».

З Х’юзом солідарний не
гритянський журналіст і 
письменник Джеймс Болду- 
їн Як на корінну ваду 
«мас калчер» він вказує на 
глибокий розрив між тим 
вигаданим світом, який ви
никає на екранах телевізо
рів, і дійсністю, в якій жи
вуть їх власники. Болдуїн 
нагадує про дитячу злочин
ність, міські трущоби, про 
загальну апатію і пасив
ність. «У нас безнадійний 
розрив між тим, ким би ми 
хотіли бути, і тим, ким ми є 
насправді,— пише він,— і 
ми не зможемо стати тими, 
ким хочемо бути, доти, поки 
не поставимо перед собою 
питання, чому життя, що 
його ми ведемо на цьому 
континенті, здебільшого 
пусте, боягузливе, огидне».

З не менш серйозним і 
гострим застереженням ви
ступає відомий американсь
кий поет Рендалл Джаррел. 
Кричущі обкладинки «Лай- 
фа» і «Лука», «радіо- і теле- 
дайджести», каже він, ство
рюють «ерзац-реальність», 
прикрашену, підфарбовану 
картину дійсності. Джаррел 
нагадує про безробітних, що 
живуть у халупах, про тих, 
хто день у день бореться за 
шматок хліба для своєї сі
м’ї. їх доля дає матеріал 
для мистецтва, для справж
ньої трагедії,— підкреслює 
Джаррел,— але продюсери 
«мас калчер» удають, що та
ких людей не існує. А тим 
часом,— додамо ми,— цих 
«нетипових» безробітних 
американців аж п’ять міль
йонів.
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І тут Рендалл Джаррел 
називає ще одну знаменну 
тенденцію — художня літе
ратура дедалі більше посту
пається місцем різним жур
нально-публіцистичним жан
рам — передовим та доку
ментальним статтям, інтер
в’ю, фоторепортажам та ін
шому матеріалу, що містить 
«реальні факти» про «реаль
них людей». Персонажам з 
романів і повістей дедалі 
важче конкурувати з геро
ями телепередач та ілюстро
ваних журналів, які, весь 
час нагадуючи про себе 
мільйонам людей, і справді 
здаються взятими з життя. 
Все це змушує Рендалла 
Джаррела поставити гірке 
запитання: «... Чи є тепер 
художня література такою 
ж насущно необхідною, як 
колись? Шекспір і Толстой 
можуть всебічно показати 
певну людину; але те саме 
може зробити і журнал 
«Лайф», а коли це робить 
«Лайф», то виходить щось 
реальне». «Людей, яких що
дня наркотизують сумішшю 
марципану з коньяком,— ро
бить висновок Рендалл 
Джаррел,— нелегко приму
сити перейти на хліб, вино
градне вино і воду, так са
мо як і людину, що звикла 
дивитися битви гладіаторів, 
нелегко переключити на ка
мерну музику».

І, нарешті, професор Ко
лумбійського університету 
Е. ван ден Хааг підсумовує 
висновки про «масову куль
туру» таким чином: вона 
вкрай стандартизована, ві
дірвана від життя, контро
люється рекламодавцями, 
розбещує справжні талан
ти, псує смак, відвертає лю
дей від серйозних проблем.

Проте, навіть найсерйозні
ші критики «масової культу
ри» залишили поза увагою 
одну важливу сторону обго
ворюваної проблеми. Точні
ше кажучи, вона прозвучала 
надто глухо. А тимчасом са
ме в США явища духовного 
життя перетворилися на 
«товар», що обертається 
повною мірою за законами

капіталістичного ринку і 
конкуренції. Стерлася прин
ципова грань між зовніш
нім оздобленням телевізо
ра і тим, що показується на 
його екрані. В цьому зв’язку 
можна навести дуже показо
вий діалог, що відбувається 
між двома героями роману 
американського письменни
ка Бадда Шулберга «Що 
підганяє Семмі?»: «Нам тре
ба якнайбільше людей, що 
вважають фільми звичай
ним товаром і перестали 
мріяти про всякі там «сер
йозні» картини»,— говорить 
один з персонажів твору. 
«Так і я ж це кажу,— 
гаряче підтримує його дру
гий.— Врешті-решт фільми 
перевозяться в бляшанках. 
По суті, у нас — консервний 
завод. Наше завдання — зу
міти добитися того, щоб 
кожна партія товару давала 
прибуток». Мабуть, краще й 
не скажеш! Що ж до «опти
містичної» меншості, пред
ставленої на сторінках «Де- 
далуса», то їй явно бракує 
аргументації. Якщо вірити 
Лео Ростену, консультанто
ві журналу «Лук», то вихо
дить, що «продюсери» «ма
сової культури» тільки й ду
мали б про те, як підвищу
вати якість своєї продукції, 
якби запити мас не були 
такі низькі. Виходить, що 
будь-яке хороше починання 
немовби загрожує «втратою 
споживачів». Отже, в усьо
му винні маси... І це пише
ться всупереч тим загально
відомим фактам, що кінобо- 
йовики сприяють зростанню 
злочинності серед молоді, 
«дайджести» відвертають 
людей від серйозної літера
тури, а всілякі «рев’ю» і 
«шоу» аж ніяк не зміцнюють 
моральних устоїв американ
ців. Та й хіба не за допомо
гою «мас калчер» послідов
но і штучно формуються сма
ки споживача?.. Інший «оп
тиміст», Френк Стентон, 
співробітник Стенфордсько- 
го університету і колишній 
президент «Коламбіа Брод- 
кастінг систем», все бачить 
в рожевому світлі: — «сер

йозна» література, і «мас 
калчер», запевняє він,— різ
ними шляхами йдуть до од
нієї мети — розширити кру
гозір американця, дати йо
му більше різноманітних ві
домостей. Телебачення, на
приклад, пропонує серйозні 
програми в галузі культури, 
пропагує класиків, хоч і ро
бить це в силу своєї специ
фіки впереміжку з розва
жальним матеріалом — і, 
додамо ми — рекламою, ха
зяї якої визначають часто 
зміст телепередач.

І тут доречно нагадати ав
торитетні свідчення людей, 
які, щоправда, не брали 
участі в дискусії на сторін
ках «Дедалуса». Так, Уїль- 
ям Дуглас, член Верховного 
суду США, говорив про те
лебачення: «Це чудесне до
сягнення науки абсолютно 
деградувало і тепер лише 
прищеплює найнизькопроб- 
ніші смаки... Передачі поз
бавлені смаку і страшенно 
вульгарні». Що ж до «про
паганди» класиків, то відо
мий драматург Артур Міл- 
лер недавно з обуренням 
писав, що під час інсцену
вання «Дон Кіхота» з вели
кого твору Сервантеса був 
вихолощений весь мораль
но-філософський й етичний 
зміст; залишився лише «сю
жет». Подібні дуже типові 
насильства над класиками, 
підкреслює Міллер,— «гір
ше, ніж неуцтво».

* **

Але в дискусії на сторін
ках «Дедалуса» є, крім гост
рої критики, ще одна важ
лива особливість. Американ
ські буржуазні публіцисти 
і соціологи опиняються у 
безвиході, коли мова захо
дить про те, якою є соці
альна суть «мас калчер» і 
як лікувати її вади.

«Мас калчер» вони вва
жають плодом нинішнього 
«індустріального» віку та 
«масового суспільства». 
(Термін цей дуже неясний, 
але він часто фігурує в пра-
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цях американських соціоло
гів та економістів. Мабуть, 
вигадали його для того, щоб 
завуалювати цілком певні 
суперечності сучасного ім
періалізму).

Один з учасників дискусії 
Едвард Шілс вважає цілком 
закономірним існування в 
«масовому суспільстві» 
трьох видів культури: «ви
щої» — для інтелігенції, «се
редньої» — для більш широ
ких верств і, нарешті, «еле
ментарної» або «бруталь
ної» — для масового спожи
вача. А Дуайт Макдональд 
в журналі «Партизан ревю», 
зробивши дуже легковаж
ний екскурс в історію літе
ратури, доходить несподі
ваного висновку: «мас кал- 
чер», мовляв!, породжена ма
сами і виникла в результаті 
пристосування колишньої 
аристократичної культури 
до низьких запитів.

А тим часом прогресивні 
американські публіцисти і 
соціологи переконливо до
вели, що «мас калчер» — це 
величезне комерційне під
приємство, яке контролюєть
ся монополіями і заповзят
ливо виконує їх спеціальне 
замовлення. Так, прогресив
ний американський публі
цист Майк Ньюберрі наво
дить в газеті. «Уоркер» кон
кретні приклади впливу мо
нополістичних об’єднань на 
самий дух телебачення. 
Можна назвати і книгу Е. та 
С. Нірінгів «Америка сьо
годні», де між іншим пока
зано, що «аполітична» і 
«безформна» «мас калчер» 
(а саме такою постає вона 
з виступів учасників диску
сії), є насправді добре орга
нізованим, потужним, керо
ваним фінансовою олігархі
єю пропагандистським апа
ратом, що має на меті по

ставити під контроль духов
не життя людей.

«...Народові пропонують 
наркотики, сексуальну роз
бещеність та зображення 
насильств або участь у 
них,— пишуть Нірінги.— 
Римські олігархи називали 
це методом «хліба і видо
вищ». Творці політики в 
США могли б назвати свій 
метод меходом «кока-кола 
і телебачення». Це стара 
практика, видозмінена і вдо
сконалена в США за допо
могою сучасної техніки».

Проте представники цієї 
точки зору не дістали три
буни в «Дедалусі». І все- 
таки дискусія в журналі по
казала серйозні зрушення 
в настроях американців. 
Об’єктивно вона прозвучала 
як суворий осуд «мас кал
чер», цього потворного по
родження «американського 
способу життя».
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РУДО М О Р І Ц

омасові
ОПОВІДАННЯ

Над зеленим полем «Stadio OJimpico»1 за
котилося пекуче сонце. Настала приємна 
прохолода. Стомлене світило зникло за 
хвилястим горизонтом, сутінки огортали 
овальні трибуни, переповнені тисячами гля
дачів. Раптом на високих щоглах спалахну
ли вогні рефлекторів, і на трав'янистому 
овалі знову стало видно, як удень.

Бігова доріжка і сектор для метання яд
ра вже спорожніли, тільки майданчик для 
стрибків у висоту, наче магніт, притягував 
до себе сто тисяч пар очей. Люди дивились, 
затамувавши подих.

Планка на висоті двісті дванадцять — а бі
ля неТ четверо гімнастів. З великої групи за
лишилися тільки вони. Троє в червоних і 
один у білій майках. Троє білявих соколів 
із гербами Радянського Союзу і один чор
ношкірий з літерами «USA». Першим стри
бає вісімнадцятирічний студент з довгими, 
немов у лелеки, ногами. Якусь мить він 
уважно дивиться на позначку, звідки йому 
треба відштовхнутись, і ніби ще раз усе зва
жує. Потім напружує ноги і...

«Так я і знав, хлопчику,— чорний Томас 
спокійно дивиться на планку, яка затремті
ла і слідом за стрибуном впала на пісок.— 
Так я і знав, далі не підеш».

І в кучерявій голові чемпіона світу, який 
зовсім недавно досяг фантастичних двохсот 
двадцяти двох сантиметрів, зринає думка: 
«Треба їх трохи заплутати, подратувати. 
Пропущу цю висоту».

Шавлакадзе і Большов узяли її з першої 
спроби, але Томас уже не міг позбутися 
цієї думки; навпаки, вона стала твердим 
рішенням: він стрибатиме лише на двісті чо
тирнадцять! Власне, і ця висота не варта 
його уваги, та досить, коли пропустить од
ну. І так зрозуміють, що перемогти його ні і

і Стадіон у Римі, на якому проходили XVII Олім
пійські ігри 1960 р.
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в кого немає шансів. Зрозуміють, що він — 
чемпіон світу. Від двохсот дванадцяти до 
його рекорду— величезна відстань.

Судді дивляться на нього: зараз його 
черга. Але Джон лише махає недбало ру
кою і не підводиться з місця. Стадіон го
лосно зітхає, а звідкись долинає навіть сміх. 
«Зрозуміли, що це для мене — забава, — 
посміхається Томас.— Адже зараз все одно 
той вісімнадцятирічний хлопчина вийде із 
змагання, і ми залишимось утрьох. Та пере
можу лише я, Джон Томас — на прізвисько 
Газель».

В думці він пожалів отих трьох. Вправні, 
моторні хлопці, особливо чорнявий, Шавла
кадзе. Перестрибує планку одним махом. 
Такого спортсмена не можна недооцінюва
ти, хоч він уже й не молодий. Однак в по
рівнянні з ним, Томасом, він теж слабкий. 
Ага, вісімнадцятирічному все-таки потала
нило. Що не кажи, а вони молодці. Шкода 
тільки, що не мають ніяких шансів. Але хто 
сказав, що ніяких? Срібну й бронзову меда
лі одержать. То хіба цього їм замало? Зо
лота буде його, Томасова. Це вже напевно!

Судді підіймають планку на двісті чотир
надцять. Чорного Джона знову бере споку
са: ще більше їх розтривожити, пропустити 
й цю висоту. Але так уже негарно робити, 
адже це хороші хлопці, не слід їх ще біль
ше дратувати. І так не витримають, бо не 
зможуть змагатися з ним. Отже, він стриба
тиме. Чесно заробить золоту...

Стадіон занімів. Той, вісімнадцятирічний — 
як же його прізвище — готується. Цікаво 
перестрибне чи ні? Бач, як нерішуче дивить
ся на планку! Томасові знову шкода вісім
надцятирічного Брумеля. Але Шавлакадзе 
і Большов з першої спроби долають висоту 
і стрибатимуть далі. Щось підозріло, як 
легко вони стрибають... Та, власне, що йому 
до того? Адже відстань від двохсот чотир
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надцяти до двохсот двадцяти двох санти
метрів чимала! Можливо, сьогодні він, 
Джон Томас, доб'ється ще кращого резуль
тату, хто знає...

Всі глядачі напружено дивляться на нього, 
Томаса. Може, він і зараз махне рукою і си
дітиме далі? Чи атакуватиме планку? Джон 
підводиться, потягується, мов леопард, кіль
ка разів підстрибує на місці, щоб розімня- 
ти м'язи. Стадіон шумить: все-таки підвівся! 
Іде! Чорна перлина йде стрибати, світовий 
чемпіон іде показати клас отим молокосо
сам!..

Джон намагається думати лише про план
ку, до якої примірюється примруженими 
очима. У світлі рефлекторів верхній пруг 
планки виблискує! Джон щулиться, і руки 
в нього ніби довшають. «В наступ!» — вигу
кує він у думці. Звичайно, хіба ж можна 
рівняти цю висоту з його рекордом! Поволі 
набираючи темп, намагається він зробити 
своє тіло якнайлегшим, щоб не підвело у 
вирішальний момент. Ще крок — і він зле
тить у повітря. Зрозуміло — над планкою. 
Однак нога, якою Джон відштовхнувся від 
землі, чомусь не злетіла так легко, як бу
вало раніше... Дарма, досить і цього для 
двохсот чотирнадцяти!

Чорне тіло, наче вугор, ковзнуло над 
планкою. Ось він уже на другому боці, ли
ше нога трохи відстала. Та нічого. І раптом 
Джон відчув легенький дотик до литки. Та
кий легкий, мов подих вітерця, і все-таки 
його тіло пройняв дрож. Сталося те, чого 
він навіть не сподівався: майже одночасно 
з його приземленням ткнувся в пісок сму
гастий кінець планки. Запала глибока ти
ша, але у Томаса дзвеніло у вухах, як після 
вибуху. Не повірив власним очам. Простяг 
руку і торкнувся планки, що лежала на зем
лі. Правда... Він, світовий чемпіон, не взяв 
висоти двісті чотирнадцять!.. Як це могло 
статися, боже милосердний, як це могло 
статися!?

Його охопили лють і страх: швидше ви
правити безглузду помилку! Повторити цей 
нещасний стрибок, щоб загладити непри
ємне враження. Мимоволі помітив, як при
нишкли глядачі — сто тисяч людей жадібно 
дивились на нього. Світовий чемпіон не по
долав двохсот чотирнадцяти! Швидше по
ставте планку на місце, стрибатиму ще раз, 
щоб змити цю ганьбу! Суддя в солом'яно
му капелюсі заступив йому дорогу. Чого хо
че від нього ця людина? Томас мало не 
крикнув: «Відступись, хай ця ганьба скорі
ше минеться!» Але чоловік у солом'яному 
капелюсі заперечлйво махає рукою: «Чер
га, черга!» Що це? Хай іде геть з дороги... 
Скоріше подолати ці осоружні двісті чо
тирнадцять! Однак суддя не відступається, 
лише махає рукою, чимдалі рішучіше. Чер
га! Он що!.. Джон до болю закусив губу.

Звичайно, треба додержуватися черги. 
З глузду він зсунувся, чи що? Першим стри
бає Брумель, а не він. Ті двоє вже подола
ли цю висоту. Стрибай уже до біса, шмар
качу, щоб я нарешті звільнився від цієї дум
ки! Я доведу вам, що то була помилка, не 
зупинюсь нижче двохсот двадцяти!

Але Джон відчуває, що він тремтить що
раз більше, щораз відчутніше. Нерви, хай 
вони сказяться! Тільки чого ж мені боятися 
такої висоти? Моя висота — двісті двадцять 
два! Вісімнадцятирічний перестрибнув — 
стадіон загримів, але в оплесках звучить 
очікування: що буде з ним, з чорним Джо
ном Томасом, Джоном у білій майці з 
трьома літерами на грудях «USA»? Про
сто смішно! Золота медаль буде моя, це 
факт. Тільки чого це мене проймає такий 
дрож, такий неприємний дрож? Бессі, вбо
лівай за мене, і ти, тітко Поллі, і ти, Томе, 
і ти, Бене! Згадав імена своїх близьких, що 
сидять десь там, на трибунах, і дивляться 
на нього, але далі вже не міг думати про 
них — тіло напружилося, він зробив кілька 
довгих кроків, планка усе наближалася. Зле
тів і не відчув жодного дотику. Щоб упев
нитись, оглянувся: планка спокійно лежала 
на стояках. Ось бачиш, Бессі, ти добре вбо
лівала за мене, і ти, тітко Поллі, і ви хлоп
ці. Ви добре вболівали, і я їм зараз покажу. 
Покажу всім, що вмію стрибати, що неда
ремно в нашому селі мене назвали газеллю.

Томас повільно походжав по траві. Він 
уже не сяде, щоб заклякли м'язи, щоб не 
сталося знову...

«Спокійно, Джоне, спокійно!» — чути збо
ку. Це промовляє до нього тренер Боб, та 
навіщо він це говорить? Хіба Джон не спо
кійний? І чомусь знову цей дрож у тілі,— 
у грудях, ногах, руках. Навіть у голові щось 
деренчить. Бісового батька, що воно дерен
чить, що порушує його спокій?! Адже він 
перестрибнув і ще перестрибне, бо ж його 
рекорд значно вищий. Не бійся Бобе, ти ду
рень, але я не осоромлю тебе. Я знаю, що 
вдома через це ти мав би неприємності так 
само, як і я, й Бессі, і тітка Поллі, і Том та 
Бен. Я не зганьблю ні вас, мої любі, ані на
ше село, яке збирало для вас грошенята на 
дорогу аж сюди, в Рим, щоб ви побачили, 
як мені почеплять на шию золоту медаль. 
Справді хороші люди в нашому селі. Біда
ки, а все ж зібрали стільки доларів... Як це 
казав старий Джек, коли приніс гроші? 
«Прослав наше негритянське село, Джоне, 
хай знають, які в нас люди». Джека нази-1 
вають кривим чортом, але він — розум на
шого села. Живеться їм нелегко, однак во
ни зібрали гроші і для Бессі, і для тітки 
Поллі, і для Тома з Беном. Шкода тільки, 
що вже неживі ні батько ні мати, а то і їм 
зібрали б грошей, і вони побачили б, як 
йому зараз почеплять на шию золоту олім-
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пінську медаль з вовчицею і двома немов
лятами. Смішно: вовчиця годує немовлят. 
Чого тільки не вигадають оті італійці!

Пітьма густішає, і рефлектори сміливо 
відганяють її. На стадіоні видно, як удень, 
лише планка виблискує ще більше. Стрибає 
вісімнадцятирічний. Пора б йому вже зда
вати позиції, бо це починає ставати небез
печним. Двісті шістнадцять! Не думав Джон, 
що ці троє аж до двохсот шістнадцяти до
беруться. Молодці, певно, візьмуть срібну 
й бронзову. Цікаво, хто з них вийде із зма
гання, адже медалей лише три, а їх четве
ро! Вісімнадцятирічний не перестрибнув, 
але стадіон вибухнув оплесками. Глядачі ві
тають уже кожний стрибок, адже таке не 
часто можна побачити. Двісті шістнадцять — 
це таки щось значить!

Шавлакадзе теж зачепив планку. Мо
же, саме він не дотягне? Вже пора, щоб 
хтось вибув з гри, адже один з них зайвий. 
Томас не зводить очей з третього. Пере
стрибне чи ні? Ні!.. Бачите, хлопці, зараз 
моя черга, Джона-газелі. Я стрибаю за на
ше чорне село, тобто й за Америку. Коли б 
тільки не цей дрож. Що це сьогодні зі 
мною? І не стільки за Америку, як за наше 
село. Рушай, Джоне, настав твій час. Ті троє 
не подолали висоти, покажи їм! Не дума
ти ні про що, планка — і більше нічого. Нав
коло сто тисяч людей, і в кожного завми
рає серце від хвилювання. Калатає серце і 
в Джона, гучно, мов дзвін. Стукає і трем
тить.. Та ні, не тремтить ніщо... Зараз він ду
має лише про планку і свій світовий рекорд. 
Двісті двадцять два, а це ж на шість санти
метрів менше. Це легко. Пора! Чим довше 
зволікаєш, Джоне, тим гірше. Пора!

! знову ноги легко несуть тіло. І знову 
наближається смугаста планка, вона спокій
но чекає свого переможця. Поштовх, силь
ний поштовх, Джоне! — і планка, мов зру
бана, падає з двохсот шістнадцяти сантимет
рів на м'який пісок. Ні він не перестрибнув, 
ні вони. Це вже казна-що! Погано вболіва
єш за мене, Бессі, і ти, тітко Поллі, і ви, 
хлопці. Чому так погано вболіваєте за сво
го Джона? Коли прощались, Бессі шепнула 
йому, що весь час думатиме про нього. Про 
нього і про золоту медаль. Вона багато на 
що сподівається. Ще коли почав з нею дру
жити, сказала, що він має досягти більшого, 
ніж усі односільчани, піднятися вище за 
всіх інших, та й не тільки у їхньому селі, а 
в цілих Сполучених Штатах — стати світовим 
чемпіоном. Адже газети писали, що він уже 
досяг фантастичних результатів і піде ще 
далі. Тоді Бессі, красуня Бессі, гладила його 
по обличчю і тихо повторювала: «Ти не та
кий, як усі, Джоне!» Вона твердо вірила, що 
він буде першим, всю дорогу до Рима ві
рила в це, певно, й зараз вірить. Але ж і він 
вірить, не лише Бессі. Коли б тільки подо

лати оті двісті шістнадцять! Адже це була 
лише перша спроба, попереду ще дві. Він 
подолає цю мізерну висоту, не можна дава
ти волю нервам.

Повільно походив по доріжці, витер доло
ні об виблискуючі стегна і зміряв похму
рим поглядом суддів, які скупчилися біля 
планки. Ця висота вже могла бути позаду, 
і це отим трьом сказало б усе. А зараз во-
НИ ВСІ рівні. І ВІН, І ВОНИ --- НІХТО не ВЗЯВ II
з першої спроби. Ця висота буде вирішаль
ною. Джон відчуває це, він майже переко
наний: хто перестрибне двісті шістнадцять, 
той переможе. Але хто ж усе-таки виграє, 
і хто програє? Він, Джон, виграє, обов'яз
ково виграє! Мусить виграти будь-що. Адже 
там, за стіною, він перестрибував свої дві
сті двадцять і більше. Він стрибне вище, а 
вони...

Друга спроба. Дивіться-но, вісімнадцяти
річний Брумель зачепив планку, але пере
стрибнув. На перший погляд, здається ні
чим не примітний хлопчина, ламаного шеля
га не дав би за нього. А перестрибнув. Пре
тендент на бронзову, а може, навіть і на 
срібну медаль. Зараз стрибатиме Шавла
кадзе. Права нога обв'язана в нього гумо
вим бинтом. Це щоб не було перенапру
ження м'язів. А може, і це йому не допо
може, може, нога не витримає? Джон впі
ймав себе на ганебному бажанні, щоб нога 
Шавлакадзе не витримала, але одразу ж 
вилаяв себе: адже цей чорновусий Шавла
кадзе чудовий хлопець. Перед змаганням 
сказав йому, що вірить у його, Джонову, 
перемогу. Ну що ж, давай, Шавлакадзе, 
давай швидше. Побачимо.

Та Шавлакадзе не поспішає, це надзви
чайно спокійна людина. Певно, має залізні 
нерви. Диви-но, перестрибнув! Меткі хлоп
ці, оті росіяни. Шавлакадзе, власне, не ро
сіянин, а грузин, чи що, але однаково мо
лодець! Який стиль! А спокій!

Чого це він, Джон, останній у черзі? Вже 
знав би, на що сподіватись, а зараз мусить 
чекати того, третього... А й справді, що як 
і цей перестрибне? Жоден з них досі не 
стрибав на двісті шістнадцять, а тут — наче 
змовились. Але ж йому боятися нічого, йо
му належить не якийсь там, а світовий ре
корд! Коли б тільки не трусилися ноги, ко
ли б не оця клята кволість. Спіймав себе 
на тому, що нервово бігає взад і вперед. 
Зупинився, розставив ноги і став чекати то
го, третього, в червоній майці. Відчув, як 
одлягло від серця, коли планка впала з сто
яка. Мимохідь потер долоні, це надало 
йому трохи впевненості. Коли цей і на тре
тю спробу не перемахне через планку, вони 
залишаться лише втрьох. Зараз, Бессі, ду
май лише про мене, щоб не довелося стри
бати ще раз.

Але і друга Томасова спроба була невда-
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Люто поглянув на планку, що впала 
йому на ноги. Що сталося, боже правед
ний?! Тут він уперше відчув страх за с в о ю  
золоту медаль. Бессі, зараз або ніколи! Та 
й ти, тітко Поллі, і ви, Томе й Бене! Було б 
жахливо, коли б ви приїхали з далекого не
гритянського села на півдні Сполучених 
Штатів аж до Рима подивитись на поразку 
чемпіона світу Джона Томаса. Це було б 
страхітливо...

Повіяв прохолодний вітерець, і Джон від
чув, як його пройняло морозом. Можливо, 
не лише од вітру. Він почав швидко підстри
бувати, а сам не зводив очей з Большова, 
який готувався до останньої спроби. На
решті, той розбігся, але збився з кроку, а 
може, розгубився й повернув назад. Ще раз 
Джон мусить чекати своєї черги. «Чи зми
лостивиться наді мною доля?..» — подумав, 
коли Большов не подолав висоти й цього 
разу. Нас уже тільки троє. Хоча б зараз пе
рестрибнути, Бессі, хоча б зараз перестриб
нути! У скронях шалено стукає кров, сіпа
ються м'язи ніг. Коли б уже швидше скін
чити, здихатися... Ще ніколи він не почував 
себе так погано. Правда, ніколи ще й не 
брав участі в таких змаганнях, як сьогодні. 
Ріс чорношкірий спортсмен сам по собі, 
ковтав сантиметри, мов факір шаблі, стрибав 
усе вище й вище, поки, нарешті, проголо
сили його феноменом. Однак у гострому 
змаганні із справжніми суперниками йому 
так і не довелося брати участі. Завжди все 
минало спокійно. Боб і цього разу казав, 
що в Римі чорношкіра газель зажене на 
слизьке усіх суперників. Дуже приємно бу
ло слухати такі слова, і він навіть не розу
мів, що досі, власне, ні разу не зустрічався 
з серйозним суперником. Про цих Боб ра
ніше навіть не згадував. Мовляв, росіяни 
стрибати не вміють. Але вони наполегливі, 
залізні хлопці... Коли б уже все лишилося 
позаду, коли б швидше впасти на ліжко, 
поспати, ні про що не думати! Отже, Бессі, 
я йду. Що буде, те й буде. Як це страшно — 
не мати попереду ніяких перспектив. Не пе
рестрибнеш — амінь. Кінець! Коли не вда
лася перша спроба, то ще нічого, але ж 
це — остання можливість. Ще раз — і край. 
Тільки двісті шістнадцять. Добрий поштовх, 
і я проковтну цю планку разом із стояка
ми. Обов'язково проковтну, нічого зволіка
ти, марш!

Томас почув, як на стадіоні волає тиша. 
Та ні, це гуде в голові. Здалося, ніби й реф
лектори схвильовано примружили холодні 
очі, а потім раптом спалахнули ще яскра
віше. Витер долонею чоло і став на своє 
місце. Чи не відступити трохи назад, для 
кращого розгону, ні, розбіг не вирішує. 
Добре відштовхнутись — і все буде позаду. 
Уяви собі, Бессі: добре відштовхнутись, і 
все буде позаду...
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Розбігся якось невпевнено, наче мірку
вав, чи не повернути назад. Адже так усе 
ще мав би надію. Та ні, марш, Джоне! По
штовх, зліт і...

І враз усі надії розсипалися на нікому не 
потрібні дрібні черепки. Золота медаль ви
пала з рук. З його, світового рекордсмена, 
рук. Упав на м'який пісок і не хотілося на
віть встати, не хотілось підводити очі й ди
витися в застиглу тишу. За якусь мить почу
лися оплески. Стадіон віддавав честь пере
моженому. Але Джонові здавалося, що 
йому грають жалібний марш. До нього під
біг Шавлакадзе, поплескав по плечу. Джон 
підвівся, але тіло було якесь чуже, він май
же не відчував його. Вірніше, відчував, але 
воно було важке, ніби налите свинцем. Ко
ли став на твердий грунт — заточився. Фа
тальні двісті шістнадцять! Приїхав у Рим, 
щоб осоромитися. На його поразку приїха
ли подивитися Бессі, тітка Поллі, Том і Бен. 
На кров'ю і потом зароблені гроші одно
сільчан, які проводжали його, переконані, 
що привезе перемогу — золоту медаль... 
Кілька секунд тому вона випала в нього з 
рук. На втіху йому лишилася тільки бронзо
ва. Третє місце для чемпіона світу...

Сів і сховав обличчя в долоні. За хвилину 
відчув на потилиці подих Боба і його заспо
кійливі, але дошкульні слова. Не підводив 
голови, перемагав бажання якось помсти- 
тись. Його вже не цікавило, що ті двоє по
просили підняти планку ще на два санти
метри. Вони вже й так досягли олімпійсь
кого рекорду. Йому було байдуже, що во
ни йдуть далі, хочуть досягти ще біль
шого — перевершити радянський рекорд. 
Його світовий вони не перевершать, але зо
лоту медаль втрачено безповоротно. Йому 
тепер усе байдуже, байдуже навіть, що ска
жуть Бессі, тітка Поллі, Том і Бен. Якого бі
са вони взагалі сюди приїхали!

Не знав, скільки він отак просидів, аж то
ді отямився, коли хтось обережно торкнув
ся його плеча. То був Боб, а поряд з ним 
стояв один з розпорядників у сірому під
жаку.

— Йди по свою медаль,—кинув йому іро
нічно Боб і сунув у руки тренувальний кос
тюм. Огледівся, і ноги механічно понесли 
його на середину стадіону, де світився п'є
дестал переможців. Перед ним ішли двоє в 
світлих тренувальних костюмах, двоє, що 
перевершили його результат. Десь у кутку 
стадіону пролунав олімпійський сигнал. 
Джон до болю закусив губу. Його двісті 
двадцять два здавалися тепер якимсь дав
нім солодким сном. Зараз він не думав ні 
про рідне село, ні про Бессі, тітку Поллі, 
Тома і Бена. В цю мить він відчував лише 
гіркоту поразки.

Ті двоє вже стояли на своїх місцях. Шав-



лакадзе найвище. Під ногами Джона чорні
ла трійка. Бронзова медаль... Потім залу
нав гімн, могутній гімн Шавлакадзе і Бру- 
меля. Його гімн не гратимуть. Та навіщо 
його грати взагалі? Хіба ж то його гімн, хі
ба він має свій гімн? Має чи ні? З нього смі
ятимуться, він знову стане дурним негром, 
який не виконав того, що мав виконати, що 
було його обов'язком. Джонові Томасу по
тьмарилось в очах, три прапори на щоглах 
кудись відступили, він несвідомо нагнувся, 
щоб йому повісили на шию бронзову ме
даль. Найсильнішим бажанням було десь 
заховатися, забратися в кімнату, засунути 
голову під подушку, щоб не чути нічого ні 
про Бессі, ні про тітку Поллі, ні про Тома з 
Беном, ні про що на світі. Та він добре ро
зумів, що це неможливо, що зараз його 
оточать, розпитуватимуть, дехто жалітиме, 
а дехто дивитиметься з осудом. Найкраще 
було б утекти звідси. Але куди?..

— Іншим разом переможеш ти,— почув 
Джон біля себе і здригнувся. Такий голос 
має Джек, якого називають кривим чортом,

тільки в нього бас глухіший. Але це нёГ 
Джек, а Шавлакадзе, Джон відчуває в сво
їй долоні його руку. Так, Шавлакадзе. Тре
ба поздоровити його, але Джонові ніби хто 
стискає горло, він не може видушити із се
бе й слова. «Іншим разом перёможеш ти». 
Але чому іншим разом, чому не зараз, на 
олімпійських іграх?! Ще ніколи не знав по
разки — і довелося зазнати саме тут, де ви
рішувалось так багато, все!..

І раптом в голові сяйнула думка: «Сам 
винен, ти програв іще тоді, на двісті двана
дцяти!» Цей голос, що йшов з глибини сер
ця, нагадував голос кривого Джека, голос 
розуму рідного села.

Томас спустився з п'єдесталу і тихо по
брів до виходу. Не помічав, як швидко роз
ходилися глядачі з стадіону, і між порожні
ми лавами з'явилися прибиральники. Йшов 
повільно, нічого не бачачи навколо, навіть 
не відчував бронзової медалі у себе на гру
дях.

Зі словацької переклав 
Семен ПАНЬКО

$
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Т  робітник Карл
Верц повертався додому через 
Пфальцський ліс. Раптом його зу
пинив грізний окрик:

«Стій! Тут Аль Капоне. Відстань 
сім метрів!»

Верц засвітив кишенькового 
ліхтарика, і тієї ж миті його вра
зила смертельна куля.

Банда «Аль Капоне» з'явилася в 
Західній Німеччині ще десять ро
ків тому. Тї ватажком став 17- 
річний Бернгард Кіммель, його 
помічниці Тіллі Дон, на прізви
сько «Револьвер-Тіллі», було 16 
років, наймолодшому члену 
з гр а ї— 15 років. Юний отаман 
наслідував сумної слави амери
канського гангстера Аль Капоне. 
Саме його ім'я обрав Кіммель 
своєю кличкою.

Протягом всіх цих років зграя 
Кіммеля-Капоне чинила збройні 
наскоки, пограбування, вбивства, 
доки кінець кінцем не опинилася 
перед судом.

Як з'ясувалося, поліція мала 
підстави схопити Кіммеля значно 
раніше, адже ще в 1957 році його

Злочинців ведуть в зал суду. 
Знаком «X» помічено ватажка 
зграї Бернгарда Кіммеля.

підозрювали в пограбуванні кіль
кох кас. Однак Кіммель залишив
ся на волі, «бо його батьки вели 
благочестиве життя».

В зв'язку з справою банди 
Кіммеля західнонімецька преса 
звернулася до статистики: 1961 
року в ФРН зареєстрували 
2.120.419 злочинів та серйозних 
хуліганських вчинків, отже, на 
кожну тисячу жителів тут припа
дає 38 злочинів і порушень. Се
ред злочинців і порушників налі
чується 169.000 юнаків від 18 до 
21 року, 114.000 підлітків від 14 
до 18 років та 47.000 дітей віком 
до 14 років!

Що ж саме штовхає молодь на 
злочини? Відповідь на це запи
тання до деякої міри дає пере
лік книжок, знайдених у Кімме
ля під час обшуку: гітлерівський 
«Майн кампф», «мемуари» одно
го з масових убивць, розповіді 
про відомого зломщика банків
ських сейфів Засса,... Фільми 
Кіммель обирав теж за подібною 
тематикою.

Через кілька днів після убив

ства Карла Верца обурені жите
лі міста Нейштадта влаштували 
демонстрацію, вимагаючи забо
рони детективної літератури та 
гангстерських фільмів. Кельнська 
газета «Нейе ілюстрірте» писала: 
«Доки на вулицях висітимуть кі- 
ноплакати з написами «Хто стрі
ляє першим, той має більше від 
життя», існуватимуть і бездумні 
злочинці, що засвоюють подібну 
науку». Власті не звернули на ці 
виступи ніякої уваги. Навпаки, то
го ж дня в найбільшому кінотеат
рі міста демонструвався фільм 
«Здрастуйте, я ваш убивця!»

Офіційний бюлетень боннсько
го уряду змушений визнати: 
«Злочинність в країні росте швид
ше, ніж збільшується населення, 
а процент розкритих злочинів 
увесь час зменшується. Наша по- ' 
ліція, яка вже зараз переванта
жена, в майбутньому матиме ще 
більше справ».

Однак бюлетень замовчує при
чини цього лиха. Адже тоді до
велося б говорити про всю си
стему виховання західнонімець
кої молоді і підлітків. Сьогодні 
вони стають карними злочинця
ми, завтра з них можна буде 
зробити слухняних і жорстоких 
виконавців нових планів боннсь
ких паліїв війни.

«Дитяча» розвага: молодий Кім
мель вчиться стріляти.

А ось арсенал Кіммеля. В За
хідній Німеччині дуже легко при
дбати зброю до вподоби.
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Режисер Казімєж Деіімек.

ДВОХСОТЛІТНЬОГО ТЕАТРУ
Кілька місяців тому в 

Радянському Союзі прохо
дили гастролі Варшавсько
го Національного театру. 
Вони розпочалися п’єсою 
«Історія про славне воскре
сіння господнє», підзаголо
вок якої повідомляє, що ця 
історія «євангелістами чо
тирма зібрана, а ксьондзом 
Міколаєм з Вільковецька, 
монахом Ченстоховським 
віршами описана, Кращими 
і Кориснішими ніж у Баху
са і Венери Втіхами при
крашена». Як це на перший 
погляд не дивно, гастролі 
одного з найкращих сучас
них польських театрів по
чалися з відтворення на 
сцені написаної 1570 р. мі
стерії про діяння «воскрес- 
лого Ісуса Христа».

Коли починається виста
ва і відкривається завіса, 
глядач бачить перш за все 
триптих — розділену на три 
частини середньовічну сце
ну, де дія водночас відбу
вається в різних місцях. 
Після вступних слів Веду- 
чого-Прологуса (монаха- 
бернардинця) хор хлопчи
ків, також у чернечому одя
зі, виконує латинською мо
вою старовинний церковний 
гімн, який закликає гляда
чів до уваги. Починаються 
події містерії: не зважаючи 
на пильність римської вар
ти, з могили зникає тіло 
Христа, який воскрес. Пер
восвященики, щоб прихова
ти це, пускають поголос, 
ніби труп просто викрали 
його прибічники, жони-ми-

роносиці сповіщають апос
толів про воскресіння вчи
теля, а Христос, тим часом, 
спускається в пекло і, по
долавши дияволів, визволяє 
звідти патріархів та Адама 
і Єву. На сцені нібито від
роджується старовинна лі
тургійна драма, і сучасний’ 
театр вдається до стиліза
торської реставрації давно 
віджилих релігійних сценіч
них форм.

Втім, після перших же 
слів Прологуса (Адам Му
лярчик), не зважаючи на 
всі згадані середньовічні 
реквізити, глядач одразу ж 
відчуває несподівану гост
роту і свіжість вистави.

Справа не лише в тому, 
що євангельські сцени пере
плітаються з сатиричними
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побутовими інтермедіями — 
«втіхами», в яких діють ре
альні люди з їх життєвими, 
земними інтересами. Сама 
містеріальна частина виста
ви викликає посмішку і за
хоплює: виконавці її про
мовляють до глядача сучас
ною сценічною мовою, вони 
явно мислять по-сучасному.

Зробити з містерії анти
релігійний спектакль можна 
було б, вдавшись до сати
ричного висміяння, пародії. 
Це випробуваний, проте не 
найбільш тонкий і ефектив
ний спосіб.

Колектив . Варшавського

Національного театру на 
чолі з талановитим режисе
ром Казімєжем Деймеком і 
художником Анджеєм Стоп
кою обрав інший шлях. .

Гостроверхі вежі декора 
ції — «триптиху» якось див
но нагадують народну різд
вяну краківську «шопку» 
(ярмаркове видовище на 
зразок українського «вер
тепу»), а сам «триптих» схо
жий на старопольську се
лянську дерев’яну садибу. 
В конкретному ж пейзажі 
задника, на фоні якого 
діють євангельські персона
жі, легко впізнати краєвид

польського Підгалля. І зви- . 
чайнісінька селянська дра
бина, за допомогою якої 
Христос спускається в пек
ло, і вдягнуті навиворіт ко
жухи на плечах його меш
канців — Люцифера і Цер
бера, і вимазані сажею об
личчя чортенят, і, нарешті, 
сам Христос, схожий на ви
різьблену селянським
скульптором дерев’яну фі
гуру — безперечно свідчать 
про виразне народне похо
дження всієї образно-зоро
вої системи спектаклю. Ви
става стає втіленням на
родних релігійних уявлень. 
Ці уявлення складають і са
му суть містерії, її основну 
думку і цілеспрямованість.

Сприяє цьому до певної 
міри і сам сюжет: адже 
якщо до розп’яття Христос 
доводив своє «божественне 
походження», роблячи чуде
са — воскрешаючи умерлих 
і зціляючи сліпих, то після 
воскресіння він уже змуше
ний, навпаки, доводити 
свою реальну «людськість», 
переконувати всіх, що він— 
та сама людина, яка була 
розіп’ята на хресті. Замість 
того, щоб годувати двома 
рибами «п’ять тисяч чоло
вік», йому доводиться само
му з’їсти шматок риби, щоб 
переконати апостолів у то
му, що їх учитель знову жи
вий. Сценічне ствердження 
людськості Христа не йде 
на користь міфу про «бого
людину».

Містерія ченстоховського 
ченця позначена впливом 
ідей Ренесансу. Це й не 
дивно. На той час, коли 
вона створювалася (середи
на XVI століття), містерії 
були вже заборонені з іні
ціативи церкви мало не в 
усіх країнах Західної Євро
пи. Причиною заборони цих 
вистав було надмірне про
никнення в них реалістично
го світського елементу. 
«Груба відвертість народ
них пристрастей, вільність 
висловлювань міської пло
щі» (Пушкін) — відбились 
в достатній мірі і в «Історії

Сцена з спектаклю «Історія про славне воскресіння господнє».

Філіус (Войцех Семьйон) та патер (Япуш Страхоцький) в спектаклі 
«Історія про славне воскресіння господнє».
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«Слово про Якуба Шелю». Марися — Ганна Зембзкуська,’ Шелл — Ігнацій
Маховський.

про славне воскресіння гос
поднє», створивши в самому 
її тексті можливості для 
сучасного, матеріалістично
го тлумачення.

Талановита режисура Ка- 
зімєжа Деймека розвиває 
ці потенціальні можливості 
п’єси, широко використо
вуючи багаті засоби впливу 
сцени.

Актори Національного 
театру грають містерію сер
йозно, в їх грі відчувається 
навіть та внутрішня переко
наність учасників старовин
ної вистави, яка змушує по
вірити, що, скажімо, звичай
не дерев’яне селянське це
берко з водою — це Гені- 
саретське озеро. З актор
ського виконання вилучені 
всі елементи наперед зада
ної іронії, двоплановості, 
т. з. «ставлення до образу», 
воно позначене цілковитим 
і органічним перевтіленням 
в нього. Але грають актори 
не персонажів релігійної 
драми — святих і дияволів, 
а старовинні народні уяв
лення про них, матеріалізо
вані й олюднені.

Христос, у чудовому ви
конанні артиста Войцеха 
Семьйона, це мудрий і доб
рий підгальський селюк, не 
позбавлений практичного 
глузду. Він, наприклад, не 
хоче, щоб Адам і Ной спо
вістили матір божу про йо
го воскресіння, бо Адам 
звик в раю «розважатися 
яблучками, цитринами і фі
гами», а Ной «полюбляє пе
рехиляти чарку», отже, їх 
приходу доведеться довго че
кати, а Христос хоче якнай
швидше порадувати свою 
матір. Саме людяність і 
мудра доброзичливість від
значають цього Христа, 
який з містичного «сина 
божого» перетворюється на 
сцені на уособлення трохи 
наївних старовинних народ
них гуманістичних і мораль
них ідеалів. Очевидно, доб
ре мати в селі такого лагід
ного сусіда, як цей Христос. 
Щоправда, замість нього 
часом свариться руда і не

дуже витримана особа — 
Ангел (Гражина Станішев- 
ська), але й той, кінець кін
цем, спускає на мотузці із 
пекло дияволам кошик із 
свяченим, щоб і ці «вороги 
спасителя» могли розгові
тися. Народний гуманізм 
вистави руйнує зсередини 
будь-який прояв релігійної 
ідеології з її містицизмом, 
нетерпимістю і догматиз
мом, бореться проти її лице
мірно прихованої жорсто
кості. Релігійні образи ви
конують, по суті, антирелі
гійну функцію. Здійснюєть
ся це винятково органічно і

тактовно, без дидактики 
і будь-якої настирливості. 
Єдиний режисерський
прийом, яким Деймек до 
певної міри порушує сце
нічний «серйоз» містерії — 
це читання вголос дійовими 
особами т. з. «дидаскалій», 
тобто ремарок, в яких автор 
описує ту чи іншу сценічну 
дію. Коли Христос — Вой- 
цех Семьион — починає спі
вати, проголосивши перед 
гим: «Христос починає співа
ти по можливості басом, щоб 
було поважніше», то цим 
відразу ж створюється іро
нічна дистанція між .акто

Марія Магдаліна — Ганна Зембзкуська, Ісус Христос — Войцех Семьйон.
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ром і образом. Цей щас
ливо знайдений прийом, до 
речі, є органічним для се
редньовічної драми, в якій 
оповідний елемент поєдну
вався з драматичним, хоча б 
за рахунок читання уривків 
з євангелія серед дії.

Народна ідеологія виста
ви поєднує містеріальну ча
стину п’єси з усіма інтерме
діями — «втіхами». І перша 
«втіха» про шкоду, що її 
завдає схоластична серед
ньовічна наука («Селянин 
з сином і магістр»), і дру
га — «Про покарання за не
пристойне пияцтво», і, особ
ливо, третя — «Про кари за 
сім гріхів» — спрямовані 
проти відступів від народ
них моральних норм. Третя 
«втіха», в якій йдеться про 
взаємини селянина-кріпака 
з жорстоким паном, сягає 
рівня соціальної проблема
тики.

У «втіхах» Деймек припу
скається більш вільних сце
нічних засобів буфонади і 
бурлеска, властива їм і пев
на фривольність. Зага
лом же вистава . відзначає
ться дивовижною єдністю 
стилю, співзвучністю всіх 
компонентів і органічністю 
форми.

Значення цієї вистави ви
ходить за межі вдалого, смі
ливого і безперечно талано
витого експерименту.

Недарма поставлений 
Деймеком вперше в Лодзі 
спектакль був перенесений 
на сцену найстарішого сто
личного театру, який в 
1965 році святкуватиме 
двохсотліття свого існуван
ня. Недарма за лодзінську 
і варшавську постановки 
Деймек дістав нагороду 
першого ступеня Міністер
ства культури і мистецтва. 
Ця: блискуча сценічна інтер
претація древньої містерії 
виконує конкретну бойову 
функцію в боротьбі з релі
гійними пережитками у сьо
годнішнього польського гля
дача.

Робота театру над виста
вою «Слово про Якуба Ше-

Сцена у намісника з спектаклю 
«Слово про Якуба Шелю».

лю» грунтовно відрізняєть
ся від роботи над викори
станням традиції народного 
театру в містерії. В даному 
разі не було не лише ніяких 
традицій, а й просто... п’єси. 
Театр взяв поему видатного 
польського письменника-ре- 
волюціонера Бруно Ясен- 
ського і, використавши лише 
кілька уривків з авторської 
інсценізації, поставив на 
сцені.

Поема одного з перших 
польських письменників-ко- 
муністів, яка написана 1926 
року в Парижі під час- емі
грації, присвячена трагічній 
історії широко відомого га
лицького селянського пов
стання 1846 року.

Твір Бруно Ясенського — 
це дума про горе народу, 
про мужність і героїзм його 
синів і про історичну прире
ченість селянської револю- • • • ци.

Ставлення режисера спек
таклю і автора сценічної 
редакції тексту Казімєжа 
Деймека до твору Ясенсько
го є, на перший погляд, про
сто дивовижним. Деймек 
без вагань вводить в текст 
поеми уривки з творів ін
ших авторів — і поета 
XVI—XVII віку Шимона 
Шимоновича, і Красінсько- 
го, і Жеромського, і навіть 
цілу сцену з «Дзядів» Міц-

кевича. І все це йому ща
стить органічно об’єднати 
на сцені.

Уривки ці об’єднуються з 
поемою Ясенського, звичай
но, перш за все тематично— 
спільною темою селянської 
недолі.

Крім того, Деймек знахо
дить для всіх «вставок» ще 
й спільну жанрову основу, 
яка йде від традицій поль
ського революційного ро
мантизму. Саме впливом 
Міцкевича позначена в сце
нічному тлумаченні Дейме
ка поема «Слово про Якуба 
Шелю», тому уривок із 
«Дзязів» органічно лягає 
між рядками цієї поеми. Ви
става Деймека є спробою 
сучасного продовження здо
бутків монументального 
польського романтичного те
атру XIX віку. В цьому 
особливе значення цієї смі
ливої роботи талановитого 
режисера. З цим же пов’я
зана і принципова скрупу
льозність, з якою Деймек 
дотримується форми драма
тичної поеми. Всі засоби 
впливу на глядача у виста
ві виникають з прийому лі
тературної розповіді. Пер
сонажі у супроводі хору 
оповідають про свої думки 
і дії. Діалогу, в звичному 
розумінні цього слова, не
має. Безпосередня розмова 
Якуба Шелі з австрійським 
намісником у Львові відбу
вається, наприклад, так: 
Якуб, на першому плані, об
личчям в публіку, читає свій 
текст, намісник, який пере
буває високо, вглибині сце
ни, відповідає йому теж 
«в публіку». Дві дійові осо
би жодного разу не зустрі
чаються поглядом. І все ж 
це не художнє читання і не 
розрізнене індивідуальне 
виголошення тексту. Шеля 
і намісник зв’язані на сцені 
глибоким внутрішнім напру
женням дії. В цьому, влас
не, й полягає режисерський 
секрет Деймека. Епічна 
форма вистави стає орга
нічним виявом глибоко дра
матичної внутрішньої дії
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поеми. Відсутність у виставі 
побутово правдоподібних 
мізансцен лише укрупнює, 
узагальнює її трагічний ді
йовий конфлікт. Винятково 
економний добір сценічних 
ефектів стає запорукою їх 
великого впливу на гля
дача.

Це стосується і загально
го розв’язання вистави. На 
сцені знову «триптих» — 
образне відтворення старо- 
польської селянської сади
би. Але на цей раз вже в 
трагічній інтерпретації. По
хмуру дерев’яну будову, се
редина якої легко перетво
рюється на викладений де
рев’яними колодами безко
нечний сільський шлях, 
увінчують два символи то
гочасного селянського «ду
ховного життя» — хрест і 
палиця з соломою, тобто 
«вивіска» корчми (худож
ник Анджей Стопка). В лі
вій частині «триптиха» си
дять на дерев’яних лавах 
переважно старші селяни — 
чоловічий хор трагедії. 
В правій — жінки. Кожна 
дія починається з цієї мі
зансцени. Часто виникають 
протяжні тужливі народні

пісні. Це основне музичне 
оформлення вистави. Куль
мінація поеми — народне 
повстання — передається 
через монолог сільського 
«дурника» Валюся (актор 
Войцех Семьйон), який тан
цює, «акомпануючи» собі 
двома паличками замість 
скрипки. Шалений ритм 
розповіді-танцю супрово
джується лише спалахами 
іскор на далекому обрії — 
чи не селяни то гострять ко
си? В цій виставі-поемі рит
мові надається надзвичайне 
значення. Навіть тривож
ний стукіт кроків людини, 
яка вбігає на сцену, само
стійно діє на глядача. А фі
нальний наступ австро- 
угорських військ передає
ться лише за допомогою за
кулісних ударів барабана.

Виставі властива народ
ність в дійсному розумінні 
цього слова. Глибоко народ
ним є монументальний об
раз керівника повстання 
Якуба ІІІелі в талановито
му виконанні Ігнація Ма- 
ховського.

Дещо в цьому спектаклі 
може викликати і певні за
перечення. В першу чергу —

його надмірна похмурість. 
Закладені в матеріалі по
еми можливості сценічної 
романтизації подій народ
ного повстання не завжди 
використані в повній мірі. 
Загалом же вистава є знач
ним успіхом театру на шля
ху створення сучасної мо
нументальної народної тра
гедії.

Як свідчать показані в 
Москві вистави, творчий 
шлях Варшавського Націо
нального театру пролягає 
через сміливе використання 
кращих традицій польської 
сцени. Це — новаторство, 
яке продовжує і розвиває 
передові досягнення її мину
лого, збагачуючи їх новим 
ідейним змістом. В соціалі
стичній Польщі йде бороть
ба за сучасний реалістичний 
театр, який завершував би 
творчі здобутки діячів пере
дового демократичного ми
стецтва попередніх поко
лінь. Свідченням успіху цієї 
боротьби і є смілива нова
торська діяльність одного 
з найзначніших театральних 
колективів польської сто
лиці.

В. Г А К К Е Б У Ш
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доля
ЮНИХ КІНОАКТОРІВ

Першим винахідником кі
ноапарату в Німеччині вва
жають одного з братів Скла- 
дановських, актора за про
фесією, який водночас за
хоплювався й технікою.
І першим образом, зображе
ним на стрічці механічним 
дітищем Складановського, 
був образ власної дочки — 
шестирічної Гертруди. Дів
чинка виступила в ролі ма
ленької «кінозірки».

Серед картин Луї Люм’є- 
ра, які тепер належать до 
реліквій кіномистецтва, не
абияке місце посідає стріч
ка «Сніданок немовляти», 
про яку із захопленням пи
сав у свій час М. Горький. 
«Драматична дія» цього сю
жету сконцентрована навко
ло десятимісячного немовля
ти (дочка Огюста Люм’єра). 
Батько і мати розчулено 
спостерігають за милими 
гримасами своєї дитини, яка 
з апетитом уминає кашу.

Серед кінострічок,, знятих 
Люм’єром, була одна, якій 
належить чільне місце се
ред перших «ігрових» філь
мів. Це «Облитий поливаль
ник». Сюжет його дуже про
стий. Садівник поливає кві
ти, але раптом вода з бранд
спойту перестає литися. На
магаючись з ’ясувати що 
саме трапилось, садівник 
підносить брандспойт до 
очей і... одержує добрячу 
порцію води просто в облич
чя. Це хлопчик, який перед 
цим навмисне наступив на 
шланг, раптом зняв з нього 
ногу. Витівник дістає добро
го прочухана.

Ось і весь фільм. Садів
ник був справжній — з ма
єтку Люм’єра. Хлопчик та
кож був «справжній», він 
працював пакувальником на

фабриці фотоприладів Лю
м’єра у Ліоні. Отже, перша 
«ігрова» стрічка теж не обі
йшлася без маленького ак
тора.

Умовність молодого ми
стецтва, яким є кіно, якраз

полягає в надзвичайній при
родності відбитого на плів
ку світу. Досить на теат
ральній сцені з ’явитися 
справжній дитині, а не ак
трисі на ролях «травесті», 
як V  глядача м и т т ю  виника-
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ють запитання: чия ця ди
тина? Може, дочка режисе
ра театру чи театрального 
сторожа? І чарівність теат
ральної умовності вмить 
зникає.

В кіно подібні питання у 
глядача майже не виника
ють, настільки його погли
нає розвиток подій, настіль
ки він вірить у те, що на 
екрані — правда життя.

Саме ця обставина зро
била присутність дітей в кі
но такою бажаною і при
родною.

Будь-яка життєва історія, 
хай навіть тривіальна, за

яложена сюжетна схема 
раптом оновлюється чи, при
наймні, виглядає навіть сим
патичною, коли у головній 
ролі виступає маленький ге
рой з живими розумними 
очицями, щирою посмішкою 
і тим безпосереднім відчут
тям навколишнього світу, 
на яке здатна лише дитина.

Давайте ж простежимо, 
спираючись на факти, долю 
маленьких виконавців кіно-
ролей, нехай перед нами 
пройдуть «кінозірки в ко
ротеньких штанцях», їх ба
жання, їх життя, їх праця.

Шірлі Темпл з своєю дочкою Лорі.

Як трирічна Шірлі врятувала
братів Уорнер

Фірма «Уорнер бра- 
зерс»,— конкурент всесвіт- 
ньовідомих «Метро-Г олд- 
він-Мейер», «XX вік Фокс», 
«Парамаунт»,— кінокомпа
нія . досить поважна з 
точки зору її фінансової 
надійності, раптом опи
нилась у скрутному стано
вищі.

Прибутки від фільмів за 
участю відомого джазового 
співака Ола Джолсона по
чали катастрофічно пада
ти. Над фірмою нависла 
загроза фінансового кра
ху.

Саме в цей трагічний для 
братів Уорнер і всіх їх ро
дичів момент на студії з ’я
вилось дівчисько з чорними 
оченятами й надзвичайно 
бурхливим темпераментом. 
Це була трирічна Шірлі 
Темпл, знаменита Шірлі 
Темпл, яка невдовзі стала 
найпопулярнішою дівчин
кою світу. Зараз тридцяти
трьохрічна ІІІірлі Темпл, 
дружина скромного служ
бовця, мати кількох дітей, 
час від часу переглядає свої 
старі фільми, здебільшого 
комедійні стрічки невисоко
го гатунку, типово комерцій
ні «шоу». В кімнаті лунає 
щирий сміх. І справді, як не Шірлі Темпл — колись найпопуляр- 

ніша дівчинка світу.

сміятись, як не захоплюва
тись невимушеним мисте
цтвом маленької кінозірки, 
її милими пустощами, її 
карколомними і водночас 
граціозними витівками. Ось 
Шірлі Темпл в широчезних 
ковбойських штанях і сом
бреро, на обличчі застигла 
комічна гримаса переляку. 
Шірлі Темпл в одязі па
стушки, Шірлі Темпл кумед
но виглядає з піни мережив 
бального плаття. Вона 
була втіленням щасли
вого, пустотливого, без
турботного дитинства. І як 
же було • не сміятись, не 
витирати сльози захоп
лення розчуленій Америці, 
коли у кожному з таких 
фільмів звучав бадьорий 
рефрен: все гаразд, все буде 
добре, хай вам всім буде хо
роше.

Картини за участю ма
ленької Шірлі солідно поліп
шили справи кінокомпанії 
«Уорнер бразерс»: до сей
фів її було покладено ще 
кілька мільйонів доларів. 
А коли маленька Шірлі під
росла і почала оволоді
вати справжнім актор
ським мистецтвом, брати 
Уорнер вирішили, що Шір
лі їх більше не задоволь
няє.

Майже зовсім не запро
шували її до зйомочних па
вільйонів, аж поки, одного 
дня, дівчину взагалі позба
вили можливості зніматися 
в кіно.
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Джеккі, що став дорослим
«Будь-яка схожість між 

персонажами, зображеними 
у фільмі, і дійсністю — ви
падкова». Ця сакраменталь
на фраза раз у раз спалахує 
на титрах фільмів Голліву
ду. Підтекст її нескладний. 
Вона вигадана як запобіж
ний засіб на випадок непри
ємностей, які можуть тра
питись, коли надто цікаве 
око кінокамери сягне за ме
жі дозволеного.

Щодо Чарльза С. Чап- 
ліна, то він зовсім не нама
гався ховатись за рятуваль
ну голлівудську формулу, 
коли на екрани Нью-Йорка 
і Парижа вийшла його но
ва кінокомедія «Малюк» і 
коли дехто з рецензентів, за
хлинаючись від власної про
никливості, почав порівню
вати долю маленького героя 
фільму Джонні (Джеккі Ку- 
ган) з «ніжним дитинством» 
самого Ч. Чапліна. Чаплін 
не заперечував цілком оче
видної автобіографічності 
фільму.

Власне, хто з юних меш
канців вузької і брудної 
Кеннінгтон-Род, однієї з 
найбідніших вулиць столиці 
Великобританії, де у 1889 ро
ці народився Ч. Чаплін, міг 
би назвати «ніжним» своє 
дитинство, сповнене незгод, 
голодних мрій про шматок 
різдвяного пирога? Хто зав
годно, тільки не діти Чарль
за С. Чапліна-старшого і 
Ханни Чаплін — бідних ест
радних акторів без постій
ного ангажементу.

Починаючи зйомку цієї 
картини, Чаплін заявив: 
«Я хочу створити серйозний 
фільм, який під комічними і 
жартівливими епізодами 
приховував би іронію і са
тиру і викликав би спів
чуття».

Блискучий успіх «Малю
ка», справді ^вистражданого 
Чапліним, зробленого «кро
в’ю власного • серця», при
ніс небачену популярність 
маленькому виконавцеві за
головної ролі Джеккі Куга-

ну. Він грає з великою щи
рістю і задушевністю. Одяг
нений в дрантя, в кепці з 
козирком зсунутим набакир, 
цей хлопчисько являв собою 
одну з найчарівніших дитя
чих постатей в кіно того 
часу.

Після участі в «Малюку» 
пропозиції зніматись в кіно, 
сипляться на Джеккі Куга
на з усіх боків. І він знімає
ться. Знімається буквально і 
вдень і вночі. Адже ім’я 
Джеккі — надійна гарантія 
успіху майбутньої картини.

В лихоманковій квапливо
сті, з якою маленька «кіно
зірка» знімається в нових 
фільмах, друкує сенсаційні 
мемуари та виступає на ест
раді, було щось болісно-не
приємне, нечисте. В усьому

відчувалася спрямовуюча 
воля дорослої людини. 
І справді, все це робилося 
за холодним розрахунком 
батьків Джеккі Кугана.

Американський хлопчик 
став рабом голлівудських кі- 
номонополій.

Минали роки, а Джеккі 
Кугану так і не пощастило 
знятись у фільмі більш 
значному, ніж «Малюк» 
Чапліна.

Позбавлений могутньої 
підтримки чаплінівського ге
нія, Джеккі Куган лише не
скінченно повторював, ва
ріював, дублював образ, 
створений ним у знаменито
му «Малюку».

«Дивитись на ці фотогра
фії водночас і боляче, і со
ромно: він «пародіює» се
бе»,— згадує про свої вра
ження від наступних ролей 
Д. Кугана С. М. Ейзенштейн.

Кадр з фільму «Крик з вулиці». Барбі (Дана Уілсон) з своїми братами
Тоні і Алеком.
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400 тисяч
Наймолодшою серед по

чесних гостей І Московсько
го міжнародного кінофести
валю 1959 року була 8-річ- 
на Дана Уілсон, жителька 
далекого австр ал і йського 
континенту. Фільми з її 
участю — «Дорога без кін
ця» та «Крик з вулиці». 
Остання картина представ
ляла на фестивалі англій
ську кінематографію, а її 
режисер, Льюїс Джільберт 
був удостоєний срібної ме
далі.

Обидва фільми розповіда
ють про дітей, які з тих або 
інших причин йдуть з дому 
і перетворюються на ма
леньких мандрівників, шу
качів власного щастя.

У фільмах реалістично по
казане життя трудової лю
дини, яка всупереч своїй во
лі стає «трампом» — безро
бітним бродягою. Бродяж
ництво, а не мандри — ось 
доля, уготована маленькій 
людині Заходу. Тема дитя
чого бродяжництва набирає 
в багатьох західних філь
мах справді домінуючого 
звучання.

Маленька Бастер, її ро-

ударів
весниця — Барбі, героїня 
фільму «Крик з вулиці» з 
своїми братами Тоні і Але
ком, Сальваторе-«Булочка» 
(«Людина в коротеньких 
штанцях»), маленький Бру
но, який разом з бать
ком шукає викрадений ве
лосипед — єдину запоруку 
й надію на шматок хліба 
(«Викрадачі велосипедів»), 
замкнутий в собі Антуан, ге
рой безпощадно реалістич
ного фільму Ф. Трюффо 
«400 ударів» — такий дов
гий ряд драматичних дитя
чих ролей.

Дана Уілсон, Едуардо 
Невола, Жан-Пьєр Лео — 
юні кіноактори, які провели 
свої ролі з гідним подиву 
відчуттям життєвої і мисте
цької правди, глибоко роз
кривши складний світ дитя
чої психіки.

Але якщо знов поверну
тись до наведеного тут пе
реліку, то на початку треба, 
мабуть, поставити маленько
го Пріко, персонажа одно
го з ранніх фільмів Вітторіо 
Де Сіка «Діти дивляться на 
нас», та героїв його більш 
пізнього фільму «Шуша»,

дітей, знівечених надто ран
нім і близьким знайомством 
з соціальними і моральними 
болячками капіталістичного 
суспільства. Де Сіка шукає 
причини страждань дитячо
го серця в природі самого 
суспільства, в сім’ї, як одній 
з його структурних одиниць.

В післявоєнній Італії, яка 
на власному досвіді відчула 
жахи війни і німецької 
окупації, дитяча проблема, 
тобто проблема виховання 
нового покоління в умовах 
надзвичайного загострення 
соціальних протиріч, поста
ла з особливою актуальні
стю.

Всі ці причини примусили 
митців італійського кіно зо
бражувати дітей не в сенти
ментальних стрічках з ма
леньким героєм на чолі, а у 
фільмах, де робиться спро
ба вирішити серйозні проб
леми, які хвилюють все су
спільство.

* * *

Проблема дитини-акто- 
ра — це, зрештою, пробле
ма актора-непрофесіонала в 
кіно. Було б чистісіньким 
ханжеством вбачати суть 
експлуатації маленьких зі
рок лише в тому, що режи
сери й продюсери викори
стовують їх дитячу приваб
ливість, а потім викидають 
їх на вулицю. Ні, справа не 
в цьому, а в тому, що в го
нитві за сенсацією кіноділ- 
ки нехтують справжніми та
лантами, не приділяють 
їм належної уваги,— і та
ланти ці згасають, не встиг
ши розквітнути по-справж
ньому.

Життя завдає їм не чоти
риста, не тисячу, а чотири
ста тисяч ударів, які вони 
неспроможні відбити, бо не 
завжди у них вистачає на це 
сили.

Такою, зрештою, була і 
доля Джеккі Кугана, такою 
була і є доля багатьох ма
леньких виконавців.

ю. новиков



Образ широко відомий...

АНГЛІЯ

До річниці з дня смерті відомої че
ської письменниці Божени Нємцової 
режисер Отокар Вавра створив фільм 
«Гаряче серце». Ф ільм цей —  драматур
гічне розкриття внутрішнього світу пи
сьменниці, послідовного борця за ви
сокі гуманістичні ідеали.

Про Божену Немцову важко розпо
вісти в одному творі,— говорить Отокар 
Вавра,— навіть якщо висвітлювати лише 
найважливіші, найістотніші сторони її

життя. Всю свою увагу я сконцентрував 
на головних рисах її характеру.

Режисерові нелегко було підібрати 
акторку для виконання головної ролі. 
Образ Божени Нємцової настільки ши
роко і добре відомий в Чехословаччи- 
ні, що найменше відхилення від життє
вої правди сприймалося б як груба 
фальш. Нарешті пошуки увінчалися успі
хом: Божену Нємцову у фільмі грає 
Іржина Шворцова.

Сто десять п’єс сучас
них англійських дра
матургів було пред
ставлено на розгляд 
жюрі «Англійської теа
тральної компанії», яке 
мало визначити й наго
родити найкращі драма
тургічні твори. Жюрі, до 
складу якого входили Т а 
кі ветерани англійської 
сцени як Пеггі Ешкрофт 
і Тоні РІчардсон, прису
дило срібну медаль най
молодшій з відомих су
часних драматургів — 
письменниці Шейлі Дела- 
ні за п п’єсу «Закоханий 
лев». Бронзову медаль 
отримав Арнольд Уескер 
за п’єсу «Кухня».

* *
*

Нещодавно на аукціоні 
в Лондоні серед цінних 
рукописів і книг була 
продана досі невідома за
писна книжка видатного 
англійського поета Шел- 
лі. Дві третини віршів з 
цієї книжки ніколи не 
друкувалися. Ці записи 
датуються 1812 роком. За
писна книжка Шеллі на
лежала родичам поета.

* * *

Лондонський театр 
«Седлерс уелле» поставив 
оперу Ігоря Стравінсько- 
го «Пригоди гульвіси», 
написану композитором 
1951 року за мотивами 
відомих малюнків англій
ського художника вісім
надцятого століття У. Хог- 
гарта. Рецензент газети 
«Дейлі уоркер» відзначає 
чудове виконання музики 
оркестром театру під ке
рівництвом диригента Ко
ліна Девіса. Роль гульві
си Рейквелла виконав 
співак Александр Янг.

Перспективи польського кіно
Заступник міністра культури Поль

ської Народної Республіки Тадеуш Заор- 
ський виступив в журналі «Екран» з 
статтею, в якій ділиться думками щодо 
перспектив польської кінематографії.

Зазначаючи, що 1962 рік не приніс 
польській кінематографії тих успіхів, 
якими вона по праву пишалася в ми
нулі роки, автор пише, що, хоч такі 
фільми, як «Зустріч в «Баці», «Голос з 
того світу», «Золото» та «їдуть гості,

їдуть», і одержали високу оцінку гляда
ча, але, на жаль, цими назвами список 
творчих досягнень вичерпується.

Однією з причин цього становища є 
те, що такі майстри, як Ф орд, Вайда і 
Кавалерович, не зняли протягом року 
жодного фільму, зате з 27 випущених 
фільмів десять створено дебютантами. 
Пошуки нових талантів—-справа необ
хідна, але дебютанти потребують і ви
ховання, і кваліфікованої допомоги.

130



слушно зауважує Тадеуш Заорський. Ча
сто режисери приступають до роботи 
над фільмом, сподіваючись «довести» 
слабкий сценарій. Ці сподівання, як пра
вило, не виправдовуються.

Втім, вже перші місяці нового року 
обіцяють хороші перспективи для поль
ської кінематографії.

Запорукою цьому є, передусім, роз
ширення співробітництва між відомими 
польськими письменниками і кіномит- 
цями. Так, наприклад, Йозеф Ген, який 
вже має досвід роботи в кіно, створив

два нових сценарії. Нові сценарії напи
сали також Маріан й Казімєж Брандиси, 
Богдан Чешко, Войцех Жукровський. 
Приступили до зйомок нових фільмів 
Єжи Кавалерович («Фараон») та Ан
джей Вайда (в співдружності з радян
ськими режисерами Єжовим та Чухра
єм). Готуються до зйомок Ф орд, Риб- 
ковський, Куц.

Все це дозволяє сподіватися, пише 
на закінчення автор, що польська кіне
матографія знову посяде одне з про
відних місць у світовій кінематографії.

Ніхто не народжується героєм
Румунський письменник Михай Стоян 

виступав досі як автор репортажів та 
дитячих книжок. Нещодавно письменник 
залишив своїх маленьких читачів і на
писав повість для дорослих.

Боротьба вольової, сильної духом лю
дини з фізичною недугою —  тема ба
гатьох літературних творів, але у чита
чів повісті Михая Стояна виникає, перш 
за все, асоціація з «Повістю про 
справжню людину» Бориса Полєвого.

Герой румунського письменника — 
льотчик Лівіу Поп, після аварії літака 
втратив ступню однієї ноги.

Письменник схвильовано і уважно 
слідкує за еволюцією свого героя, опи
суючи тяжкі хвилини його сумнівів і 
нещадної душевної боротьби.

„Цар Едіп“  на

Сцена з вистави «Цар Едіп». 

9*

Лівіу порівнює цю свою внутрішню 
боротьбу з грою в шахи із самим со
бою:

«Нелегко бути водночас противником 
і захисником, виправляти власні помил
ки, боротися з своїми думками і діями... 
Хоч у такій грі один розум повинен 
працювати за двох, кожний намагається 
одержати перемогу над іншим. Але цей 
інший — також ти».

Читач почуває себе учасником пере
живань героя і нарешті радості — пе
ремоги. Але він переміг не сам — з до
помогою сім 'ї і товаришів.

Як зазначає румунський рецензент 
3. Орня, повість Михая Стояна «Ніхто 
не народжується героєм» цікава і хви
лююча, написана в дуже людяній і емо
ційній формі.

празькій сцені
Чи може взагалі твір, написаний 24 

сторіччя тому, хвилювати сучасного гля
дача, допомогти йому вирішити складні 
проблеми особистого щастя і громад
ського обов'язку? На це питання відпо
відає факт незаперечного успіху в сто
лиці Чехословаччини трагедії Софокла 
«Цар Едіп», яку поставив на відзначен
ня свого 80-річчя Народний театр на 
сцені оперного театру ім. Сметани.

Секрет видатного успіху митців На
родного театру і режисера М. Моха- 
чека полягає саме в тому, що вони на 
повну силу розкрили перед глядачем 
мужній, незламний характер Едіпа, ца
ря Ф ів , який стоїть за щирість і правду 
в особистому житті, в стосунках між 
людьми, і виборює цю правду навіть 
ціною власного щастя і життя.

Акторові Вітєзславу Вейражці пощас
тило донести до глядача основну рису 
характеру Едіпа, який став несвідомо, 
за трагічним збігом обставин, вбив
цею свого батька і чоловіком матері і 
тим накликав біду на громадян Ф ів . 
Він не боїться розповісти всім правду, 
якою б страшною вона не була. Едіп 
відстоює свою людську гідність, виправ
дує довір'я громадян Ф ів , які свого

* *

Театр «Алдвіч» показав 
глядачам прем'єру п'єси 
швейцарського драматур
га Ф. Дюрренматта «Фі
зики» в постановці відо
мого англійського режи
сера Пітера Брука. Жур
нал «Сіетер уорлд» від
значає надзвичайно висо
кий рівень акторської 
гри, режисури та худож
нього оформлення спек
таклю.

Актор Сіріл К’юсак в 
ролі Мобіуса — головно
го героя п’єси «Фізи
ки» — на сцені лондон
ського театру «Алдвіч».

БЕЛЬГІЯ

В антверпенському теа
трі «Фекельтхейтер» від
булася прем'єра п'єси 
польського письменника 
Леона Кручковського
«Перший день свободи», 
перекладеної фламанд
ською мовою.

БОЛГАРІЯ

В Народній Галереї бу
ла влаштована велика ви
ставка творів болгар
ських художників. Серед 
семи тисяч експонатів ви
ставки велика кількість 
картин та малюнків на
лежить пензлю молодих 
митців республіки.

Один з експонатів ви
ставки: «Відпочинок» Кри-і 
сто Нейкова.
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В Софії вийшов пер* 
ший том Болгарської ен
циклопедії. В створенні 
енциклопедії беруть
участь 1 500 спеціалістів 
з різних галузей науки і 
культури.

ГРЕЦІЯ

«Слідами Олександра 
Великого» — так назива
тиметься повнометраж
ний документальний
фільм, який зніматимуть 
у країнах Азії грецькі 
режисери. У фільмі, зйом
ки якого відбуваються з 
ініціативи ЮНЕСКО, бу
дуть використані твори 
мистецтва з різних му
зеїв Європи і Азії.

ДРВ

У В'єтнамській школі 
кіномистецтва відбувся 
перший випуск. Дипломи 
одержали 35 кіноакторів 
та кіноакторок, 19 кіно
режисерів і 18 режисерів 
театру.

ІТАЛІЯ

Даніло Дольчі, відомий 
італійський письменник, 
видав нову книгу, що 
складається з статей і на
рисів, присвячених еко
номічному і культурному 
розвитку Сіцілії.

В Мілані відбулася пре
м'єра нової опери, напи
саної братом відомого 
режисера Роберто Россе- 
ліні — Ренцо Росселіні. 
Опера створена за моти
вами поезій Федеріко 
Гарсіа Лорки і має назву 
«Мова квітів». Прем'єра 
опери в «Ла Скала» була 
з ентузіазмом зустрінута 
публікою і викликала 
схвальні відгуки мілан
ської преси.

« « *

Відомий італійський кі- 
нопродюсер Діно де Лау- 
рентіс приступає до зйо
мок трилогії, дія якої 
відбувається в Італії ча
сів фашистського режи
му. Називатимуться філь-

часу обрали його, рятівника міста, 
своїм царем, і це надає стародавній 
трагедії життєстверджуючого оптимі
стичного звучання.

Завдяки старанній, наполегливій праці 
режисера і вдалому ансамблю, створе
ному акторським колективом театру 
(Іокаста — Марія Влаштова та Власта Фа-

біанова, віщун Т ір езій— 3. Штепанек, 
Креон —  Л. Богач), спектакль справляє 
надзвичайно сильне враження. Цьому 
сприяє й художнє оформлення, здійс
нене лауреатом державної премії Йозе
фом Свободою: сцена театру являє со
бою єдині монументальні сходи, які ні
би ведуть у безконечність...

Скутий Прометей
—  Повітря мені, повітря! Як же 

його мені бракує!—  вигукнув у залі апе
ляційного суду великий мексіканський 
художник, один з найвидатніших мит
ців сучасності Давід Альфаро Сікейрос.

Вже третій рік задихається в тюрмі 
Сікейрос, чиє ім'я є славою і гордістю 
мексіканського народу.

Батьківщина художника є країною 
невимовних злиднів трудящих, країною 
героїчних, але незавершених революцій. 
Ніхто з тако*о силою не відбив народ-

них мук і нестримного прагнення мас 
до світла і волі, як Сікейрос. Його 
фрески на стінах університетського міс
течка в Мехіко, в залах історичного му
зею в Чапультепеку, у Будинку асоціа
ції акторів — це героїчні сторінки мек- 
сіканської історії і гімни слави його ре
волюційній енергії та боротьбі. Сікей
р о с— новатор, він знаходить нові про
сторові рішення, нові засоби виразності. 
Його творчість, як і фрески Дієго Рі- 
вери і Ороско, мають глибоко націо-

Портрет дружини Сікейроса — Анжеліки Ареналь. Поруч з портретом сама Анжеліка
Ареналь.
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Сікейрос пише фреску в тюремній
камері.

нальний характер. Разом з Ріверою і 
Ороско Сікейрос вивів мексіканських 
художників на передові позиції світово
го мистецтва.

Могутній вплив фресок видатного ху
дожника на маси чимраз більше непо
коїв мексіканську реакцію. Фрески Сі-

кейроса в театрі «Хорте Негрето» були 
визнані «підривними». Вишкрябати, за
мазати їх!

Та це був тільки початок розправи 
над всесвітньовідомим митцем-комуніс- 
том.

Коли Вольтера якось спитали на кор
доні абсолютистської Франції, чи не 
везе він з собою чогось забороненого, 
він відповів:

— Нічого, крім самого себе...
Для мексіканської реакції творчий ге

ній Сікейроса є таким самим втіленням 
крамоли, яким був Вольтерівський геній 
для феодальних монархів.

І в тюрмі Сікейрос продовжував тво
рити. Він вкрив стіни камери новими 
«крамольними» фресками. Художнику 
заборонили «псувати стіни». Тоді він по
чав малювати на мініатюрних квадрати
ках картону, і ці мініатюри заговорили 
з неменшою силою, ніж велетенські 
фрески. Темою однієї з мініатюр було: 
«Зупинити війну!». У художника віді
брали і квадратики картону, і палітру і 
пензлі, і фарби.

Апеляційний суд підтвердив вирок, 
верховний суд залишив без відповіді 
звернення Сікейроса, хоч за законом 
ця вища судова інстанція мусила відпо
вісти не пізніше як через два тижні.

Мексіканський президент Адольфо 
Лопес Матеос залишається глухим і слі
пим до могутнього всемексіканського 
і всесвітнього руху на захист Сікейроса. 
По всіх країнах Латинської Америки і в 
десятках інших країн створені комітети 
боротьби за визволення Сікейроса. Про 
розмах цього руху розказує в листі до 
італійського журналу «Віє нуове» дру
жина і соратниця Сікейроса Анжеліка 
Ареналь.

З усіх кінців світу, розповідає вона, 
ідуть до президента Мексіки й до вер
ховного суду листи з вимогою випусти
ти Сікейроса на волю.

Чи справді найкращі?
Ніхто у Франції не наважиться сер

йозно доводити, що літературні премії, 
які звичайно розподіляються наприкінці 
року, відзначають справді найкраще із 
створеного французькою літературою. 
Відомі закулісні махінації супроводжу
ють майже кожне визначення щасливих 
лауреатів і ще щасливіших видавців, 
яким «свої» премійовані автори при
носять величезні прибутки. Нерідко 
трапляються і просто скандальні випад
ки, як наприклад з присудженням пре
мії Гонкурів румунському емігрантові 
й фашистові В. Хорії два роки тому. 
Втім, іноді великі премії — Гонкурів, 
Ренодо, премії Академії та інші — від
значають якщо не найкращі, то одні з 
кращих книг, виданих у Франції протя
гом року.

Премія Гонкурів за 1962 рік прису
джена письменниці Анні Лангф'ю. Ці
каво, що присудження премії Гонкурів

жінці — явище виняткове. Досі лише 
три письменниці удостоїлися цієї честі: 
Ельза Тріоле (1944 р.), Беатріс Бен
(1952 р.) і Сімона де Бовуар (1954 р.) 
Нинішня лауреатка — Анна Лангф'ю — 
є четвертою.

Анна Лангф'ю, нагороджена за ро
ман «Піщані багажі», за походженням 
полька з Любліна. В роки другої сві
тової війни брала активну участь в поль
ському русі Опору, кілька років про
вела у гітлерівській в'язниці. Після вій
ни живе у Франції.

Переживши страхіття гітлерівської 
окупації, письменниця й досі перебуває 
під впливом тих тяжких спогадів. Вони 
лягли в основу двох її романів. Але 
якщо перший з них — «Сіль і сірка» — 
описує тільки переживання авторки в 
часи окупації, то в «Піщаних багажах» 
порушується проблема спустошення, яке 
лишається в душі людини після страш-

ми «Процес у Вероні», 
«Похід на Рим» та «Бе- 
ніто Муссоліні». Перший 
фільм зніматиме Карло 
Лідзані. Родина повіше
ного за ноги «дуче» ро
бить все, щоб не допусти
ти виходу фільму на 
екрани.

ІРЛАНДІЯ

Молодий, але вже до
сить відомий ірландський 
драматург Брендан Біен, 
автор п'єс, спрямованих 
проти міщанства, нещо
давно видав збірку опові
дань. Як пише «Тайме», 
остання книга Біема з 
точки зору художньої 
майстерності є оригіналь
ним . твором, що ж до 
ідейної спрямованості, то 
вона цілком «нігілістич
на». Цей вислів буржуаз
ної «Тайме» означає, оче
видно, що Біен залишив
ся вірним своїм творчим 
принципам.

КАНАДА

В Оттаві вийшла збір
ка казок ескімоською 
мовою. її автор — моло
да 23-річна ескімоска. 
Головний герой цих ка
зок маленький білий вед
медик Нанук. Ця збірка 
є першою в світі книгою, 
написаною ескімоською 
мовою в латинській транс
літерації. Авторка кни
ги написала її піктогра
фічним письмом, а ка
надський мовознавець — 
транслітерував. Збірку 
казок вивчатимуть ескі
моські діти в школах пів
нічної Канади.

КНР

Протягом 13 років в 
Китаї перекладено близь
ко 6 тисяч творів світо
вої літератури, серед 
них — «Іліада» Гомера, 
«Діалоги» Платона, тра
гедії Есхіла, Софокла і 
Ев ріп їда, «Божественна 
комедія» Данте, комедії 
Мольєра, близько 40 п'єс 
Шекспіра.

КУБА

Кубинський кінорежи
сер Фаусто Канель пра
цює зараз над докумен
тальним біографічним
фільмом, присвяченим
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життю й творчості вели
кого американського пи
сьменника Ернеста Хе
мінгуея, який, як відомо, 
з 1940 року жив на Кубі.

Фільм складатиметься з 
трьох новел, що розпові
датимуть про життя та 
творчу працю письменни
ка під час його перебу
вання в країні.

Зйомки фільму відбува
тимуться в місцевості, де 
жив письменник, зокрема 
в готелі «Дос Мундос» і 
в його будинку в селі 
Сан-Франціско-де- Паула, 
де з ініціативи Фіделя 
Кастро заснований музей 
Хемінгуея.

Фільм Фаусто Канеля 
є продовженням незакін- 
ченої кінорозповіді про 
Хемінгуея, розпочатої ще 
за життя письменника. 
Зняті раніше кадри, зо
крема ті, що розповіда
ють про зустріч Хемін
гуея з Фіделем • Кастро, 
будуть включені до ство
рюваного фільму.

них випробувань і які часто позбавля
ють її можливості включитися в мирне 
життя, відчувати знову чисто людські 
радощі й скорботи. В цьому відношенні 
роман Анни Лангф'ю є криком жаху

• v  • Mat • * _ ппроти війни і м наслідків для людської 
душі.

Думки французької критики з приво
ду роману і його літературних якостей 
розділилися. Якщо прогресивна преса 
оцінює твір як один з найкращих, то 
видання, подібні до журналу «Ар», вва
жають, що Гонкурівське жюрі могло 
зробити кращий вибір. Але критики схо
дяться на одному: щирість і безпосе
редність роману Анни Лангф'ю роблять 
книгу сильною і хвилюючою.

Навпаки, роман Сімони Жакмар 
«Нічний сторож», удостоєний премії Ре- 
нодо, не викликає позитивної думки.

За словами критика «Леттр франсез» 
Моріса Марка, це складно і плутано роз

казана історія молодого нічного сторо
жа, який виріс у сирітському притулку. 
Автор змішує минуле, сучасне й май
бутнє, намагаючись створити «єдиний» 
час, заповнює розповідь символами, 
вносить туди зовсім не пов'язані з сю
жетом елементи, так що читання рома
ну дуже утруднюється.

Велику національну премію за пое
зію присуджено П'єру-Жану Жуву. Це 
старий вже (1887 р. народження) поет, 
що має чимало книжок. Його творча ін
дивідуальність усталилась вже давно — 
це замкнутий в собі песиміст, з релі
гійним, майже апокаліптичним світогля
дом. Жув «вважає підсвідоме рушійною 
силою поезії», як сказав один критик.

Дехто схильний порівнювати нового 
лауреата з Бодлером. Але нагороджен
ня Жува свідчить про те, що у Франції 
продовжують заохочувати індивідуалі
стичну, відірвану від життя поезію.

НДР
и

Найвищу літературну 
премію НДР — премію 
ім. Генріха Гейне — при
суджено Паулю Вінсу і 
Герману Канту. Вінс є 
автором кіносценарію, за 
яким знятий фільм «... І 
любов твоя також», де 
йдеться про події в Бер
ліні в серпні 1961 року. 
Герман Кант — фейлето
ніст і автор коротких 
оповідань з життя сучас
ної Демократичної Німеч
чини.

ПОЛЬЩА

Фільм  режисера Франко Росі під 
назвою «Смог» італійська кінокритика 
вважає одним з найкращих в останньо
му сезоні. Незвичайність фільму поля
гає вже в тому, що дія його відбуває
ться в СШ А, в середовищі італійських 
емігрантів. (Згадаймо голлівудську «мо
ду» — провадити зйомки в Італії).

Та найцікавішим є те, що фільм знято 
методом документального кіно — на ву
лицях Лос-Анжелоса, в кварталах, де 
мешкають і працюють герої.

«Смог» —  правдива розповідь про 
життя людей, про їх мрії, про їх самот
ність. Цей фільм викриває красивий 
м іф про американський «життєвий рі

вень». В одному інтерв'ю Франко Росі 
заявив: «Кожен середній американець 
мріє про власний будинок з басейном, 
що є для нього символом життєвого 
добробуту. Про це ж саме мріє й моя 
героїня, але коли її  мрії нарешті справ
джуються, щастя це не приносить: ні 
будиночок, ні вся вода з басейну не 
можуть заповнити її душевної спусто
шеності».

Символічноюі є і назва ф ільму: 
«Смог» — це отруєне бензиновими випа
рами повітря, що висить над американ
ськими містами. «Смог» — це й атмо
сфера, в якій живе героїня, це, так би 
мовити, «психічний клімат» її життя.

З ініціативи Польсько
го Музичного видавни
цтва в Кракові утворена 
Центральна нотна бібліо
тека, яка позичатиме 
твори польських компо
зиторів філармоніям,
оперним театрам та ін
шим музичним установам 
в Польщі й закордоном. 
Зараз фонд бібліотеки* 
нараховує 22 тисячі му
зичних творів.

РУМУНІЯ

Перед війною в країні 
було 16 театрів, тепер 
їх — 42. Кадри для цих 
театрів готують два ін
ститути театрального ми
стецтва — один в Буха
ресті, а другий в Тиргу- 
Муреші (в останньому 
викладання ведеться
угорською мовою). Актори Ренато Сальваторі та Еііріко Маріо Солерно у фільмі «Смог».
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ФРАНЦІЯНевиправдана тривога
Останнім часом в австралійській лі

тературній критиці нерідко висловлю
валися побоювання з приводу «зане
паду» жанру короткого оповідання.

Деякі літературознавці твердили, ніби 
цей жанр вже пережив себе, бо протя
гом останніх років, мовляв, австралій
ськими письменниками не було створе
но нічого вартого уваги. Втім, ці по
боювання виявилися безпідставними.

Надрукована нещодавно збірка опо
відань Джона Моррісона «Двадцять 
три» відновлює кращі традиції цього 
своєрідного жанру.

Оповідання, що складають збірку, 
різноманітні за тематикою. Іноді, що
правда, теми цих оповідань невизначе- 
ні, часом вони здаються досить триві
альними, але Моррісон виступає в них 
як знавець людської психології і з ве
ликою майстерністю відтворює через

нібито дрібні події яскраві характери 
і складні людські взаємовідносини.

Джон Моррісон дотримується про
гресивних переконань і це позначає
ться на його світогляді і на ідейному 
забарвленні оповідань — ідеї солідар
ності всіх пригнічених особливо відчут
ні у таких оповіданнях, як «Квиток», 
«Останні три роки», «Бо Еббот» та ін.

Одне з кращих оповідань збірки на
зивається «Це відкриває вам очі». В 
ньому з великою силою розвінчується 
розтлінна влада грошей над людиною,— 
влада, що здатна зруйнувати дружбу і 
перетворити кохання на ненависть.

Інші оповідання, такі як «Пиятика», 
«Діти», свідчать про справжній талант 
Моррісона як автора короткого опові
дання. Письменника по праву вважа
ють одним з кращих майстрів сучасної 
австралійської художньої прози.

Нове амплуа Лоллобріджіди
Джіна Лоллобріджіда відмовилась од 

усіх пропозицій, зроблених їй амери
канськими продюсерами. Свою відмову 
вона пояснює тим, що в американських 
фільмах їй надають лише єдину можли
вість: демонструвати свою вроду. Але 
актриса хоче довести світові, що вона 
не тільки вродлива жінка, а й справж
ній митець. Ф ільм , в якому вона зараз 
знімається, є першим новим кроком в 
її творчій біографії. В цьому фільмі — 
«Шалене море» режисера Кастеланні — 
Лоллобріджіда виконує роль старої і

досить бридкої жінки, яка безнадійно 
закохалася в юнака. Далеко не принад
на зовнішність та вік цієї героїні і ма
ють бути тим засобом, який висуває 
на перше місце лише акторську гру 
виконавиці.

Лоллобріджіда повідомила, що вона 
має намір знятися у фільмі, сюжет яко
го буде написаний за її власним заду
мом. Зміст цього фільму — поки що 
таємниця. Відомо лише, що, вибираючи 
режисера, Лоллобріджіда вагається між 
Бергманом та Вітторіо Де Сіка.

„Миротворці“
«Жодна розумна людина не стане за

перечувати необхідності доброзичливих 
відносин між англійським та німецьким 
народами. Але коли закликами до 
таких відносин намагаються замаскува
ти політику підтримки тих, хто розпочав 
минулу війну, виникає необхідність ви
крити цих демагогів»,—  пише оглядач 
газети «Дейлі уоркер» Сем Рассел, ко
ментуючи щойно видану книгу Мартіна 
Джілберта та Річарда Готта «Миротвор
ці».

Автори цієї книги, молоді письменни
ки, намагаються проаналізувати тепе
рішню політику консерваторів, які у 
30-х роках також закликали до прими
рення з націстами.

Крок за кроком автори ведуть чита
ча через весь кошмар Мюнхена, висвіт
люючи справжню роль міністерства за
кордонних справ формально нейтраль
ної тоді Великобританії.

Не залишають вони поза увагою і ка
піталістичну пресу, зокрема такі офіціо- 
зи, як «Тайме» та «Дейлі мейл», які 
відіграли неабияку роль у розв'язанні 
другої світової війни, бо підтримували 
підступну діяльність свого уряду.

Автори книги «Миротворці» зробили 
корисну справу. На жаль, вони недо
статньо висвітлили миролюбну політику 
Радянського Союзу, який залишався то
ді у світі, охопленому воєнною гаряч
кою, єдиним форпостом миру.

Велика виставка «Скар
би іспанського живопи
су» відкрилася у Парижі, 
у Луврському палаці.

На ній. представлено 
біля 130 полотен, позиче
них з музеїв інших міст 
Франції та приватних ко
лекцій.

Майже всі експоновані 
на виставці картини — 
шедеври мистецтва. В ці
лому виставка справляє 
враження справжньої па
норами іспанського жи
вопису.

ФРГ

В Гамбурзі функціонує 
«картинна бібліотека». В 
одній з галерей міста за 
невелику плату можна 
позичити на три тижні 
оригінальний твір мисте
цтва. Ця «бібліотека» ко
ристується неабиякою по
пулярністю.

ШВЕЙЦАРІЯ

Муніципальний театр 
міста Берн здійснив нову 
постановку «Дон Карло
са» Шіллера. Режисер 
спектаклю Вальтер Обе- 
рер, за одностайним ви
знанням преси, дав нову, 
цікаву інтерпретацію цьо
го класичного твору.

Актори Герда Цітеман 
та Франц Делер в берн- 
ській постановці «Дон 
Карлоса».

ЮГОСЛАВІЯ

За свідченням югослав
ської преси, дедалі біль
ша кількість творів юго
славських письменників 
видається за кордоном у 
перекладі на іноземні 
мови. Книжки Іво Андри- 
ча, лауреата Нобелівської 
премії 1961 року, вийшли 
в минулому році в 13 
країнах. В багатьох краї
нах видані також твори 
Б. Чопича, Б. Становича, 
О. Жупанчича, М. Булато- 
вича.
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Полум’я над сталевими труба
ми — характерна риса нового пей
зажу Вогняної Землі.

лишилося зовсім мало, а вогнів 
на берегах стало більше: та па
лають уже не багаття, це горить 
газ, який виривається через ста
леві труби з надр цієї суворої 
землі. Блакитне полум'я на фоні 
антарктичного неба надає старій 
назві архіпелагу нового змісту.

Безлюдною і мовчазною здає
ться Вогняна Земля приїжджій 
людині. Степи з невисокою тра
вою і рідким чагарником; низь
корослі букові ліси на схилах гір; 
озера з темною водою; низини, 
вкриті галькою — все це не дуже 
привабливо. До особливостей
ландшафту належать також' мо
гутні глетчери, що повільно й не
впинно повзуть в океан. Клімат 
на Вогняній Землі помірно холод
ний, океанський. Якщо взяти до 
уваги досить часті шторми, які з 
швидкістю 120 кілометрів на го
дину проносяться над архіпела
гом, картина буде майже пов-
ною.

Населення островів — близько 
40 000 чоловік. Люди живуть про
сторо, на кожного припадає
більше одного квадратного кіло
метра площі. І у східній, арген- 
тінській, частині архіпелагу, і у за
хідній, що належить Чілі, жителі 
займаються переважно вівчар
ством.

Життя на Вогняній Землі зав
жди вважалося одноманітним і

Дивні . контрасти: антарктичний 
ландшафт і сріблясті башти наф
топерегінних заводів.

Вогняною Землею назвав сміли
вий мореплавець Магеллан від
критий ним у 1520 році архіпелаг 
на крайньому півдні американ
ського материка. Назва ця вини
кла завдяки численним багаттям, 
які побачили здалека Магеллан і 
його супутники на березі протоки. 
Багаття розкладали індійці , в ті 
часи вони складали значну кіль
кість населення. Тепер індійців за-



Один з небагатьох Індійців, які 
ще лишилися на Вогняній Землі.

суворим; люди споконвіку мріяли 
про теплі краї, про обжиті райони 
Чілі та Аргентіни.

Але зараз на островах сталися 
істотні зміни. Кілька років тому 
тут знайшли великі поклади наф
ти і газу. Поблизу них вже ви
никло нове місто Сомбреро, 
наймолодше в Чілі, у ньому на
лічується лише дві тисячі жите
лів. Та місто вже славиться 
своїми велетенськими оранжере
ями з газовим опаленням; у кіль
кох кілометрах від одвічної криги 
ростуть банани, лимони, апельсини. 
Молоді чілійські нафтовики з гор
дістю показують приїжджим ви
сокі бурові вишки і збудовані за 
останнім словом техніки нафтоочи
сні заводи. Вони особливо під
креслюють, що на цьому держав
ному підприємстві суворо забо
ронена участь приватного та іно
земного капіталу. «Найбільше на
ціональне багатство Чілі — покла
ди міді на континенті — експлуа
туються монополіями СШ А, і на
ша країна не має ніякої користі 
від цього. З нафтою такого не 
повинно трапитися»,— говорять 
чілійці.

«Вогняна Земля має велике 
майбутнє» — ці пророчі слова на
ціонального героя Чілі Бернардо 
О'Хіггінса, який на початку мину
лого сторіччя підняв народ на 
визвольну боротьбу проти іспан
ських колонізаторів, повинні ста
ти дійсністю.

Археологи вмирали від якоїсь 
таємничої хвороби, а лікарі лише 
безсило розводили руками. Вони 
навіть не могли встановити, від 
чого так невблаганно гинули лю
ди...

Запалення легенів? Ні, не схо
же. Алергія? Можливо, але якась 
своєрідна, зовсім невідома суча
сній медицині. Як її лікувати? Як 
їй запобігти? Ніхто на це не міг 
відповісти...

А загадкова хвороба нещадно 
спостигала тих, хто працював на 
розкопках єгипетської давнини. 
Люди починали кашляти, зади
хатися. Болісна хвороба, від якої 
не було порятунку, завершувала
ся такою ж болісною смертю.

Де ж шукати збудників цієї не
збагненної хвороби? На це питан
ня не могли відповісти лікарі 
жодної країни.

І тоді двоє каїрських вчених — 
професор медицини Мохаммед 
Сайєд Абдель Ааль і професор 
мікроорганічної хім ії Есседін Та- 
ха вирішили присвятити себе роз
в'язанню цієї важкої і складної 
справи.

Каїрські вчені уважно досліди
ли історії захворювань десятків 
людей, що стали жертвами не
розгаданої хвороби. А вмирали 
від неї різні люди. Археологи і 
звичайні робітники, які працювали 
на розкопках, реставратори ста
родавніх папірусів і службовці 
музеїв. Але найчастіше вражала 
смерть тих, хто мав безпосеред
ню справу з єгипетськими мумія
ми.

багато років тому одна експе
диція докладно вивчала групу 
мумій, які належали до IV сто
річчя до нашої ери. Дослідники 
розтинали мумії, вивчали різні 
речі, знайдені у гробницях. І рап
том в експедиції спалахнула 
страшна епідемія. Люди вмирали. 
Причини смерті не можна було 
пояснити жодною з відомих су
часній медицині хвороб...

І тоді марновірні приписали все 
небесним силам.

— Це кара тим, хто насмілює
ться порушити спокій померлих. 
Це прокляття фараонів! — твер
дили вони.

«Прокляття фараонів»... Страш
на назва так і залишилася за не
відомою хворобою.

Але каїрські вчені невтомно 
продовжували свої пошуки і не
забаром висунули гіпотезу, яка 
спочатку здалася зовсім неймо
вірною,—  загадкову хворобу ви
кликали мікроби, які живуть у 
муміях! Ці мікроби пережили ти
сячоліття, вони й зараз не втра
тили своєї вірулентності, тобто 
здатності викликати захворюван
ня людей.

Абдель Ааль і Есседін Таха 
копітко вивчали різні речі, що 
були у фараонових гробницях. 
І вени відкрили живі зародки не
відомих сучасній науці мікроор
ганізмів. Це й було те «проклят
тя фараонів», яке викликало за
хворювання і смерть людей.

Каїрські вчені вважають, що 
таємнича хвороба належить до 
тих, які могли існувати тисячі ро
ків тому, а потім зникли, і тому 
не відомі сучасній медицині. 
Але вони певні, що знайдуть 
засоби вберегти людей від «про
кляття фараонів», знайдуть і за
соби лікування загадкової хворо
би, що прийшла у сучасність із 
темряви минулих віків.
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злам

Одна з жіночих футбольних команд Анг
лії відважно викликала на матч чоловічу 
команду. Чоловіки поводили себе на полі 
як справжні джентльмени і охоче програ
ли матч своїм суперницям з рахунком 2:5.

Данія відчуває потребу в іноземних туристах. їй не
обхідно збільшити державні прибутки. Але ж туристам 
треба показувати щось цікаве, надзвичайне, і в Данії 
зайнялися розшуками залишків суден стародавніх вікін
гів, що затонули тисячу років тому. їх  мають реставру
вати, а може, й відбудувати заново.

ДИТЯЧИЙ АТРАКЦІОН

НАЙМОЛОДШИЙ ЛОВЕЦЬ АКУЛ

8-річного Яна Х'ю нещодавно прийняли у чле
ни англійського «Клубу ловців акул». Восени ми
нулого року хлопчик власноручно спіймав цю 
акулу, яка важить понад 36 кілограмів.

В Дортмунді (ФРН) створили штучне озеро, а на ньо
м у — новий атракціон для дітей —  «плаваючі острови». 
Круглі боти збудовано так, що вони не можуть пере
вернутися.

«ШПРИЦ» ЗАХВОРІВ...

Кашалот «Шприц», один з велетенських вихованців аква
ріума в американському місті М іріленд, на Тихому океані 
(штат Каліфорнія), захворів. Він втратив апетит і навідріз 
відмовлявся від їж і. Лікувати його почали з допомогою 
вітамінів та закласти пілюлі в горлянку кашалота вияви
лося нелегкою справою.
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ЯН ГАШЕК
БУВ МОЇМ КВАРТИРАНТОМ

ЙОЗЕФ Л А Д А  3

3 Ярославом Гашеком я 
познайомився в 1907 році в 
друкарні Емануеля Стівіна 
на Мисліковій вулиці, де 
друкувався журнал «Нова 
омладіна». Коли я увійшов, 
Гашек як його редактор са
ме вичитував гранки. Хоч я 
був дуже радий знайомству, 
але вигляд Ярослава Гаше
ка мене трохи розчарував. 
Я гадав, що цей уславлений 
автор фейлетонів мусить бу
ти схожим принаймні на 
Вольтера! А переді мною 
сиділа молода людина з 
майже дитячим лицем. Мар
но намагався я розгледіти 
на круглому обличчі Гаше
ка звичайні риси сатирика: 
їх не було, як не було й гро
могласного саркастичного 
сміху. Своєю зовнішністю 
він швидше нагадував наїв
ного гімназиста 1-го кла
су... Але це враження зника
ло, як тільки Гашек почи
нав говорити. Перші ж його 
слова наводили на думку:

Йозеф Лада. Портрет Ярослава 
Гашека. 1953 рік.

«Еге, хлопче, та в тебе го
лова варить».

* **
Кілька разів Гашек при

ходив до мене на Више- 
градську вулицю, а з 1908 
року, після того як я пере
їхав на Дітріхову вулицю, 
став моїм постійним квар
тирантом і жив у мене, аж 
доки його не взяли на вій
ськову службу до 91-го бу- 
дейовіцького піхотного пол
ку.

Гашек періодично зали
шав мене на самоті з різних 
причин: то виконував де-не- 
будь обов’язки редактора, 
звичайно на повному утри
манні, або, як пояснював 
він, «на пайку», то кудись 
подорожував із 3. М. Кудє- 
єм, то затримувався в яко
гось приятеля.

Повернення Гашека явля
ло собою таку картину: спо
чатку він дзвонив, а коли я 
відкривав, він притримував 
двері так, що залишалась 
тільки невелика щілина, 
в яку він просовував свою 
палицю, й кричав: «Бий і 
ріж, без пощади ріж». Р іза
ти його я, звичайно, не міг, 
бо заважали двері, які Га
шек міцно тримав.

* *
*

Спочатку в будинку на 
Дітріховій вулиці в мене 
була лише одна кімната. Га
шек з ’являвся туди зрід
к а — просто в гості або ж з 
гуморескою для журналу 
«Карикатури», де я викону
вав обов’язки редактора. 
Моїм квартирантом він став 
трохи пізніше, з тієї простої 
причини, що не мав власно
го притулку. Стіл, стілець, 
етажерка для книг, кушет
ка, накрита клейонкою,— 
оце була й уся обстановка в 
моїй новій квартирі. Лише 
після того, як я роздобув 
ще й ліжко, Гашек міг ін
коли залишатися тут ночу
вати. В цій моїй першій 
власній квартирі містилася 
й редакція журналу «Кари
катури». Сюди приходили 
художники й літератори. 
Для гостей у мене завжди 
була припасена пляшка 
коньяку, лікеру чи рому. Де
які відвідувачі вважали 
пляшку звичайним редак
ційним майном і наповню
вали собі чарку без запро
шення. Гашек зневажав всі
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лякі там церемонії і пив 
просто з пляшки.

В однокімнатній квартирі 
я мешкав майже 6 років, 
після чого моє матеріальне 
становище настільки поліп
шилося, що я дозволив собі 
найняти в тому ж будинку 
кімнату з кухнею й ванною. 
Кухню я запропонував Га
шеку для постійного і без
коштовного проживання, але 
він гордо відмовився від 
моєї пропозиції і заявив, що 
недавно влаштувався на по
саду редактора журналу 
«Свєт звіржат» і має тепер 
свою квартиру та харчуван
ня. Досі Гашек існував тіль
ки на гонорари, які йому 
виплачували за численні 
без особливих зусиль напи
сані гуморески...

* *
*

У Фукса — власника жур
налу «Свєт звіржат»—Г аше- 
кові жилося непогано, але 
одноманітна редакторська 
робота незабаром обрид
ла йому, і він спробував 
зробити її хоч трохи приєм
нішою за рахунок своїх то
варишів. Так, наприклад, 
Гашек написав для «Свєта 
звіржат» наївні вірші типу 
«Скакав пес через овес» і 
поставив під цим твором 
моє прізвище. За короткий 
час я дізнався, що мені на
лежить переклад якоїсь 
статті природознавчого ха
рактеру з... угорської мови.

Однак створення приро
дознавчих статей за за
гальноприйнятими редак
ційними нормами не довго 
влаштовувало Гашека. Пи
сати про курячий пипоть, 
його причини та методи лі
кування,— було, звичайно, 
не для веселої Гашекової 
натури. Тому він робив свою 
працю цікавішою і бавився 
іноді тим, що перекручував 
назви птахів, а потім чекав, 
як на це реагуватимуть чи
тачі. Обурені листи почали 
надходити пачками, і Гаше
ка називали неуком і ще 
гіршими іменами. Він до
тепно відповідав, після чого

Иозеф Лада. Ілюстрації до чеських народних казок.
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ображені звертались безпо
середньо до власника жур
налу. Старий Фукс дуже 
сердився, часто лаяв Гаше
на, і над ним постійно висі
ла загроза звільнення з ро
боти. Гашек з усього цього 
тільки посміювався, вигаду
ючи далі всілякі нісенітни
ці. Зокрема, він вмістив у 
журналі велику статтю про 
знайдення доісторичної бло
хи. Цю вигадку він розпи
сав такими барвами, що ре
дактор якогось закордонно
го журналу одразу переклав 
і вмістив її у себе. Потім 
цю статтю з коментарями і 
без них передрукували інші 
журнали і доісторична бло
ха стала центром полеміки 
в природознавчих журналах 
різних країн. Кінець кінцем 
зчинився страшний скандал 
і Гашека звільнили з ро
боти.

* * *

Гашек писав дуже легко, 
без значних зусиль. Свої 
численні гуморески він ство
рював де завгодно: в трам
ваї, кафе, шинку. Іноді він 
вдавався до літературної 
еквілібристики. Якось, пра
цюючи в кафе «Уніон» над 
гуморескою, він запропону
вав кожному знайомому від
відувачеві вигадати будь- 
яке прізвище, а потім одра
зу ж вживав його в наступ
ному реченні, не порушуючи 
логічного викладу змісту.

Іноді Гашек писав, маю
чи заздалегідь обміркова
ний сюжет, але часто при
думував його, сидячи за 
столом. Він ніколи не сушив 
собі голову над тим, про 
що писатиме. Якусь хвили
ну сидів непорушно, втупив
шись поглядом у чистий 
аркуш паперу, а потім по
чинав писати. Писав швид
ко, без довгих інтервалів, 
красивим каліграфічним по
черком; за годину чи дві за
кінчував свою гумореску і 
поспішав з нею до якої-не- 
будь редакції.

Іноді ми ходили з ним до
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кінотеатру. Найбільше нас 
приваблювали два кінотеат
ри: один на Фердінандовій, 
а другий на Єчній вулиці. 
До першого ми заходили 
тому, що оркестр там грав 
страшенно фальшиво, так 
фальшиво, що це смішило 
навіть Гашека, який був 
абсолютно позбавлений му
зичного слуху. Ми сідали 
позаду в ложі, і коли почи
нали завивати фальшиві 
сумні мелодії, аж за живо
ти брались від сміху. На 
Єчній нас приваблювала 
публіка. Хоча тут демонст
рували лише старі фільми, 
і плівки часом бували такі 
зіпсовані, що на екрані ні
чого не можна було розі
брати,— глядачі поводили 
себе цілком пристойно і ре
агували дуже жваво. Так, 
коли демонстрували якусь 
сцену, де жорстокий гра
біжник хотів кинути малень
ку дитину в вогонь, з пе
редніх рядів вискочив хлоп
чина, замахнувся на гра
біжника стиснутим кула
ком і істерично заволав: 
«Куди ти його тягнеш, мер
зотнику?». Бувало 'й так, що 
коли на екрані здаля на
ближався поїзд, глядачі з 
переляку ховали голови аж 
під сидіння, а жінки навіть 
верещали...

* 4с 
4с

Якось, 19 березня, в день 
святого Йозефа, Гашек за
питав мене, як я відзначати
му своє свято. Я відповів, 
що через відсутність фінан
сів святкування буде пога
неньке. Гашек на хвилину 
замислився, а потім повіль
но промовив: «Гм... це ніку
ди не годиться! Маєш свя
то — а в кишені ані шеляга. 
А в мене навпаки — досить 
грошей, а свята нема. Зна
єш що? Я куплю в тебе твоє 
свято і відзначу його, як го
диться відзначати день та
кого поважного патрона». 
Я погодився; ми домови
лись, що він купить у мене 
свято за 10 крон, і вдарили

по руках. Потім я поздоро
вив Гашека, і він пішов на
діти святкову краватку. З 
тієї миті він взагалі пово
див себе як людина, що від
значає своє свято: одержав 
від листоноші мою пошту, 
забрав собі всі адресовані 
на моє ім’я листівки з по
здоровленнями і навіть кекс, 
подарований мені двірничи- 
хою. В ресторані замовив 
найдорожчий обід, після 
чого ми обійшли ще кілька 
кафе і шинків. Всюди Га
шека щиро вітали, вислов
лювали йому найкращі по
бажання, частували цигар
ками, кавою з ромом, пивом 
і вином, співали, танцювали 
з ним його улюблене танго, 
запалювали на його честь 
фейерверк. Гашек аж сяяв 
од щастя і весь час тільки 
й промовляв: «Оце так свя
то! Ти б його так приємно 
не провів, у тебе навіть ко
за не замекалд б». Десь 
після півночі ми ще відвіда
ли Петршікову винарню, де 
якийсь поклонник Гашека 
замовив на його честь 10 
пляшок мельніцького вина. 
Але Гашек навіть не покуш
тував його: по-перше, свято 
тривало лише до півночі, а 
по-друге, він взагалі не мав 
права одержувати будь-які 
подарунки, бо, як я раптом 
згадав, він ще не заплатив 
мені за свято! Марно пропо
нував Гашек свої 10 крон, я 
навідріз відмовився брати 
їх і зажадав, щоб він повер
нув мені всі листівки з по
здоровленнями, а також 
кекс і все інше. Довелося 
Гашеку віддавати мені всі 
подарунки, а я пильно сте
жив за тим, щоб він, бува, 
не залишив собі якогось 
сувеніра.

♦ *
*

Одного разу на початку 
світової війни ми обідали в 
якомусь шинку на вулиці 
Кароліни Свєтлої. В супі 
плавало так мало рису, що 
можна було порахувати всі 
зернята, а коли Гашек ще й6

переконався, що в його та
рілці менше рису, ніж у мо
їй, то страшенно розсердив
ся і запропонував віднині 
готувати їжу вдома. По 
дорозі додому ми наку
пили бракованої жерстя
ної посуди, горшків і ка
струль.

З наших кишень звисали 
розливні ложки, стирчали 
мішалки, і в такому вигля
ді ми повертались додому 
головними вулицями Пра
ги. Завітавши до вугля
ра, ми замовили ще й ву
гілля і дров. В усіх цих за
купівлях я охоче допома
гав, хоча й сумнівався в 
куховарській майстерності 
Г ашека.

Вдома мій друг перш за 
все уважно оглянув піч і, по
мітивши, що в ній багато 
золи й попелу, вирішив як 
слід її вичистити. Я хотів 
покликати на допомогу піч
ника або хоча б двірничиху, 
але Гашек не дозволив, за
явивши, що кожен куховар 
повинен сам уміти чистити 
піч. Отож він почав готува
тися до цієї неприємної ро
боти. Я гадав, що, за при
кладом всіх сажотрусів, він 
вийме кахлину або ж від
криє жерстяні дверцята в 
димоході, але Гашек лише 
посміявся з таких допо
топних способів і пообіцяв 
продемонструвати мені спо
сіб цілком модерний і ради
кальний. Визнаю, я 6ур, за-* ✓
інтригований. Гашек запхав 
у пічку повно паперу, полив 
його гасом і для більшої 
певності підклав ще пару 
вибухових патронників, а 
потім усе це підпалив. На
слідок був дійсно радикаль
ний, хоч і несподіваний. За
мість того, щоб прочисти
ти димохід, вибух віді
рвав дверцята від плити. 
Довелося викликати піч
ника.

Вечерю Гашек таки при
готував — і таку добру, що 
вже після першого шматка я 
відчув глибоку повагу до 
Гашека. Він і справді умів 
прекрасно готувати їжу!
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Так ми жили аж до того 
часу, коли Гашека призва
ли на військову службу до 
91-го полку в Будейовіцях. 
Того ж дня, ввечері, зайшов 
він до мене з призивного 
пункту в справжньому сол

датському настрої. Коли я 
поцікавився, як справи на 
призивному пункті, він зне
важливо відповів, що не хо
че й розмовляти з якимсь 
цивільним нікчемою, після 
чого замкнувся в кухні й 
почав своїм комічним голо
сом співати солдатські піс

ні. Відтоді аж до переїзду 
в полк він поводився зі 
мною як з неповноцінною 
людиною, а не власником 
квартири і майбутнім ілю
стратором його всесвітньо- 
відомого Швейка.

Переклад з чеської

З СЛОВАЦЬКОГО ГУМОРУ

На сміх
Редактор гнівається на художника:
— Це мав бути гумористичний малюнок, а ви 

зробили з нього посміховисько!

В канцелярії
Начальник звертається до секретарки:
— Те, що ви пишете в робочий час любовні 

листи, я вам вибачаю, але чому ви не даєте їх 
мені на підпис?

Геній
—  Батьку, як зрозуміти, що пан Н. був фінансо

вим генієм?
— Він вмів заробляти гроші швидше, ніж його ро

дина встигала їх витрачати.

Реванш
Молодий диригент вичитував знаменитому коміку: 
— Не розумію, чому ви сміялися на моєму кон

церті? Хіба я коли-небудь сміявся під час ваших 
виступів?

Напис
На дверях лікарні біля дзвоника напис:
«Вночі дзвоніть двічі і хвилинку зачекайте, поки 

взуємо капці».

Не розгубився
— Мамо, Петер мене побив!
—: Треба було дати здачі...
— Так я дав йому здачі ще перед тим...

ВідвершісшЬ
Містер Сноб розговорився:
— Джентльмени, за все, чого я досяг, маю дяку

вати своїй дружині. Першій, звичайно...

На суді
Суддя запитує чоловіка:
—  Щовечора, коли ви поверталися додому, ви 

знаходили в гардеробі іншого мужчину?
—  Так.
—  І це стало причиною вашого непорозуміння з 

дружиною?
— Так, бо я не мав куди повісити свого піджака.

\ \ \  V I Х Ѵ Ѵ Л Ч  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 'Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 'Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ ':

' АФОРИЗМИ і

✓
І

✓

І***

Скажи мені, чого ти боїшся — і я скажу 
тобі, ХТО ТИ.

Вільним є чоловік, що має вади, про які 
ще ніхто не знає.

Не критикуй чужої дружини. Радій вже 
з того, що вона не твоя.

Титул для заслуженого бюрократа: його 
високореєстрація.

Поїзд майбутнього має також спільні 
вагони.

Космічні темпи нашого часу: вчора книж
ка була ще в друкарні, а сьогодні —  на 
розкладці букініста.

: Ѵ А 'Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 'Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  Ѵ Ѵ Ѵ  V  V I  Ѵ Ѵ  —■ Ѵ Ѵ  Ѵ Ѵ  Ѵ Ѵ  V  Ѵ Ѵ  Ѵ Ѵ Ѵ  V  Ѵ Ѵ Ѵ 'Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ / Ѵ Ѵ Ѵ
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В _  „  _
но, має таке ж праве на існу
вання, як і всі інші різноманіт
ні його види. Але в Сполучених 

Штатах, Франції та інших буржуазних краї
нах ділки-бізнесмени від спорту зробили з 
автомобільних змагань нездорову сенса
цію. Вони спотворили цікавий вид спорту, 
перетворивши його на грубе видовище — 
джерело наживи.

Людське життя, безпека спортсменів! 
Ділків від спорту це зовсім не обходить...

Що таке „автобол“?
«Бігати за м'ячем у другій половині XX сторіччя? 

А навіщо тоді автомобілі?» І у Франції замість зви
чайного футбольного матчу влаштували розиграш 
автомобільного м'яча. До складу кожної команди 
«автобола» входить 3 автомобілі; екіпаж кожного з 
них складається з двох осіб. Один веде машину, а 
другий, озброївшись дерев'яним молотком, нама
гається загнати м'яч у ворота противника. Машини 
ці дуже рухливі і обладнані потужними гальмами. 
Незважаючи на це, в азарті гри часто трапляються 
зіткнення. Легко собі уявити, як виглядають при 
цьому кузови автомашин. Коли автомобілі вже на
стільки понівечені, що не можна продовжувати гру, 
суддя оголошує перерву, а механіки, слюсарі та зва
рювачі беруться до роботи. Але дуже часто ще до 
перерви доводиться викликати лікарів і санітарів...

„Гот-родс"
Це відбувається у Сполучених 

Штатах. На вузькій доріжці, поси
ланій піском (для більшої втіхи!), 
мчать дивно розмальовані гоноч
ні автомобілі. Як відомо, на піску 
сковзання значно більше, отже 
більшою є кількість ефектних 
зіткнень і аварій. Стартує близько 
ЗО автомашин, а на фініш прихо
дить лише декілька. Решта пере
кидається, розбивається, розси
пається на частини. Служителі 
швидко їх прибирають, санітари 
виносять поранених водіїв, і за
бава триває далі...

Другий дуже поширений в 
СШ А вид автомобільного «спор
ту» зветься «гот-родс». Гонщик 
повинен одночасно бути і кон
структором, бо за умовами зма
гань необхідно мати оригінальної 
форми автомобіль, з шаленою 
швидкістю на короткій дистанції. 
Отже, стартують машини-потвори, 
які являють собою конгломерат 
майже всіх американських авто
мобільних марок останніх ЗО— 40 
років. Вони з місця часто розви

вають швидкість, недосяжну на
віть для сучасних гоночних авто
мобілів найвищого класу. Лише 
при ближчому знайомстві з ними 
розкривається таємниця: під при
криттям обдертого кузова розмі
щені мотори потужністю 400— 600 
кінських сил. Рекордні машини

«гот-родса» покривають відстань 
в хи  милі менш ніж за 9 секунд, 
розвиваючи швидкість близько 
200 км на годину.

Цілком зрозуміло, що за чис
лом аварій і жертв «гот-родс» не 
поступається перед гонками на 
доріжці, посиланій піском.
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мНомер був дуже ефектним,
артиста відвезли до лікарні...“
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Кілька тижнів Жан-П'єр Різем 
демонстрував у Парижі свій 
новий трюк: стоячи на* задньо
му буфері автомобіля, він 
проїжджав крізь стінку вогню

\
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Лише покришки?
В кожному підручнику з автосправи можна про

читати, що автомобіль залишає позад себе подвій
ний слід. Виявляється, однак, що це буває не зав
жди. Деякі водії-еквілібристи вважають зайвими в 
автомобіля два колеса, рульовий механізм їм також 
непотрібен. Адже автомобілем можна керувати й 
за допомогою рухів тіла, подорожуючи у такий спо
сіб на довгі відстані. Звичайно, на дорозі не повин
но бути перехресть, вуличних заторів і автоінспек
ції. Француз Жан Сюней досконало оволодів цією 
справою. Він не тільки їздить на двох колесах, але 
й стоїть при цьому на даху нахиленого до останньої 
можливості автомобіля. Коли Сюнею закинули, що 
в цьому немає жодного сенсу, він відповів з уда
ваним здивуванням: «Як то, немає сенсу? Я за
ощаджую на Покришках!» Але справа, звичайно, 
зовсім не в покришках. Головне — сенсація, яка 
має робити гроші...

кількаметрової товщини. Щоб 
номер виглядав більш ефект
но, Різем в останню мить падав 
на спину, захищену шкіряним 
щитом, і в цьому положенні 
його тягнув автомобіль. І рап
том — катастрофа. Чи швид
кість автомобіля була недо
статньою, чи підпалили надто 
багато бензину... Але Різема 
охопило полум'я, артиста в 
тяжкому стані відвезли до лі
карні.

Кінець Джіма Кантона
Уявіть собі такий трюк цирко

вої групи «Голлівуд-Родео»: два 
великі гоночні автомобілі мчать 
прямо один на одного. Відстань 
між ними швидко зменшується. 
Залишається всього 100, 50, ЗО 
метрів... Здається, катастрофа не

минуча. Але обидві машини по
трапляють лівими колесами на 
маленькі, непомітні в темряві 
трампліни, перехиляються на бік 
і на відстані кількох міліметрів 
блискавично минають один одно
го.

Ще зовсім недавно «корон
ним» номером групи був виступ 
Джіма Кентона. Він вижимав із

своєї машини максимальну швид
кість, потім скеровував ї ї  на од
носторонній трамплін, який вики
дав автомобіль на кам'яну стіну. 
На очах у глядачів машина пере
творювалася на безформну масу, 
а з неї, всміхаючись, виходив 
Джім. Але тепер Джіма Кантона 
немає більше в трупі «Голлівуд- 
Родео». Одна з автомашин, яку 
він повинен був розбити, вияви
лася міцнішою, ніж припускали; 
Джім не зміг вибратися з неї і 
згорів серед уламків.

Керівником і власником цирку 
«самовбивць» є Хол Кент, який 
займається також організацією 
автомобільних катастроф для кіно
зйомок. На лівому знімку Хол 
Кент виконує стрибок 30-метро- 
вої довжини з трампліна, на дру
гому, прив'язаний до кабіни ав
томобіля, він пробиває палаючу 
дерев'яну стінку.
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Цей негритянський студент навчається в 
Лейпцігу і вперше в житті побачив сніг. 
Він захопився лижним спортом і тепер з 
нетерпінням чекає нової зими.

РОЗДОЛЛЯ ДЛЯ ТВАРИН

У Гавані, де завжди літо, тварини почувають себе у зоо
парку не гірше, ніж на волі. Лише полярним ведмедям та 
пінгвінам тут, мабуть, не до вподоби. Гаванський зоопарк,— один 
з найбагатших у світі,—  завжди приваблює багато відвідувачів.

І СУТАНА НЕ ЗАВАЖАЄ

*
Духовний пастир не хоче відста

вати від свого стада. Австрійський 
священик танцює твіст разом з свої
ми молодими парафіянами. Важко 
доводиться останнім часом церков
никам. Все трудніше залучати молодь 
до святої церкви. Ось і доводиться 
викидати коники.

КАБЛУКИ ПІД ЗАБОРОНОЮ

Жінок, що носять туфлі на модних 
підборах, не скрізь зустрічають гос
тинно. Гострі, як цвяхи, каблучки 
псують паркет, лінолеум, рвуть ки
лими. І тому у деяких країнах з'яви
лися знаки: вхід у взутті на підборі- 
«гвоздику» заборонений. Це фото 
зроблено в Ш веції: молода дівчина 
чекає біля входу до лікарні, поки їй 
винесуть інші черевики*
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Друга частина 
спогадів Путрамента

бжи Путрамент. Півстоліття (Війна).
Варшава. 1962.

З великим інтересом береш до 
рук другу частину спогадів видат
ного польського письменника Єжи 
Путрамента, яка ще не рецензу
валась в нашій республіці. Щодо 
першої частини цих спогадів, то 
про неї, як очевидно пам’ятають 
читачі нашого журналу, вже роз
повідалося на сторінках «Всесві
ту» (див. № 2 за 1962 рік). Обид
ві частини спогадів — «Молодість» 
і «Війна» — об’єднані спільною 
назвою «Півстоліття».

Інтерес до другої частини спога
дів викликаний кількома обстави
нами. Справа, передусім, в тому, 
що свого часу автору даної ре
цензії довелося досить докладно 
вивчати, а згодом описувати ді
яльність польської прогресивної 
еміграції в Радянському »Союзі в 
роки другої світової війни, саме 
тієї еміграції, типовим представни
ком якої був Путрамент. Голов
ним джерелом, з допомогою якого 
ми вивчали тоді діяльність про
гресивно настроєних польських 
громадян, були різні, переважно 
архівні, документи. А зараз з ’яви
лася можливість подивитися на 
будні польської еміграції з дещо 
іншої точки зору — очима одного 
з її представників.

Річ також і в тім, що протягом 
останніх років у польській літера
турі з ’явилися спогади інших ав
торів, які висвітлюють ту ж саму 
тему — перебування поляків в 
СРСР під час війни проти німець

ш

ко-фашистських загарбників. Я 
маю на увазі, зокрема, цікаві «За
писки воєнного коресподента» 
(Москва, 1955) письменниці Яніни 
БроневськоГ, яка подібно до Пут
рамента, була свідком і безпосе
реднім учасником багатьох істо
ричних подій, зв’язаних з життям 
поляків у СРСР, народженням 
польської народно-демократичної 
держави, а також захоплюючі 
«Воспоминания матери» (Москва, 
1961) 94-річної комуністки 
М. Форнальської, в яких періодові 
війни присвячено багато сто
рінок.

Інтерес до спогадів Путрамен
та викликаний, крім того, його 
популярністю як письменника, чи

мало творів якого перекладено на 
українську мову. Справді, протя
гом останніх семи-восьми років 
український читач познайомився з 
такими творами письменника, як 
повість «Вересень» (перший том 
вийшов з друку в 1955, а другий — 
в 1958 рр.), роман «Роздоріжжя» 
(1959), повість для юнацтва «Чет
веро в яхті» (1960), роман «Ноїв 
ковчег» (1962)) (див. «Всесвіт» 
№ 11 за 1962 рік).

Спогади Путрамента дуже вда
ло доповнюють наші уявлення про 
діяльність польських антифашистів 
у Країні Рад. Справді, ми бачимо, 
як у 1939—1941 рр. у Львові пра
цюють польські письменники, що 
в тяжкий для своєї батьківщини 
час знайшли притулок на гостин
ній землі радянського народу, як 
піклується про них Радянська вла
да. Тоді у Львові виходили поль
ською мовою журнали «Нове вид- 
нокренгі» і «Альманах літерацкі», 
де друкувалися твори багатьох 
польських прозаїків, поетів, літе
ратурних і театральних критиків, 
публіцистів. Тоді ж і там же впер
ше побачили світ книжки цілого 
ряду польських майстрів слова. 
Зокрема, це стосується Путра
мента, «Вересневі оповідання» яко
го з’явилися в той час на поли
цях львівських книгарень.

Ми дізнаємось про те, що львів
ський філіал Українського дер
жавного видавництва літератури 
для національних меншостей ви
пустив у польському перекладі 
кращі твори радянських письмен
ників (сам тільки Путрамент пе
реклав «Чапаєва» Д. Фурманова 
і «Розгром» О. Фадєєва). Автор 
розповідає, як згодом, коли поча
лась Велика Вітчизняна війна, він 
і його однодумці активно працю
вали в польській редакції? що іс
нувала при українській радіостан
ції імені Т. Г. Шевченка в Сара
тові, як створювалася дивізія іме
ні Тадеуша Костюшка, як, на
решті, відбувалося визволення
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польських земель від гітлерівських 
окупантів.

Спогади Путрамента крок за 
кроком відтворюють події тих 
днів. Очима письменника ми 
бачимо Ванду Василевську, Вла
дислава Броневського, Адольфа 
Рудніцького, Леона Пастернака, 
Адама Важика, польських робіт
ничих діячів Фелікса Крна, Юліа
на Бруна, Альфреда Лямпе, Сте
фана Єндриховського, журналістів 
Єжи Борейшу, Віктора Гроша, 
Генріка Вернера та багатьох, ба
гатьох інших.

З точки зору письменницької 
майстерності рецензована частина 
спогадів написана, я б сказав, 
блискуче. В книзі відсутні довгі і 
нудні описи, які, на жаль, інколи
зустрічаються в подібного ро
ду літературі. Спогади побудовані 
на безпосередніх авторських спо
стереженнях і враженнях, які, що
правда, подекуди грішать суб’єк
тивізмом. Книга буквально з пер
шої до останньої сторінки пройня
та почуттям гумору, яке стало 
особливо притаманним творчості 
письменника в останні роки.

«Єни сціпив щелепи, кинув хму
рим поглядом на вчителя, і, не 
давши йому доспівати, з притис
ком гукнув:

— Господин ТимканичІ Здісь ніт 
ніяких українців».

Так діялось на Словаччині в 
30-х роках нашого століття. 
А розповів нам про це в 1962 р. 
український письменник Михайло 
Шмайда у своєму романі «Лем
ки», звідки і взято вищенаведену 
цитату. Твір цей надруковано в 
українському журналі, який вихо
дить саме там, де ще тридцять 
років тому українська національ
ність була позбавлена будь-яких 
прав.

Йдеться ж бо про «Дуклю» — 
щоквартальний літературно-ху
дожній та громадсько-політичний 
альманах, орган української секції

Хочеться зупинитись на зобра
женні Путраментом того україн
ського середовища, яке в різні пе
ріоди війни оточувало його. На 
сторінках книги ми знаходимо 
прізвища багатьох діячів україн
ської культури, з якими автору 
доводилося в той чи інший час 
зустрічатися,— Ярослава Г алана,
Степана Тудора, Олександра Гав- 
рилюка, Петра Козланюка, які 
жили й працювали у Львові; пер
ших керівників Львівського відді
лення Спілки радянських письмен
ників України Петра Панча і Олек
си Десняка; а також Олек
сандра Корнійчука, Максима 
Рильського, Миколи Бажана, Пав
ла Тичини, Володимира Сосюри, 
та інших.

Відомий польський письменник 
тепло відзивається про своїх ук
раїнських товаришів по перу, про 
їхню творчість, цікаво описує свої 
зустрічі з ними.

В цілому друга частина спога
дів Єжи Путрамента — книга д у
же цікава і корисна.

П. К А Л Е Н И Ч Е Н К О ,
кандидат історичних наук.

ДУКЛЯ4

Спілки словацьких письменників, 
що видається Культурною спілкою 
українських трудящих у Пряшеві.

Два факти. їх розділяє незнач
ний, як для історії, проміжок ча
су, але саме в цей період відбу
лися грандіозні суспільно-політич
ні перетворення.

Герої роману М. Шмайди жили 
в умовах соціальної дискриміна
ції і безправ’я, коли й гадки не 
могло бути навіть про найскром- 
ніший культурний розвиток укра
їнської національної меншості. Ну, 
а про те, як живуть українці в 
сучасній, соціалістичній Чехосло- 
ваччині, красномовно свідчить хо
ча б простий перелік багатьох 
громадсько-політичних і культур
них українських організацій Схід
ної Словаччини. Крім уже згада
них нами української секції 
Спілки письменників Словаччини, 
що об’єднує чималу групу поетів 
і прозаїків різних поколінь, та 
Культурної спілки українських 
трудящих, чималу роботу прова
дять також українське відділен
ня Словацького педагогічного ви
давництва, Українське відділення 
філософського факультету імені 
Шафарика, український театр у 
Пряшеві, музей української куль
тури в Красному Броді тощо. 
Нарешті — видання щомісячного 
«тонкого» журналу «Дружно впе
ред» і «Дуклі»,— останній як і ук
раїнська секція Спілки письменни
ків Словаччини, відзначає нині де
сятиріччя свого існування.

Разом з усіма народами Чехо
словацької Соціалістичної Респуб
ліки, українська національна мен
шість країни самовіддано бореть
ся за спільну мету — побудову ко
муністичного суспільства.

Життя і праця українців у єди
ній рівноправній сім’ї народів Че- 
хословаччини, розвиток своєї на
ціональної культури в умовах со
ціалістичного суспільства — таким 
є тематичне й ідейне спрямуван
ня матеріалів, що друкуються на 
сторінках «Дуклі».

Перед нами четверта, остання, 
книга альманаху за минулий рік. 
Що ж знайде в ній читач? Перш 
за все — жанрову й тематичну різ
номанітність. Багато віршів, ху
дожня проза, нариси, статті...

Чи не найбільше уваги приділе
но в книжці поезії. її представ
ляють місцеві поети, що пишуть 
українською та російською мова
ми: В. Гайний, І. Галайда, И. Ше-

Журнал наши* братів
Дукля, № 4. Пряшів. 1962 р.
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лепець, й. Збіглей, С. Гостиняк^а 
також твори словацьких і чеських 
поетів В. Мігаліка, П. Горова, 
Ф. Браніслава в перекладах на 
українську. Принагідно відзначи
мо, що в альманасі виступають 
також деякі поети і прозаїки, що 
пишуть свої твори і українською 
і російською мовами.

Вірші, надруковані в альмана
сі, різні і за тематикою, і за ху
дожнім рівнем. Але об’єднує їх 
виразна ідейна спрямованість: 
палка любов до життєдайної рід
ної землі, радість творчої праці 
(«Я лечу у рідний край» Й. Ше- 
лепця, «Метаморфози життя» 
Й. Збіглея) і пекуча ненависть до 
натхненників і паліїв нової війни, 
до ворогів миру і прогресу («Мы 
обвиняем» І. Галайди та ін.).

В місцевій українській та росій
ській поезії існують важливі, ще 
не розв’язані творчі проблеми, 
яким присвячені статті П. Гули 
«Проблеми молодої української 
поезії в ЧССР» та І. Галайди 
«Про поезію почуттів і су
часності».

Відзначаючи появу кількох збі- 
рок молодих поетів, П. Гула з 
приємністю констатує їхню пое
тичну індивідуальність. «В нашій 
поезії,— пише він,— назавжди ио- 
кїнчено з періодом, коли всі пое
ти писали однаково — декларатив
но й риторично». Та багатьом, на
віть найбільш перспективним мо
лодим поетам бракує ще справ
жньої художньої майстерності. До 
цього, в значній мірі, спричинили
ся певні історичні обставини. 
«...Кожному критику повинно бути 
занадто ясним, що наша націо
нальна меншість, яка до 1945 ро
ку майже не мала своєї інтеліген
ції... не могла зродити ні Пушкі
на, ні Шевченка, ні Гвєздослава».

Далі автор статті радить моло
дим наполегливо вчитися, збага
чуватися скарбами літературної 
мови, досвідом класиків. «Але 
перш за все,— цілком справедли
во каже він,— треба пригадати 
нашим наймолодшим авторам, що 
поза комуністичною ідейністю, по
за знанням життя свого народу 
вірші писати не можна».

З цих засад інший автор — 
І. Галайда — оцінює збірку само
го П. Гули «Пою любовь, луну 
и розы». Його досить грунтовна

рецензія показує, що поезія П. Гу
ли також хибує на ті ж недоліки, 
які загалом притаманні молодій 
українській поезії в ЧССР.

Художню прозу цього номера 
аналізувати важче, бо вона пред
ставлена лише частиною нового 
роману Михайла Шмайди «Лем
ки», де змальоване життя україн
ців у Словаччині за часів буржу
азної республіки, їхню очолюва
ну комуністами боротьбу за кра
ще майбутнє.

Серед інших прозових творів — 
нариси А. Вольфа і Я. Явчунов- 
ського «В горах Словакии» (пе
редрукований з московського ви
дання) та М. Пителя «Партизани 
в Бескидах», в яких відроджують
ся героїчні сторінки спільної бо
ротьби словацьких партизанів і 
радянських воїнів проти гітлерів
ських загарбників.

Світлому сучасному Словаччини 
присвячені нарис Й. Сірка «Вели
кими кроками з малого села» й 
етюд В. Дацея «Покоління».

Слід відзначити також статті 
М. Мушиюки «Восьме свято і 
місцевий фольклор», в якій роз
глядаються деякі питання розвит
ку місцевої художньої самодіяль-

Роман молодого західнонімець
кого письменника Хрістіана Гей- 
слера «Запит» привертає увагу 
своєю чітко .висловленою антифа
шистською спрямованістю. Гей- 
слер належить до покоління, яко
му напередодні нападу фашист
ської Німеччини на Радянський 
Союз було по 13—16 років. На
прикінці війни ці юнаки потрапи
ли на фронт і зазнали на .влас
ному досвіді всіх її страхіть. Піс
ля війни деякі з них спромоглися 
забути минуле, інші ж — а са
ме з їх позицій написаний роман 
«Запит» — болісно переживають 
нещодавнє минуле Німеччини, шу
кають відповіді на численні запи
тання, що їх весь час ставить пе
ред ними власне сумління.

ності, та рецензію М. Романа на 
збірник «З найновішої історії че
хословацько-радянських зв’язків 
після 1945 року», виданий Сло
вацькою Академією наук минуло
го року.

Крім того, в номері вміщені юві
лейні замітки про Ольгу Коби- 
лянську та музиканта-педагога 
Ю. Костюка, записана М. Шмай- 
дою добірка усної дитячої твор
чості, літературна хроніка, інфор
мації про нові книги тощо.

З великою увагою українські 
літератори Словаччини прислуха
ються до радянської преси. Про 
це свідчить постійний розділ в 
альманасі — «Радянська преса про 
наші видання». Цього разу в ньо
му передруковані з журналу «Все
світ» статті Б. Буркатова та 
Г. Кочура.

Нарешті, не можемо не відзна
чити добре художнє й поліграфіч
не оформлення альманаху, що по
мітно поліпшилося останнім часом.

«Дукля» вступила в одинадця
тий рік свого життя. Щиро бажа
ємо альманахові і його авторам 
великих творчих успіхів.

Л. К О П И Л Е Н К О

Christian Geißler

Di« Anfrage

Roman

Пафос роману «Запит» — в без
перервній полеміці із старшим 
поколінням, з поколінням батьків, 
вчителів, священників, які форму
вали свідомість молодих людей і
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які, на думку автора, несуть без
посередню історичну відповідаль
ність за всі події, що відбувались 
в гітлерівській Німеччині. Саме 
до них звернений схвильований 
і гнівний запит головного героя 
книги — молодого фізика Клауса 
Колера.

Обмеженість роману полягає в 
тому, що автор не розуміє соці- 
ально-історичнйх причин, які по
родили фашизм^ сила твору — в 
тій непримиренній послідовності й 
морально-етичному пафосі, з яки
ми викриваються і розвінчуються 
жорстокість, антилюдяність і звір
ства фашизму.

Роман Гейслера оригінальний за 
своєю композицією. В свідомості 
Клауса Колера весь час виника
ють фашистські догми, вислови 
фюрера, пісні, цитати з біблії та 
ін., які він пам’ятає з дитинства.

Порівнюючи їх з дійсністю пі
слявоєнної Німеччини, Колер особ
ливо яскраво відчуває всю їхню 
брехливість. Сам Колер був на 
фронті і багато чого там зрозу
мів. Він піддає докорінному пере
гляду офіційні уявлення про доб
лесть солдата, про героїчну смерть 
на полі бою, про бойове хрещення 
і фронтове товариство, які йому 
втовкмачували ще на шкільній 
лаві.

Реальна дійсність розбиває 
вщент всі ці ілюзії. Сторінки, що 
відтворюють картини війни, спов
нені антимілітаристських настроїв, 
вони засуджують війну, як най
більшу жорстокість. Тим важливі
шим є для нас епізод, в якому 
автор показує великодушність ра
дянських солдатів. Товариш Ко
лера Штейнхоф розповідає, як йо
го, тяжко пораненого, підібрали 
наі полі бою радянські танкісти і 
тим самим врятували йому життя. 
На Штейнхофа цей благородний 
вчинок радянських воїнів справив 
надзвичайне враження, примусив 
іншими очима подивитись на жит
тя. Німецькій загарбницькій армії 
протиставляться люди, натхнені 
благородним усвідомленням своєї

правоти, ясністю цілі, люди, які 
не бояться смерті в ім’я великої 
справи.

В книзі Гейслера порівняно ма
ло дії, основне в ній — внутріш
ній монолог головного героя, який 
намагається знайти істину, зро
зуміти, хто винний в нещастях, які 
спіткали Німеччину, спустошивши 
душі тисяч молодих німців.

Сюжет книги будується, в 
основному, навколо історії єврей
ської сім’ї Валентінів. Ця сім’я 
жила колись у будинку, де мі
ститься зараз інститут фізики, в 
якому працює Клаус Колер. Істо
рію розповідає Колеру колишній 
садівник Валентінів Мольвіц. Він 
був щиро прив’язаний до цих доб
рих і чуйних людей. Коли фа
шисти прийшли до влади й по
чалася антисемітська кампанія, 
Мольвіц на знак протесту пришив 
і собі шестикутню зірку. Він хотів 
поділити з євреями їхню долю, бо 
йому соромно було за своїх спів- 
вітчизників-німців.

Драматично змальована ніч 
арешту Валентінів. Сім’ю відво
зять до табору смерті. З три
надцяти членів сім’ї, серед яких 
були й маленькі діти, випадково 
щастить врятуватися тільки най
старшому — Іоахіму Валентіну. 
Він живе в місті під чужим пріз
вищем. Колер ставить перед со
бою завдання будь-що розшукати 
його. Йому здається, що тим са
мим він якось допоможе віднов
ленню справедливості, мета роз
шуків набирає для нього якогось 
особливого морально-психологічно
го значення.

Випадково Мольвіц зустрічає 
гітлерівського офіцера, який за
арештував Валентінів. В стані 
нервового напруження садівник 
потрапляє під машину і вмирає 
в лікарні. Медична сестра пере
дає Колеру його останні слова. 
Молодий фізик переслідує вбивцю 
Валентінів. Йому щастить розшу
кати і самого Іоахіма Валентіна, 
але поговорити з ним Колер уже 
не може: Іоахім помирає від раку.

Колишній націст, і його жертва 
мешкають у тому самому будин
ку, де живе Колер. Очевидно, за 
авторським задумом, ця обстави
на має символізувати сучасну си
туацію в Західній Німеччині.

Вся лінія роману, пов’язана з 
трагічною історією сім’ї Валенті
нів, набирає особливо актуального 
значення ще й тому, що в наші 
дні в Західній Німеччині антисе
мітизм широко х розповсюджений. 
Книга Хрістіана Гейслера рішуче 
протестує проти цього огидного 
явища. В книзі глухо згадується 
про те, що Штейнхоф — комуніст. 
Але в своїх вчинках і думках він 
мало відрізняється від індивідуа
лістично настроєного інтелігента 
Колера. Кожен з них сам-один 
бореться з довколишньою дій
сністю...

Як уже зазначалося, обмеже
ність книги Хрістіана Гейслера 
полягає в тому, що він не розу
міє істинних соціально-історичних 
причин виникнення фашизму і вій
ни. В одній з розмов між Коле
ром і Штейнхофом, щоправда, ви
словлюється думка про те, що 
розв’язують війни й обдурюють 
мільйони простих людей грошові 
тузи, ті, що мають владу. Проте 
ця висловлена мимохідь думка да
лі не розвивається й не підсилює
ться.

Весь свій гнів автор спрямовує 
проти старшого покоління, поко
ління батьків, які, на його думку, 
допустили і фашизм, і війну.

«Гордість дітей — це їхні бать
ки»— цей вислів Гейслер ставить 
епіграфом до своєї книги для то
го, щоб всім розвитком сюжету і 
описом внутрішніх переживань го
ловних героїв розбити і спросту
вати його. В кінці роману поко
ління Колера оголошується поко
лінням, що не має батьків. Так 
нещадно зводить автор рахунки з 
фашистським минулим Німеччини.

В цій непримиренній ненависті 
до фашизму і полягає цінність 
книги Хрістіана Гейслера.

Л. Ю Р 'ЄВА
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Назустріч У з'їзду письменників України

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 
В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

1 9 5 9  — 1 9 6 3  * і

Антологія літератур Сходу. Пер. з араб., бенгалі, 
гінді та ін. мов. Упорядкування, вступ, стат. і приміт. 
проф. А . Ковалівського. Вид. ХД У, X., 1961, 3000.

Діти миру. Оповідання зарубіж. письменників. 
Передмова Б. Чалого «Надзвичайна подорож». Дит- 
видав, К., 1959, 27.000.

Пісні свободи і миру. Голоси латиноамериканських 
і африканських поетів. Пер. Є. Нарубіної. Підряд- 
никовий пер. Й. Фельдштейна і Л. Олевського. 
Держлітвидав, К., 1962, 1.500.

АВСТРАЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
МАРШ АЛЛ А. Я навчився стрибати через калюжі.

Автобіогр. повість. Скор. пер. з англ. М. Пінчев- 
ського. «Рад. письменник», К., 1959, 15.000.

Ф О КС  Л. Чанг із В'єтнаму. Вірші. Пер. з англ. 
В. Мисик і Л. Солонько. Дитвидав, К., 1960,40.000.

АВСТРІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ЗА Л Ы ЕН  Ф . Бембі. Лісова казка. (Розповідь про 

життя тварин.) Пер. з нім. О . Журавель. В. Пархо
менко «Замість передмови». Дитвидав, К., 1960,
26.000.

АЛБАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
СПАССЕ С. Афердіта повернулася в село. Ро

ман. Пер. з албан. Р. Кочі та К. Скрипченко. Бі- 
огр. довідка. Держлітвидав, К., 1960, 14.500.

АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Робін Гуд. Переказ старовинних англ. нар. балад. 

Пер. з англ. Ю. Юра. Пер. віршів та передмова 
«Веселий, добрий Робін Гуд» Л. Солонька. Дит
видав, К., 1960, 45.000

і До бібліографічного списку включені всі окремі 
видання творів іноземних письменників, випущені 
українською мовою на території УРСР з 1959 р. до
1 березня 1963 р.

В зв’язку з обмеженим обсягом журналу в біб
ліографії не подаються відомості про кількість сто
рінок, Ілюстрування, художнє оформлення та серій
ність книг.

В основу бібліографії за 1959-61 рр. покладені ви
дання Книжкової Палати УРСР: «Список літератури, 
випущеної видавництвами України в 1959 році». X., 
1960; «Книги видавництв України за 1960 рік (Список 
випущеної літератури)» X., 1961; «Книги видавництв 
України за 1961 рік (Список випущеної літератури)».

БЕРГ Л. Про малого Літа. Оповідання. Пер. з англ. 
Е. Хоменко. Дитвидав, К., 1962, 65.000.

БЛАЙТОН Е. Знамените каченя Тім. Казка. Пер. з 
англ. О. Терех. (Вид. друге). Дитвидав, К., 1959,
115.000.

БЛАЙТОН Е. Знамените каченя Тім. Казка. Пер. 
з англ. О. Терех. Дитвидав, К., 1961, 10.000.

ВОЙНИЧ Е. Л. Овід. Роман. Пер. з англ. М. Рябо
ва. «Молодь», К., 1959, 50.000.

ГРІН Г. Наш резидент у Гавані. Кумедна історія. 
Повість. Пер. з англ. П. Шарандак. «Молодь», К., 
1960, 34.500.

ГРІН Г. Хто третій! Повість. Скор. пер. з англ. 
В. Іонкіна. «Рад. письменник», К., 1960, 75.000.

ДЕВІДСОН Б. Бистрина. Роман. Пер. з англ. 
М. Дмитренко. «Молодь», К., 1962, 30.000.

Д ЕФ О  Д. Життя та дивні пригоди морехода Ро- 
бінзона Крузо. Переказ К. Чуковського. Закарп. обл. 
кн.-газ. в-во, Ужг., 1960, 50.000.

КЕРРОЛЛ Л. Аліса в країні чудес. Казка. Пер. з 
англ. Г. Бушина. «Рад письменник», К., 1960, 32.000.

КІПЛІНГ Р. Ріккі-Тіккі-Таві.— (Слоненя. Білий тю
лень). Оповідання. Пер. з англ. В. Прокопчук та 
Л. Солонько. Дитвидав, К., 1960, 50.000.

КОНРАД Д. Вибране. Пер. з англ. Упорядкуван
ня, ред. та післямова П. С. Шарандака. «Рад. пись
менник», К., 1959, 17.500.

КОНРАД Д. Фрейя з Семи Островів. Повість. 
Пер. з англ. Е. Я. Хоменко. «Молодь», К., 1960,
45.000.

КРОНІН А . Літа зелені. Роман. Пер. з англ. 
П. Шарандак. «Рад. письменник», К., 1959, 43.000.

КРОНІН А . Могила хрестоносця. Роман. Пер. з 
англ. В. Іонкін та В. Бакулін. «Рад. письменник», К., 
1960, 45.000.

НАЙТ Е. Лассі повертається додому. Повість. 
Пер. з англ. С. Руденко. Біогр. довідка. Дитвидав, 
К., 1960, 27.000.

ОЛДРІДЖ  Д. Хлопчик з лісового берега.— (Пе
ремога хлопчика з лісового берега. Останній 
дюйм). Оповідання. З англ. Пер. В. Гнатовський. 
Дитвидав, К., 1959, 65.000.

ОЛДРІДЖ  Д. Наодинці з акулами.— (Останній 
дюйм). Оповідання. З англ. Пер. В. Гнатовський. 
«Молодь», К., 1960, 65.000.

ОЛДРІДЖ  Д. Не хочу, щоб він помирав. Роман. 
Пер. з англ. Л. Солонько. Біогр. довідка. «Молодь», 
К., 1961, 30.000.

С А БА їІН І Р. Одіссея капітана Блада. Роман. Пер. 
з англ. П. Г. Мовчан, «Молодь», К.# 1959. 90.000.
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СВІФ Т Д. Мандри до різних далеких країн світу 
Лемюеля Гуллівера — спочатку лікаряг а потім капі
тана кількох кораблів. Роман. Пер. з англ. Після
мова О. Тереха. Дитвидав, К., 1961 г 35.000.

СТІВЕНСОН Р. Л. Викрадений. Роман. Пер. з англ.
І. Коваленко. «Молодь», К ., 1960, 45.500.

СТІВЕНСОН Р. Л. Катріона. Роман. Пер. з англ.
І. В. Коваленко. «Молодь», К., 1961, 65.000.

СТРОЙК Д. Коротка історія математики. Пер. з 
англ, і доп. («Нарис про розвиток математики в де
в'ятнадцятому столітті в Росії») С. М. Кіро. За ред. 
акад. АН УРСР Б. В. Гнєденка. «Рад. школа», К., 1960,
5.000.

УЙДА. Нелло І Патраш. Оповідання. Пер. з англ, 
та обробка М. Мещеряка. Біогр. довідка. Дитвидав, 
К., 1959, 98.000.

ЛІТЕРАТУРА АРАБСЬКИХ КРАЇН
Аладдін і чарівна лампа. Араб, казка. Пер. О. Бу

зинник. Дитвидав, К., 1961, 65.000.
Оповідання арабських письменників. Пер. з рос. 

Є. Дроб'язко. «Молодь», К., 1959, 10.000.

АРГЕНТІНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
А СУЕЛ А  М. Прокляття. Роман. Пер. з іспан. 

Б. Морозов. Біогр. довідка. «Рад. письменник», К., 
1959, 13.400.

ЛАРРА Р. Без перепочинку. Роман. Пер. з іспан.
A . Кретова та І. Ворона. Біогр. довідка. «Рад. пись
менник», К., 1959, 7.000.

ЛАРРА Р. Його звали чубатий... Повість. Пер. з 
ісп. Л. В. Добрянська. Біогр. довідка. Держлітви- 
дав, К., 1961, 15.000.

Ю НКЕ А. Паперові кораблики. Оповідання. Пер. 
з ісп. Л. Добрянська, М. Литвинець та ін. Перед
мова «Маленькі герої паперових корабликів» В. Па
щенка. Дитвидав, К., 1960, 21.000.

Ю НКЕ А. Кришталева куля. Оповідання. Пер. з 
Ісп. Л. Добрянська, М. Литвинець і Т. Черненко. 
Дитвидав, К., 1962, 55.000.

ЛІТЕРАТУРА КРАЇН АФРИКИ
БЕРЕГ СЛОНОВОЇ КОСТІ

ДАДЬЄ Б. Клемб'є. Роман. Пер. з франц. Є. Дро- 
б'язко. Вступ, стаття О. Полторацького. Держлітви- 
дав, К., 1962, 30.000.

ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
АБРАХАМ С П. Дорогою грому. Роман. Пер. з 

англ. М. Харенко. Держлітвидав, К., 1961, 20.000. 
АБРАХАМ С П. Зрада Удомо. Роман. Пер. з англ.

B. Митрофанов. «Рад. письменник», К., 1961, 23.000. 
ГОРДОН Д. Хай згине день... Роман. Пер. з англ.

Л. Солонько. «Молодь», К., 1960, 35.000.
ОЛТМЕН Ф . Закон хижаків. Роман. Пер. з англ. 

І. Коваленко. Держлітвидав, К., 1962, 16.000.

б е л ь г ій с ь к а  л іт е р а т у р а
ЛЕМОНЬЄ К. Весела проща. Оповідання. Пер. з 

франц. М. Мещеряк. Держлітвидав, К., 1959, 30.000.

БІРМАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
В джунглях Бірми. Бірманські нар. казки. Дитви

дав, К., 1959, 65.000.
Чому в кролика сіпається ніс. Бірманські нар. 

казки. Пер. з англ. М. Скворцова. Дитвидав, К., 
1962, 115.000.

БОЛГАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА
«

Дарунок від серця. Болгар, нар. казки в обробці
А . Каралійчева. Пер. з болгар, і передмова В. Іва- 
ненко. Дитвидав, К., 1959, 65.000.

АЛЕКСАНДРО ВА Л. ...Бо серце кличе! Повість. 
Пер. з болгар. А . Лисенко. Біогр. довідка. «Мо
лодь», К., 1961, 15.000.

АНГЕЛОВ Д. Сміливий чунг. Роман. Пер. з бол
гар. А . Лисенко. Біогр. довідка. Держлітвидав, К., 
1960, 3.000.

БЕЛЕВ Г. Знегоди одного хлопчика. Повість. Пер. 
з болгар. В. Іваненко. Біогр. довідка. Дитвидав, К., 
1960, 26.000.

БОСЕВ А. Книжка-ракета. Поема. Пер. з болгар.
0 .  Пархоменко. Дитвидав, К., 1962, 108.000. 

ВАПЦАРОВ Н. Пісні про людину. Поезії. Пер. з
болгар. Я. Братунь, Д. Павличко та ін. Упорядкуван
ня, передмова і примітки М. Малярчука. Львівське 
обл. кн.-жур. в-во, Льв., 1961, 8.000.

ГАБЕ Д. Мовчазні герої. Іст. роман для юнацтва. 
Пер. з болгар. М. Малярчук. Комент. та післямова
В. Жебокрицького. Дитвидав, К., 1959, 19.000.

ГОРЧИВКІН М. С. Воля. Повість. Пер. з болгар. 
Л. Горячко. Біогр. довідка. «Молодь», К., 1960,
14.000.

ГУЛЯШКИ А. Контррозвідка. Пригод, повість. Пер. 
з болгар. О. Д . Кетков. «Молодь», К., 1961, 65.000.

ГУЛЯШКИ А. Ведрово. Роман. Пер. з болгар. 
М. Малярчук. Біогр. довідка. Держлітвидав, К., 1962,
11.000.

ДАВИДКОВ І. Лірика. Вірші. Пер. з болгар. Біогр. 
довідка. «Рад. письменник», К ., 1960, 15.000.

ДАСКАЛО В С. Своя земля. Роман. Пер. з болгар.
1. Мавроді та Я. Сікорський. Біогр. довідка/ Держ
літвидав, К., 1959, 10.000.

ДАСКАЛО В С. Сільські душі. Оповідання. Пер. 
з болгар. Л. Горячко. «Рад. письменник», К., 1962, 
8.300.

ДИМОВ Д. Тютюн. Роман. Пер. з болгар. П. Ново- 
хацький та І. Недялков. Післяслово О. Шпильової. 
Держлітвидав, К., 1962, 17.000.

ДІЛОВ Л. Джіммі з того світу. Наук.-фант. ро
ман. Пер. з болгар. І. І. Білик. «Молодь», К., 1962,
30.000.

ЕЛІН-ПЕЛІН. Іванчові пальчики. Казки. Пер. з бол
гар. Л. Горячко. Дитвидав, К., 1960, 65.000.

ЕЛІН-ПЕЛІН. Ян Бібіян. Повість-казка. Пер. з бол
гар. М. Лукаш. Біогр. довідка. Дитвидав, К., 1961,
25.000.

КАРАСЛАВОВ Г. Відгомін Жовтня. Повість. Пер. з 
болгар. А. Лисенко. Біогр. довідка. Дитвидав, К., 
1959, 10.000.

КАРАСЛАВОВ Г. Ленко. Повість. Пер. з болгар. 
Ф . Неборячек. Біогр. довідка. Дитвидав, К., 1961,
33.000.

КОРАЛОВ Е. Школа мужніх. Роман. Пер. з бол
гар. І. Білик. «Рад. письменник», К., 1960, 12.000.

КЮ ЛЯВКОВ К. Перший удар. П'єса на 3 д ., 10 
карт. Пер. з болгар. М. Малярчук. Держлітвидав, 
К., 1959, 2.000.

МАРЧЕВСЬКИЙ М. Острів Тамбукту. Роман. Пер. 
з болгар. І. Білик та Д . Білоус. «Молодь», К., 1960,
32.000.

МИНКОВ С. Цар Безсонько.— (Замаскована лиси
ця. Снігова баба і горобець). Казки. Пер. з болгар. 
О . Шпильова. Дитвидав, К., 1959, 65.000.

ОСТРІКОВ І. Викрадений перстень. Повість-казка. 
Пер. з болгар. Р. Іванченко. Біогр. довідка. Дитви
дав, К., 1961, 35.000.

РАДОЄВ І. Дімо Дімолсє. Віршована повість. Пер. 
з болгар. Д. Павличко. Дитвидав, К., 1962, 28.000.

РАЙНОВ Б. Як вмираємо тільки ми. Повість. Пер. 
з болгар. М. Павлюк. Біогр. довідка. Держлітвидав, 
К., 1962, 24.000.

РАСЦВЄТНИКОВ А . Що це таке! 'Загадки. Пер. з 
болгар. Д. Білоус. Дитвидав, К., 1961, 75.000.

СЛОВИНСЬКИЙ П. Птахи прилітають до нас. Ро
ман. Пер. з болгар. М. Малярчук і Ф . Неборячек. 
Львівське обл. кн.-жур. в-во, Льв., 1960, 12.000.

ХАДЖ ІМ АРЧЕВ І. Калитко-пастушок. Роман. Пер. 
з болгар. А. Лисенко. «Молодь», К., 1959, 13.000.

ЧЕРНИШЕВ С. Вітряк. Пригод, повість. Пер. з бол
гар. І. І. Білик. «Молодь», К., 1959, 45.000.
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АМ АД У Ж . Червона прорість. Роман. Пер. з пор- 
тугальськ. Б. Башун і X. Морено. Біогр. довідка. 
Держлітвидав, К .г I960, 14.000.

В’ЄТНАМСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Ф УН Г КУАН . Втеча з Пуло-Кондору. Повість. 

Пер. з рос. А . Косматенко. Післямова П. Скржин- 
ського. «Молодь», К., 1959, 12.500.

НОВА ГРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА
КО ДЗЯС К. Задимлене небо. Роман. Пер. з 

грецьк. Я. Мочос та інш. Біогр. довідка. «Рад. пись
менник», К., i960, 15.000.

ЛУДЕМ ІС М. Білі хризантеми. Оповідання. Пер. з 
грецьк. Н. Головко та Т. Чернишова. Держлітвидав, 
К., 1961, 17.000.

ПАПАПЕРІКЛІС Н. Гяур. Роман. Пер. з грецьк. 
Н. Ф . Каввадіа та І. С. Гречанівський. Біогр. довід
ка. Держлітвидав, К., 1961, 15.000.

СТАРА ГРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА
Переклади і .переспіви із старогрецьких по

етів. Пер. із старогрецьк. І. Франка. У вид: Літе
ратурна спадщина. Том другий. Іван Франко. Пере
клади і переспіви із старогрецьких поетів. Вид. 
АН УРСР, К., 1962, 2.100.

ЕЗОП. Байки. Пер. із старогрецьк. Ю. Ф . Мушак. 
Ред. тексту і примітки Є. М. Кудрицького. Передмо
ва В. І. Пащенка. Держлітвидав, К ., 1961, 9.000.

МЕНАНДР. Відлюдник. Комедія. Пер. із старо
грецьк. А . О. Содамора. Передм. проф. С. Лур'є. 
Вст. стаття «Новознайдена комедія Менандра» і 
прим. А . Смотрича. В-во ЛДУ, Льв., 1962, 1.500.

ДАТСЬКА ЛІТЕРАТУРА
АНДЕРСЕН Г. X. Дюймовочка. Казка. Пер. з дат. 

О. Іваненко. Дитвидав, К ., 1962, 100.000.
АНДЕРСЕН-НЕКСЕ М. ДІтте — дитя людське. Ро

ман. Пер. з дат. С. Бабчинас та В. Белова. Біогр. до
відка. Держлітвидав, К., 1960, 9.000.

СІГСГОРД І. Палле один на світі. Казка. Пер. з 
дат. В. Іваненко. Дитвидав, К., 1960, 83.000.

Ш ЕРФ ІГ X. Надійний шанс містера Уайта. Новела. 
Пер. з дат. В. Черкаський. Держлітвидав, К., 1961,
15.000.

ЕКВАДОРСЬКА ЛІТЕРАТУРА
OPTIC А. Жуюнго. Історія одного негра, одного 

острова та інших негрів. Роман. Пер. з іспан. 
Л. Олевський та В. Гавриленко. «Рад. письмен
ник», К., 1959, 25.000.

ЛІТЕРАТУРИ ІНДІЇ
Рамаяна. В прозовому переказі Н. Д . Д ала . Пер. 

з англ. Н. Калачевська. Післямова О. Білецького. 
Держлітвидав, К., 1959, 10.000.

Хітопадеша, або Корисні поради. (Зб-ка притч.) 
Пер. з рос. Н. Забіла. Дитвидав, К., 1963, 38.000.

АББАС X. А . Завтра належить нам. Роман. Пер. з 
англ. В. Митрофанов. «Молодь», К., 1959, 26.500.

АНАНД М. Р. Сім літ. Повість про індійського 
хлопчика. Скор. пер. з англ. Т. Лапоногової. Біогр. 
довідка. Дитвидав, К., 1959, 16.000.

БХАТТАЧАРІЯ Б. Той, що сів на тигра. Роман. Пер. 
з англ. М. Гетьманець. Держлітвидав, К., 1959,
18.600.

МІТРО К. Бхомбол-ватажок. Повість. З бенгалі. 
Пер. з рос. М. Сидоренко. Дитвидав, К., 1961, 30.000.

БРАЗИЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПРЕМ ЧАНД. Зміїний камінь. Оповідання. З хінді. 
Пер. з рос. Є. Дроб'язко. Біогр. довідка. Дитвидав, 
К., 1960, 22.500.

ТАГОР Р. Катастрофа. Роман. Пер. з бенгалі
А. Коваленко. Післямова Г. П. Кочура. Держлітви
дав, К., 1960, 21.000.

ТАГОР Р. Поезії. З бенгалі. Пер. М. Бажан та інш. 
Вступ, стат. «Поезія щирої людяності» Г\. Новиченка. 
Держлітвидав К., 1962, 3.000.

ІНДОНЕЗІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
МУТС А . Сурапаті. Іст. повість. Пер. з рос. 

Т. Кравчук. Передмова Є. Штейнберга. Дитвидав, 
К., 1959, 17.000.

ІСЛАНДСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ЛАКСНЕСС X. К. Самостійні люди. Героїчна сага. 

Пер. з рос. Н. Лісовенко та М. Равлюк. Біогр. до
відка. Держлітвидав, К., 1959, 13.500.

ІСПАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ГОЙТІСОЛО X. Прибій. Роман. Пер. з ісп. Р. Ест- 

рела й К. Антоненко, К., 27.000.
ЛОПЕ де ВЕГА. Овеча криниця.— Собака на сіні. 

П'єси. Пер. з ісп. М. Лукаш. Держлітвидав, К., 
1962, 6.000.

ІТАЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
АМІЧІС Е. Джуліо. Оповідання. Пер. з італ. В. та 

М. Грінченки. Дитвидав, К., 1961, 50.000.
ГОЛЬДОНІ К. Комедії. Пер. з італ. І. Стешенко. 

Передмова К. П. Матвєєвої-Девлет. Держлітвидав, 
К., 1960, 3.000.

ДЖОВАНЬЙОЛІ Р. Спартак. Роман. Пер. з італ.
А . Іллічевський. Вид. 2-е, «Молодь», К., 1959, 50.000.

КВІЛІЧІ Ф . Пригоди на Шостому континенті. До
кумент. повість. Пер. з італ. В. Харитонов. «Мо
лодь», К., 1960, 36.500.

ді Л А М П ЕД УЗА . Т. Дж. Гепард. Роман. Пер. з 
італ. М. Мещеряк. Післямова «Літературна подія сві
тової ваги» Луї Арагона. Держлітвидав, К., 1961,
25.000.

МОНТЕЛЛА К. Згусток крові.— (Райський візок).
Оповідання. Пер. з італ. П. Соколовський. Держліт
видав, К., 1961, 19.000.

ПРАТОЛІНІ В. Метелло. Пер. з італ., післямова 
«Неореалізм і роман В. Пратоліні «Метелло» та 
приміт. А . X. Іллічевського. Держлітвидав, К., 1960,
11.000.

РОДАРІ Д. Подорож Блакитної Стріли. Повість- 
казка. Пер. з італ. І. Корунець. Дитвидав, К., 1959,
65.000.

РОДАРІ Д . Якого кольору ремесла! Вірші. Пер. 
з італ. М. Лукаш. Дитвидав, К., 1960, 88.000.

РОДАРІ Д. Пригоди Цибуліно. Казка. Пер. з італ. 
А . Іллічевський. (Вид. 2-е.) Дитвидав, К., 1961,
35.000.

КАНАДСЬКА ЛІТЕРАТУРА
КАРТЕР Д. Сини без батьків. Роман. Пер. з англ. 

А. Голосов та Ю. Іванов. Передм. «Дайсон Кар
тер — борець за мир і щастя свого народу» Л. Со- 
лонька. Держлітвидав, К., 1959, 14.000.

КЕРБУД Д. Грізлі.— Казан. Повісті. Пер. з англ. 
П. Шарандак. «Молодь», К., 1962, 30.000.

ПОЛІН ДЖОНСОН (ТЕКАЙОНВЕЙК). Вибрані пое
зії. Пер. з англ. Д. Павличко, М. Коцюбинська та ін. 
Тексти подаються англ, і укр. мовами. Передм. 
«Полін Джонсон» П. Зел енського. В-во ЛД У, Льв., 
1962, 1.000.

РОБЕР і С Ч. Повітряний цар. Оповідання. Пер. з 
англ, колектив перекладачів. Біогр. довідка. Дит
видав., К., 1960, 28.000.
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Військова карта. Оповідання китайських письмен
ників. Пер. з китайськ. І. Чирко. Дитвидав, К., 1959,
45.000.

Жовтий лелека. Китайська нар. казка. Пер. з рос.
0 .  Іваненко. «Молодь», К., 1960, 70.000.

Куди зникли фініки. Казки китайськ. письменників. 
Пер. з китайськ. І. Чирко. Дитвидав, К., 1961, 75.000.

Повість про красуню Лі. Танські новели. Пер. з 
рос. О. Стаєцький. Держлітвидав, К., 1959, 8.000.

ГАО Ю Й-БАО. Я хочу вчитись. Повість. Пер. з 
китайськ. І. Чирко. Дитвидав, К ., 1959, 16.000.

ГО МО-ЖО. Вибране. (Поезія і проза). Пер. з рос. 
Вступ, стаття М. Федоренка. Держлітвидав, К ., 1959,
5.000.

ГО СЮ Й. Розпроставши крила. Повість. Пер. з 
китайськ. С. С . Моденов та І. С . Гречанівський. 
«Рад. письменник», К., 1959, 5.000.

ДУ ПИН-ЧЕН. У мирні дні. Повість. Пер. з ки
тайськ. І. Чирко. «Молодь», К., 1961, 6.500.

ЛІ БО. Лірика. Пер. з китайськ. Л. Первомай- 
ський. Біогр. довідка. Держлітвидав. К., 1962, 1.200.

ЛІ КЕ і ЛІ ВЕЙ-ХАНЬ. Підземна війна. Роман. Пер. 
з китайськ. І. Чирко та М. Литвиненко. «Рад. пись
менник», К., 1959, 10.000.

ЛУ СІНЬ. Вибрані твори. Пер. з китайськ. І. Чир
ко. Біогр. довідка. Передмова М. П. Федоренка. 
Держлітвидав, К., 1961, 1.500.

МАО ДУНЬ. Веселка. Роман. Пер. з китайськ.
1. Чирко. Держлітвидав, К., 1959, 8.000.

МАО ЦЗЕ-ДУН. Поезії. Пер. з китайськ. і вступ, 
стаття «Двадцять поезій Мао Цзе-дуна» М. Бажана. 
Держлітвидав, К., 1959, 7.000.

УЛАНЬБАГАНЬ. Заграва в степу. Роман. Пер. з 
китайськ. С. Моденов та І. Гречанівський. «Рад. пись
менник», К., 1961, 8.000.

ХО МЯО. Смуглявочка. Повість. Пер. з китайськ. 
І. Чирко. Дитвидав, К., 1960, 32.000.

ЦЯО ЮЙ. Ураган. П'єса на 4 д. Пер. з китайськ. 
С . Моденов та Ф . Ісаєв. Держлітвидав, К., 1959,
2.000.

ЦЗІ ХУН. Маленька Мей. Оповідання. Пер. з ки
тайськ. І. Чирко. Дитвидав, К., 1960, 50.000.

ЧЖАН ТЯНЬ-І. Лінь Великий і Лінь Маленький. 
Повість-казка. Пер. з рос. Л. Ященко. Дитвидав, 
К., 1960, 18.000.

ЧЖАН ТЯНЬ-І. Таємниця чарівної карахоньки. По
вість-казка. Пер. з рос. В. Радченко. Біогр. довідка. 
Дитвидав, К., 1961, 26.000.

ЧЖАН ЧЖІ-МІН. Диверсія у гавані Фейюньган. 
Повість. Пер. з рос. М. Артеменко. Дитвидав, К .г 
1961, 30.000.

ЧЖОУ ЛІ-БО. Незвичайна весна. Роман. Пер. з 
китайськ. І. Чирко та М. Литвиненко. «Рад. пись
менник», К., 1962, 7.000.

Ю АНЬ ЦЗІН. Чорний Коник. Повість. Пер. з ки
тайськ. М. Видиш та В. Сахаров. Держлітвидав, К .г 
1961, 5.000.

ЯН МО. Пісня молодості. Роман. Авториз. пер. 
з китайськ. Юй Фен-лян і О. Кравець. Держлітви
дав, К., 1960, 5.000.

к о р е й с ь к а  л іт е р а т у р а
Ластівка. Корейська нар. казка про ластівку і 

братів Хин Бу і Нор Бу. Записав та переказав
В. Кучерявенко. Пер. з рос. О . Іваненко. «Молодь», 
К., 1959, 200.000.

Хлопчик Ірл Лам. Корейська казка. Пер. з рос. 
О . Медущенко. Дитвидав, К., 1960, 55.000.

ЛІ ЧАН СУН і ЦОЙ ГЕН. Годі так жити. П'єса на 
5 д. Пер. з корейськ. Кан Сон Хан і А . Герасимов. 
Держлітвидав, К., 1959, 1.500.

ЮН СЕ ДЮ Н. Випробування. Роман. Пер. з рос. 
Н. Головко. Біогр. довідка. Держлітвидав, К., 1962,
8.000.

КИТАЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Весна Куби. Вірші та оповідання кубинських 

письменників. Вст. стаття «Кілька слів про сучасну 
кубинську літературу» Д. Павличка. Пер. з ісп. 
колектив перекладачів. «Молодь», К., 1962, 10.000.

ПУТГ X. С. Бертільйон 166. Роман. Пер. з ісп. 
Л. Олевський та Я. Майстренко. Держлітвидав, К., 
1962, 16.000.

СОТО Іль да Перера. Негреня Аполо. Повість, 
Пер. з ісп. Л. Олевський і О. Стаєцький. Дитвидав, 
К., 1963, 65.000.

МЕКСІКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
БЕНІТЕС Ф . Старий король. Роман. Пер. з ісп. 

П. Соколовський. Держлітвидав, К., 1962, 32.000.

НІМЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА
АПІТЦ Б. Голий серед вовків. Роман. Пер. з нім. 

та вступ, стаття «Про це не можна забуватиі» 
Н. Андріанової. Держлітвидав, К., 1960, 19.500.

БАЛЛЬ К. П. ВАЙЗЕ Л. Атомний вогонь над океа
ном. Роман. Пер. з нім. П. Фактерович. «Молодь», 
К., 1962, 30.000.

БЕЛЛЬ Г. Смерть Лоенгріна. Оповідання. Пер. з 
нім. 3. Кундіренко. Держлітвидав, К., 1960, 23.000.

БРЕДЕЛЬ В. Новий розділ.' Роман. Пер. з нім. 
П. Факторович. Закарпатське обл. кн.-газ. в-во. 
Уж г., 1961, 10.000.

БРЮНІНГ Е. Регіна Габеркорн. Роман. Пер. з нім. 
Н. Г. Вайсберг та Є. Й. Ровінська. «Рад. письмен
ник», К., 1960, 15.500.

ВАССЕРМ АН Я. Золото Кахамарки. Повість. Пер. 
з нім. Б. Антоненко-Давидович. «Молодь», К., 1960,
65.000.

ВЕКЕН К. Пригоди з Віктором. Повість. Пер. з нім. 
К. Абрамова. Дитвидав, К., 1961, 30.000.

ГА УФ  В. Казки. Пер. з нім. «Молодь», К., 1960,
40.000.

ГЕЙМ С. Вільна Ініціатива. Оповідання. Пер. з англ. 
М. Мещеряк. Держлітвидав, К., 1960, 23.000.

ГЕРБЕРТ О. Брехня. Роман. Пер. з нім. М. Зісман 
і П. Вільховий. «Рад. письменник», К., 1961, 17.000.

ГЕРЛІХ Г. Честолюбні. Повість. Пер. з нім. 
М. Д. Дятленко. «Молодь», К., 1962, 15.000.

ГЕТЕ Й. В. Вільшаний король. Балада. Пер. з нім. 
М. Рильський. Дитвидав, К., 1959, 50.000.

ГОТЕ Г. Під двома прізвищами. Пригодн. роман. 
Пер. з нім. В. Лапицький. «Рад. письменник», К., 
1962, 65.000.

ГРІММ Я. і ГРІММ В. К. Гензель і Гретель. Казка. 
Пер. з нім. Є. Кротевич та С. Головківська. Дитви
дав, К., 1959, 150.000.

ГРІММ Я. і ГРІММ В. К. Білосніжка. Казка. Пер. 
з нім. В. Лазня. Дитвидав, К., 1960, 100.000.

ГРІММ Я. і ГРІММ В. К. Горщик каші. Казка. Пер. 
П. Кондель. Дитвидав, К., 1961, 150.000.

ГРІММ брати. Казки. Пер. з нім. Н. Андріанова та 
Є. Кротевич. Дитвидав. К., 1962, 75.000.

ДАУМ АН. Р. Діаманти Ківі-Ківі. Пригодн. повість 
і оповідання. Пер. з нім. 3 . Кундіренко. «Молодь», 
1962!_ К., 30.000.

ЕТіІНГЕН  Г. Бестія з Марселя. Оповідання. Пер. 
з нім. О . Лук'янчук. «Молодь», К., 1962, 30.000.

ЗАНДНЕР К. Нещадна ніч. Роман. Пер. з нім.
В. Лещинська і Н. Ф ірсель. Держлітвидав, К., 1959,
30.000.

ЗЕГЕРС А . Сьомий хрест. Роман. Пер. з нім. 
П. Факторович. Післямова «Анна Зегерс —  письмен
ник і боєць» Д . Затонського. Держлітвидав, К., 
1960, 21.000.

ЗЕГЕРС А. З ким ти! Роман. Кн. І. Пер. з нім. 
М. Дятленко. «Рад. письменник», К., 1961, 20.000. 

КРАУЗЕ Г. Алі-баба та Куряча Фея. Повість. Пер.

КУБИНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
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з нім. Ю. Авдєєв. Дитвидав, К .г 1961, 26.000.
КРУПКАТ Г. Корабель приречених. Повість. Пер. 

з нім. 3. Кундіренко, «Молодь», К., 1960, 65.000.
МЕЙЄР-РЕЙ І. Украдений ніс. Оповідання. Пер. 

з нім. Є. Попович. Дитвидав, К., 1959, 115.000.
МЕЙНК В. Незвичайні пригоди Марко Поло. По

вість. Скор. пер. з нім. Ю . Бедзика. Дитвидав, К., 
1959, 20.000.

МЮГГЕ Т. Капітан піратів Поль Джонс. Оповідан
ня. Пер. з нім. В. Лазня. Біогр. довідка. «Молодь», 
К., 1959, 65.000.

МЮ ЛЛЕР Г. Нічні сигнали. Оповідання. Пер. з нім. 
М. Дятленко. «Молодь», К., 1960, 58.000.

НОЙГАУЗ В. Украдена юність. Роман. Пер. з нім. 
Л. Андреева та Б. Гавришків. «Молодь», К., 1961,,
30.000.

НОЙМАН К. Франк. Повість. Пер. з нім. В. Лазня. 
Біогр. довідка. Дитвидав К., 1960, 25.000.

ПЕТЕРСЕН Я. (вона. Повість. Пер. з нім. Ю. Михай- 
люк. «Молодь», К., 1960, 30.000.

РЕЙМАН Б. Жінка біля ганебного стовпа. Повість. 
Пер. з нім. Ю . Михайлюк. Післямова П. Шаран- 
дака. «Рад. письменник», К., 1959, 31.000.

РЕЙНОВСЬКІ В. «День ІКС». Роман. Пер. з нім. 
М. Кунін та П. Юречко. «Рад. письменник», К., 1961,
80.000.

РЕМАРК Е. М. Три товариші. Роман. Пер. з нім. 
М. Дятленко та А. Плюто. Біогр. довідка. «Молодь», 
К., 1959, 65.000.

РЕМАРК Е. М. Чорний обеліск. Історія запізнілої 
юності. Роман. Пер. з нім. Є. Попович. Післямова 
Д. Затонського. «Рад. письменник», К., 1961, 65.000.

РЕНН Л. Нобі. Повість. Пер. з нім. Н. Андріанова. 
Дитвидав, К., 1959, 40.000.

СТЕФЕН Г. Золотий ідол. Оповідання. Пер. з нім. 
Ю. Авдєєв. «Молодь», К., 1962, 65.000.

УЗЕ Б. Лейтенант Бертрам. Роман. Пер. з нім. 
О. Владова та О. Синиченко. «Рад. письменник», 
К., 1959, 21.500.

Ф А Л Л А Д А  Г. Маленька людино, що ж далі! Ро
ман. Пер. з нім. Є . РадзієвськоТ. Післямова Д. За
тонського. Держлітвидав, К., 1960, 20.000.

Ф А Л Л А Д А  Г. Страшні гості. Казка. Пер. з нім. 
К. Гловацька. Дитвидав, К., 1962, 83.000.

ФЕЛЬКНЕР Б. Любов Герди Гельштедт. Роман. 
Пер. з нім. Ю. Михайлюк. Біогр. довідка. «Рад. 
письменник». К., 1961, 23.000.

Ф ІВЕГ  Г. Полум'я в лабораторії № 1. Наук.-фан- 
таст. повість. Пер. з нім. В. Харитонов. «Молодь», 
К., 1959, 61.000.

ФРАЙБЕРГ Г. Таємнича Африка. Повість. Пер. з 
нім. 3 . Кундіренко. Передмова В. Клинченка. Дит
видав, К., 1961, 38.000.

ЦІММЕРІНГ М. Вимушена подорож навколо світу.
Повість. Пер. з нім. М. Зісман. «Молодь», К., 1959,
20.000.

ШІЛЛЕР Ф . Розбійники.— Підступність і любов.
Пер. з нім. Вступ, стаття «Дві славетні драми 
Ф . Шіллера» Н. Модестово?. Держлітвидав, К., 
1959, 5.000.

ШРАЙЄР В. Акротірський шпигун. Оповідання. 
Пер. з нім. М. Дятленко. «Молодь», К., 1959, 80.000.

ШРАЙЄР В. Операція «Сандерсторм». Роман. Пер. 
з нім. Н. Андріанова, О. Словенко, М. Дятленко. 
«Рад. письменник», К., 1959, 40.000.

ШРАЙЄР В. Операція «Сандерсторм». Роман. Пер. 
з нім. Н. Андріанова та інш. 2-е вид. «Рад. письмен
ник», К., 1960, 15.000.

ШРАЙЄР В. Операція «Сандерсторм^). Роман. Пер. 
з нім. Н. Андріанова та інш. 3-є вид. «Рад. письмен
ник», К., 1961, 37.000.

ШРАЙЄР В. Гараж пана Якобса. Роман. Пер. з нім. 
3 . Кундіренко і Ю. Лісняк. Держлітвидав, К., 1962,
165.000.

ШТРІТТМАТТЕР Е. Чудодій. Роман. Пер. з нім. 
Ю. Михайлюк та О. Словенко. Післямова Д. Затон
ського. Держлітвидав, К., 1961, 13.500.

ЮРГЕН А . Голубий Птах, названий син ірокезів. 
Повість. Пер. з нім. Л. Андрєєва. «Молодь», К., 
1959, 47.000,

НОРВЕЗЬКА ЛІТЕРАТУРА
КУШ ЕРОН У. Пригоди маленької тріски. Опові

дання. Пер. з рос. О. Іваненко. Дитвидав, К., 1961,
30.000.

ХЕЙЄРДАЛ Т. Аку-аку (Таємниця острова Пасхи.) 
Пер. з норв. О. Д. Сенюк. «Молодь», Т959, 30.000.

ПЕРСИДСЬКА ЛІТЕРАТУРА
РУДАКІ А . Вибране. Поезії. Пер. з таджицької- 

фарсі і вступ, стаття «Рудакі» В. Мисика. Держлітви
дав, К., 1962, 2.500.

ЛІТЕРАТУРА НАРОДІВ ПІВНОЧІ
Як людина пташкам пісню повернула. Ескімоська 

казка. Пер. з рос. Н. Забіла. Дитвидав, К., 1962,
115.000.

ПОЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Диво-цвіт. Польські нар. казки. Пер. з польськ. 

М. Пригара. Дитвидав, К., 1960, 30.000.
Тупу-тупу по землиці. Польські нар. приспівки. 

Пер. з польськ. Н. Забіла і М. Пригара. Дитвидав, 
К., 1959, 108.000.

БАГДАЙ А . У першому таймі — 0: 1 .  Повість. 
Пер. з польськ. О. Федосенко. Дитвидав, К., 1960,
24.000.

БЖ ЕХВА Я. Танцювала голка й нитка. Вірші. 
Пер. з польськ. Н. Забіла й М. Пригара. Дитвидав, 
К., 1962, 80.000.

БЖ ОЗА Я. Діти. Повість. Пер. з польськ. П. і 
Т. Козланюки. Вст. стаття «Письменник з дна жит
тя» П. Козланюка. Львівське обл. кн.-журн. в-во, 
Льв., 1960, 12.000.

БРОШКЕВИЧ Є. Повість про ІІІопена. Пер. з 
польськ. О . Лєнік. Біогр. довідка. «Молодь», К.,
1960, 13.000.

ЖУКРОВСЬКИЙ В. Дні поразки. Роман. Пер. з 
польськ. П. Т. Погребна. Післямова С. Левінської. 
Держлітвидав, К., 1960, 15.000.

КЛІМОВИЧ А . Тінь липової алеї. Роман. Скор. пер. 
з польськ. Н. П. Косицького. «Рад. письменник», К.,
1961, 15.000.

КОВНАЦЬКА М. Пластусів щоденник. Пер. з поль
ськ. А. Седик. Вірші пер. М. Пригара. Дитвидав, 
К., 1962, 39.000.

КОНОПНИЦЬКА М. Про карликів та сирітку Ма
рисю. Казка. Пер. з польськ. І. Деркач та інш. 
Львівське обл. кн.-журн. в-во, Льв., 1959, 30.500.

КОРЧАК Я. Мацюсеві пригоди. Повість-казка. Пер. 
з польськ. і передм. Б. Чайковського. Дитвидав, К., 
1963, 65.000.

КРАШЕВСЬКИЙ Ю. Г. Прадавня легенда. Роман 
з життя у IX ст. Пер. з польськ. В. Струтинський. 
Післямова В. П. Вєдіної. Держлітвидав, К., 1960,
20.000.

КРУЧКОВСЬКИЙ Л. Тачка. Оповідання. Пер. з 
польськ. М. Рекун. «Рад. письменник», К., 1959,
15.000.

ЛОЗИНСЬКИЙ В. Око пророка, або Ганусь Бист
рий та його пригоди. Іст. пригоди, повість. Пер. 
з польськ. Т. І. Франко. «Молодь», К., 1961, 30.000.

МІРСЬКИЙ М. «...Бігом марш!» Спогади колиш. 
політв'язня. Пер. з польськ. Ю. Казанцева і М. Па
ламарчук. Львівське обл. кн.-журн. в-во, Льв., 1961, 
13.700.

МІЦКЕВИЧ А. Пан Тадеуш, або останній наїзд на 
Литву. Шляхетська історія 1811 і 1812 років. Пое
ма.— Конрад Валленрод. Історична повість з литов
ського та прусського життя. Поема.— Кримські со
нети.— Балади. Пер. з польськ. М. Рильський. У вид.: 
Максим Рильський. Твори в десяти томах. Твори, том 
7. Переклади. Держлітвидав, К., 1961, 8.500.
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МОРЦІНЕК Г. Іуда з Монте Сікуро. Роман. Пер. 
з польськ. М. Рекун, «Рад. письменник», К .г 1961,
31.000.

НЕВЕРЛІ 1. Лісове море. Роман. Пер. з польськ.
С. Ковганюк. Держлітвидав, К., 1962, 36.000.

НІЗЮРСЬКИЙ Е. Книга про бешкетників. Повість. 
Пер. з польськ. О . Федосенко. Біогр. довідка. Дит- 
видав, К., 1959, 23.000.

НІЗЮРСЬКИЙ Е. Пристань Ескулапа. Повість. Пер. 
з польськ. С. В. Савков. «Молодь», К., 1960, 80.000.

ПАТКОВСЬКИЙ М. Скорпіони. Повість. Пер. з 
польськ. М. Пригара та А . Добровольський. «Рад. 
письменник», К., 1961, 53.000.

ПУТРАМЕНТ Є. Четверо в яхті. Пригод, повість. 
Скор. пер. з польськ. Ю. Казанцево? та М. Пала
марчук. «Молодь», К., 1960, 30.000.

РЕЙМОНТ В. Комедіантка. Повість. Пер. з польськ. 
І. Еткало. Львівськ. обл. кн.-журн. в-во, Льв. 1959,
15.000.

РЕЙМОНТ В. Комедіантка. Повість. Пер. з польськ. 
І. Еткало. Вид. 2-е. Львівськ. обл. кн.-журн. в-во, 
Льв., 1962, 30.000.

САТ-ОК. Земля Солоних Скель. Повість. Пер. з 
польськ. і передмова Ю. Стадниченка. Дитвидав, 
К., 1960, 30.000.

СЕНКЕВИЧ Г. Хрестоносці. Роман. Пер. з польськ.
С. Ковганюк. Післямова Ю . Булаховської. Держліт
видав, К., 1960, 26.000.

СЕРОШЕВСЬКИЙ В. Втеча. Повість. Пер. з польськ. 
П. Козланюк. Вступ, стат. І. Деркача. Львівське 
кн.-журн. в-во, Льв., 1962, 30.000.

СЛОВАЦЬКИЙ Ю . Вибрані твори. В 2-х т. Пер. 
з польськ. за ред. М. Рильського. Літ.-критич. на
рис. Г. Вервеса. Комент. С. Левінської. Держлітви
дав, К., 1959, 50.000.

Т. І. Вірші.— Поеми.
Т. 2. Драми.
ТИРМАНД Л. Злий. Пригод, роман. Скор. пер. 

з польськ. М. Пригари та В. Струтинського. «Рад. 
письменник», К., 1959, 65.000.

ТИРМАНД Л. Злий. Пригод, роман. Скор. пер. з 
польськ. М. Пригари та В. Струтинського. 2-е вид. 
«Рад. письменник», К., 1959, 100.000.

ТУВІМ Ю . Усі для всіх. Вірші. Пер. з польськ. 
П. Воронько, М. Рильський та ін. Дитвидав, К., 
1960, 50.000.

Ф ІД Л ЕР А. Оріноко. Пригод, роман. Пер. з 
польськ. М. Рекун. «Молодь», К., 1959, 45.000.

Ф ІДЛЕР А. Дикі банани. (Репортаж.) Пер. з 
польськ. М. Рекун. «Молодь», К., 1962, 30.000.

Ф ІДЛЕР А. Маленький бізон. Повість. Пер. з 
польськ. М. Пригара. Дитвидав, К., 1962, 40.000.

І1ІТАБА 3. Кінець Франека Грохалі. Повість. Пер. 
з польськ. В. 3. Нестайко. «Молодь», К., 1961, 65.000.

РУМУНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ГАЛЛ М. Злочин. Повість. Пер. з рум. С. Семчин- 

ський. «Рад. письменник», К., 1960, 25.000.
ГРУЯ К. Золотокоса красуня. Казка. Пер. з рум. 

Л. Букшан та О. Медущенко. Дитвидав, К., 1959,
90.000.

ГРУЯ К. Хортові чоботи. Казка. Пер. з рум. А. М'я- 
стківський. Дитвидав, К., 1962, 115.000.

ГІЛІА А. І. Свати. Роман. Пер. з рум. І. Кушнірик. 
Післямова «Правдива книга про будні сучасного 
румунського села». С. Семчинського. Держлітвидав, 
К., 1961, 12.000.

КАЛАНГА А. Пісня для Лукулі. Оповідання. Пер. 
з рум. С. Семчинський. Дитвидав, К., 1962, 22.000.

КОЛІН В. Таємниця підземної галереї. Повість. 
Пер. з рум. І. Кушнірик. «Молодь», К., 65.000.

КОНСТАНТІН Т. Зірка впаде опівночі. Пригод, 
роман. Пер. з рум. І. Кушнірик. «Рад. письмен
ник», К., 1960, 65.000.

КОНСТАНТІН Т. Зірка впаде опівночі. Пригод, 
роман. Пер. з рум. І. Кушнірик. 2-е вид. «Рад. 
письменник», К ., 1960, 50.000.

М ІРОДАН А . Знаменитий 702. П'єса на 3 д. Пер,

з рум. О. Романець і О. Садовник. Держлітвидав, 
К., 1962, 1.500.

МУНТЯНУ Ф . Статуї ніколи не сміються. Роман. 
Пер. з рум. А . М'ястківський. «Рад. письменник», 
К., 1962, 32.000.

М УШ АТЕСКУ Т. Титанік-вальс. Комедія на 3 д. 
Пер. з рум. В. П'янов. Держлітвидав, К., 1959,
2 .000.

ПРЕДА М. Сім'я Морометів. Роман. Пер. з рум. 
В. П'янов та М. Гресіану. «Рад. письменник», К., 
1959, 12.000.

СИНТІМБРЯНУ М. З ранцем і без ранця. Опові
дання. Пер. з рум. 3 . Пенюк. Дитвидав, К., 1959,
27.000.

СТОЯН М. Калач. Казка. Пер. з рум. Й. Фельд- 
штейн та Т. Мудрик. Дитвидав, К., 1960, 65.000.

ХОБАНА Й. Остання завіса. Наук.-пригод. повість. 
Пер. з рум. Т. Мудрик та Й. Фельдштейн. «Молодь», 
К., 1959, 40.000.

ЮТЕШ Д. Вони з крисанти. Повість. Пер. з рум. 
І. Кушнірик. Дитвидав, К., 1962, 27.000.

СЕРБОХОРВАТСЬКА ЛІТЕРАТУРА
НУШИЧ В. Гайдуки. Повість. Пер. з сербохорват. 

О. Іванов та П. Сіпачов. Біогр. довідка. Дитвидав, 
К., 1959, 27.000.

РЕНОВЧЕВИЧ М. Симела Шолая. Роман. Пер. з 
сербохорват. О . Іванов та С. Нікіташенко. Біогр. 
довідка. Держлітвидав, К., 1959, 13.000.

СТІЄНСЬКИЙ Р. Розрив-трава. Казки. Пер. з серб. 
Є. Бандуренко. Одеське книжкове в-во, О д., 1959,
15.000.

ЧОПИЧ Б. Рибалка і Кіт. Казка. Пер. з сербо
хорват. М. Лукаш. Дитвидав, К., 1959, 58.000.

СЛОВАЦЬКА ЛІТЕРАТУРА
У сонечка в гостях. Народна казка. Пер. з сло- 

вацьк. А . Перепадя. Дитвидав, К., 1963, 140.000.

ЗЕЛІНОВА Г. Якубко. Повість. Пер. з словацьк. 
В. Ладижець та А. Патрус-Карпатський. Дитвидав, 
К., 1960, 26.000.

КРНО М. Повернуся живий! Роман. Пер. з сло
вацьк. Т. Величко-Безгудова та А. Сулименко. 
Держлітвидав, К., 1959, 21.000.

ЛАЗАРО ВА К. Осине гніздо. Роман. Пер. з сло
вацьк. Ю. Чорногоров. «Рад. письменник», К., 1961,
14.000.

МІНАЧ В. Живі і мертві. Роман. Пер. з словацьк. 
і післямова Г. Кочура. Держлітвидав, К., 1961,
15.000.

МОРІЦ Р. З мисливського ріжка. Повість. Пер. 
з словацьк. С. Панько. Дитвидав, К., 1962, 30.000.

ПЛАВКА А. Янко-герой. Оповідання і вірші. Пер. 
з словацьк. Г. Кочур і М. Сакидон. «Рад. письмен
ник», К., 1960, 10.000.

Ф ЕРКО  М. Наша подорож на Марс. Вірші. Пер. 
з словацьк. і передм. Б. Чалого. Дитвидав, К., 1962,
58.000.

ЯШИК Р. Площа святої Альжбети. Роман. Пер. 
з словацьк. Ю . Авдєєв. «Рад. письменник», К., 
1961, 21.000.

ЛІТЕРАТУРА СІЛА
Камінні джунглі. Збірка оповідань америк. пись

менників. Пер. з англ, і передмова «Така Америка» 
Л. Суярка. Дитвидав, К., 1960, 22.000.

БАУМ Л. Ф . Мудрець Країни Оз. Правдива роз
повідь про дивовижні пригоди маленьких дівчаток 
Дороті й Трот та Мудреця Країни Оз разом з Ляк
ливим Левом, Голодним Тигром та Капітаном Біл
лем, які шукали і знайшли чарівні подарунки на 
день народження Озмі, доброї феї Країни Оз. 
Повість-казка. Пер. з англ. Л. Солонько. Дитвидав, 
К., 1959, 40.000.
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БРЕТ ГАРТ Б. Наївна горянка. Оповідання. Пер. 
з англ. Е. Хоменко. «Молодь», К., 1959, 53.000.

ГАРРІС Д. Казки дядечка Рімуса. Пер. з англ, та 
обробка П. Шарандака. Дитвидав, К., 1960, 40.000.

О. ГЕНРІ. Королі і капуста. Пер. з англ. В. Мисик. 
Біогр. довідка. Держлітвидав, К., 1962, 28.000.

ГРЕХЕМ М. Щоб легше дихалось. Роман. Скор, 
пер. з англ. В. Іонкіна та В. Бакуліна. «Рад. письмен
ник», К., 1959, 12.000.

ДРАЙЗЕР Т. Негр Джефф. Оповідання. Пер. з 
англ. Л. Черненко. «Молодь». К., 1962, 65.000.

ДРАЙЗЕР Т. Пастка. Оповідання. З англ. Пер. 
О. Кундзич. Держлітвидав, К ., 1962, 25.000.

КОЛДУЕЛЛ Е. Рейчел. Оповідання. Пер. з англ. 
М. Угляренко. Держлітвидав, К., 1960, 23.000.

ЛОНДОН Д. Залізна п'ята. Роман. Пер. з англ. 
Держлітвидав, К., 1959, 30.000.

ЛОНДОН Д. Мартін Іден. Роман. Пер. з англ. 
М. Рябова. Біогр. довідка. Держлітвидав, К., 1959,
25.000.

ЛОНДОН Д. Рудий Вовк. Оповідання. Пер. з англ. 
Біогр. довідка. Дитвидав, К., 1961, 92.000.

ЛОНДОН Д . Смок і Малий. Повість. Пер. з англ, 
за ред. П. Шарандака. Дитвидав, К., 1961, 38.000.

МАЛЫД А . У неділю в джунглях. Оповідання. Пер. 
з англ. Л. Солонько. Держлітвидав, К., 1960, 25.000.

МАРК ТВЕН. Пригоди Тома Сойера. Повість. Пер. 
з англ. Ю. Корецький. Дитвидав, К., 1962, 60.000.

ХЕМІНГУЕЙ Е. За рікою, в затінку дерев. Роман. 
Пер. з англ. К. Сухенко та Н. Тарасенко. «Рад. пись
менник», К., 1961, 30.000.

Х'Ю З Л. і БОНТАМ А. Діти з Гаїті. Повість. Пер. 
з англ. В. Митрофанов. Дитвидав, К., 1962, 65.000.

ШУЛМЕН М. Хлопці, наших б'ютьі Сатирич. ро
ман. Пер. з англ. М. Мещеряк. «Рад. письменник», 
К., 1960, 35.000.

ТУРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА
АЛІ С. Малий Хасан. Оповідання. Пер. з турецьк. 

О. Ганусець. Біогр. довідка. Дитвидав, К., 1959,
17.000.

ЕРДІНЧ Ф А Х Р І. Паршива коза. Оповідання. Пер. 
з турецьк. О. Ганусець. Держлітвидав. К., 1962,
10.000.

ХАНЧЕРЛІОГЛУ О. АЛІ. Повість. Пер. з турецьк. 
і післямова О. Ганусця. Держлітвидав, К., 1960,
13.000.

УГОРСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Бірібі-чарівник. Угорські нар. казки. Пер. та об

робка К. Бібікова. Ред. М. Пригари. Дитвидав, К., 
1960, 30.000.

БЕРКЕШ І А. Осіння негода. Роман. Пер. з угорець 
К. Бібіков та І. Черненко. Держлітвидав, К., 19607'
24.000. 4 

БЕРКЕШ І А. Після негоди. Роман. Пер. з угорськ.
К. Бібіков та І. Черненко. Біогр. довідка. Держліт
видав, К., 1962, 18.000.

БЕРКЕШІ А ., Ка РДАШ  Д. Списоносці. Роман. Пер. 
з угорськ. М. Лембак і О. Баран. «Молодь», К., 
1962, 65.000.

БІГАРІ К. Жага. Роман. Скор. пер. з угорськ. 
Ю. Шкробинця. «Молодь», К., 1961, 15.000.

БОГДАНЬ Ф . і Ю ГАС Ф . Каті, Петер та інші. По
вість. Пер. з угорськ. К. Бібіков. Дитвидав, К., 1960,
21.000.

ЙОКАЇ М. 20.000 років під кригою. Роман. Пер. 
з угорськ. І. Чендей та О. Маркуш. Післямова акад. 
АН УРСР В. Г. Бондарчука. Дитвидав, К., 1959,
65.000.

ЙОКАЇ М. Сини людини з кам'яним серцем. Ро
ман. Пер. з угорськ. К. Бібіков і О. Баран. Після
мова К. Бібікова. Держлітвидав. К., 1959. 9.000.

КАНТОР Ж. Вулиця Пратера. Роман. Пер. з угор
ськ. К. Бібіков. Закарпатське обл. в-во, Уж г., 1959,
12.000.

КЕСЕГІ І. Серце поміняти не можна. Роман. Скор, 
пер. з угорськ. К. Бібікова. Біогр. довідка. «Мо
лодь», К., 1960, 35.000.

М ЕШ ТЕРХАЗІ Л. За кілька кроків кордон. Роман. 
Пер. з угорськ. К. Лустіг та П. Цибульський. Закарп. 
обл. кн.-газ. в-во, Ужг., 1960, 12.400.

МОЛНАР Ф . Хлопці з вулиці Пала. Повість. Пер. 
з угорськ. М. Лембак. Біогр. довідка. Дитвидав, К., 
1961, 15.000.

ПЕТЕФІ Ш. Вибрані поезії. Пер. з угорськ. Л. Пер- 
вомайський. Вступ, стаття Т. Якимович. Держліт
видав, К., 1959, 4.000.

ТУРЗО Г. Паща левова. Оповідання. Пер. з угор
ськ. К. Лустіг і П. Цибульський. Закарпатське обл. 
кн.-газ. в-во, Ужг., 1960, 10.000.

Ф А ЗЕКА Ш  А. Ведмедик, білочка і поросятко. 
Казка. Пер. з угорськ. В. Ткаченко. Дитвидав, К., 
1959, 95.000.

УРУГВАЙСЬКА л іт е р а т у р а
АМОРІМ Е. Лісоруби. Роман. Пер. з ісп.- Т. Юко- 

ва і Л. Олевський. «Молодь», К., 1962, 15.000.
ГРАВІНА А. Д. Кордони вітрам. Роман. Пер. з 

іспан. Є. Дроб'язко та Л. Олевський. Біогр. довідка. 
Держлітвидав, К., 1960, 11.000.

ФІЛІППІНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Світлячок і мавпа. Філіппінська народна казка. 

Пер. з рос. Л. Смілянський. Дитвидав, К., 1962,
65.000.

ФІНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ТОПЕЛІУС 3. Зимова казка. Казка. Пер. з рос. 

Н. Забіла. Дитвидав, К., 1962, 91.000.

ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА

Хитрий мірошник Сан-Сусі. Франц, нар. казки. 
Скор. пер. з франц. Л. Пацанівської. Дитвидав, К.,
1959, 40.000.

БАРБЮ С А. Кривава нафта. Пер. з рос. Л. Барзи- 
лович. Держлітвидав, К., 1961, 17.000.

БЕРНА П. Кінь без голови. Повість. Пер. з франц. 
Р. Терещенко. Дитвидав, К., 1960, 65.000.

БОМБАР А. Один в океані. (Розповідь про подо
рож на гумовому човні через Атлантич. океан.) Пер. 
з франц. М. М. Гайдай, «Молодь», К., 1959, 40.000.

БЕРН Ж . Незвичайні пригоди експедиції Барсака. 
Наук.-фантаст. повість. Скор. пер. з франц. Е. Рже- 
вуцькоТ. Дитвидав, К., 1959, 65.000.

ВОЛЬТЕР. Орлеанська діва. Поема. Пер. з франц. 
М. Рильського. У вид.: Максим Рильський. Твори в 
десяти томах. Том 8. Переклади. Держлітвидав, 
К., 1962, 8.500.

ГЮГО В. Дев'яносто третій рік. Роман. Пер. з 
франц. І. Маненко. Держлітвидав, К., 1959, 30.000.

ГЮГО В. Собор Паризької богоматері. Роман. 
Пер. з франц. та примітки П. І. Тернюка. Після
мова В. Пащенка. Держлітвидав, К., 1962, 28.000.

ДОДЕ А. Зібрання євангелісток. Уривок з рома
ну «Євангелістка». Пер. з франц. Н. О. Кравченко. 
Держлітвидав, К., 1959, 46.000.

ДОДЕ А. Останній урок. Оповідання. Пер. з 
франц. О. Хатунцева. Дитвидав, К., 1960, 65.000.

Ж ІЛЬДАС-АНДРІЄВСЬКИ Г. Нема коня для Га- 
міда! Повість. Пер. з франц. Б. Баєв. Дитвидав, К.,
1960, 24.000.

ЗОЛЯ Е. Завоювання Плассана. Роман. Пер. з 
франц. Є. Я. Рудинської. Держлітвидав, К., 1959,
25.000.
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ЗОЛЯ Е. Кар'єра Ругонів. Роман. Пер. з франц. 
Держлітвидав, К .г 1959, 25.000.

ЗОЛЯ Е. Здобич. Роман. Пер. з франц. І. М. Ков
тунов. Післямова Г. Конура. Держлітвидав, К., 1960,
19.000.

ЗОЛЯ Е. Черево Парижа. Роман. Пер. з франц. 
Держлітвидав, К., 1960, 23.500.

ЗОЛЯ Е. Жерміналь. Роман. Пер. з франц. Після
мова Г. Конура. Біогр. довідка. Держлітвидав, К., 
1961, 17.000.

КРЕСПІ А . Сигарета. Роман. Пер. з франц. Т. Ку
чер. «Рад. письменник», К., 1963, 65.000.

ЛАНУ А . Майор Ватрен. Роман. Пер. з франц. 
Б. Баєв. Вступ, стаття Т. К. Якимович. Держлітвидав, 
К., 1960, 13.000.

Л А Ф Ф ІТ  Ж . Весняні ластівки. Роман. Пер. з франц. 
А . Жаловський. Післямова «Роман про французьких 
борців за мир» В. Пащенка. «Рад. письменник», К., 
1959, 15.000.

МАЛО Г. Без сім'ї. Повість, пер. з франц. Т. Чер- 
торижської. Дитвидав, К., 1959, 27.000.

М АССОН Р. Доброчесний депутат. Роман. Пер. 
з франц. Є . Тардова і С. Певзнер. «Рад. письмен
ник», К ., 1961, 15.000.

МЕРІМЕ П. Випадок. Комедія на І д. Пер. з 
франц. М. Мещеряк. Держлітвидав, К., 1959, 40.000.

МЕРІМЕ П. Рай і пекло. Комедія на І д. Пер з 
франц. А. Юркевич. Держлітвидав, К., 1959, 30.000.

МЕРІМЕ П. Таманго. Новела. Пер. з франц. 
М. Литвинець. «Молодь», К., 1959, 47.000.

МЕРЛЬ Р. Смерть — моє ремесло. Пер. з франц.
С. Пінчук і І. Бабинчук. Передмова С. Злобіна. «Рад. 
письменник», К., 1963, 65.000.

ПАРМЕЛЕН Е. Чорним по білому. Роман. Пер. з 
франц. А. Кисіль, Ю . Назаренко та Р. Міхньов. 
«Рад. письменник», К., 1961, 15.000.

ПЕРРО III . Червона Шапочка. Казка. Переказ для 
дітей Р. Терещенка. Дитвидав, К., 1961, 50.000.

ПОНС М. Швець Арістотель. Роман. Пер. з франц. 
Т. Кучер, Н. Стороженко і В. Барський. «Молодь», 
К., 1962, 15.000.

РЕМІ Ж . Якщо хлопці всього світу». Щоденник 
колективних дій. Повість. Пер. з франц. Т. Черто- 
рижська. «Молодь». К., 1960, 19.000.

РОЛЛАН Р. Жан-КрІстоф. Уривок з роману. Пер. 
з франц. Н. Кравченко. Дитвидав, К., 1959, 75.000.

РОНІ-старший Ж. А. На нові землі. Роман. Пер. з 
франц. за ред. Б. Баєва. Передмова канд. іст. наук 
І. Г. Шовкопляса. Дитвидав, К., 1959, 32.000. 

л СІМЕНОН Ж. Брати Ріко. Роман. Пер. з франц.
^  А. Кисіль. Держлітвидав, К., 1962, 18.000.

СТЕНДАЛЬ. Червоне І чорне. Хроніка XIX ст. Ро
ман в 2-х ч. Пер. з франц. і вступ, стаття Є. І. Ста- 
ринкевич. Держлітвидав, К., 1959, 30.000.

ч г СТІЛЬ А . Обвал. Роман. Пер. з франц. Т. Воро- 
нович. Держлітвидав, К., 1962, 25.000.

ФЛОБЕР Г. Проста душа. Повість. Пер. з франц.
. М. Гайдай. Держлітвидав, К., 1959, 40.000.V ФЛОБЕР Г. Мадам Боварі. Побут провінції. Ро

ман. Пер. з франц. М. Лукаш. Післямова «Перший 
роман Флобера» Г. Кочура. Держлітвидав. К., 1961, 

, 15.000.
ѵ  Ф РАН С А. Повстання ангелів. Роман. Пер. з франц. 

Післямова А . А . Розанової. Держлітвидав, К., 1960.
15.000.

ШАБРОЛЬ Ж. П. Бу-Гальо. Роман. Пер. з франц. 
М. Лисенко і Г. Венгренівська. Післямова В. Па
щенка. «Рад. письменник», К., 1959, 16.000.

ЧЕСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Не плач, Янку. Чеські дитячі пісеньки та загадки. 

Пер. з чеськ. Г. Бойко, О. Пархоменко, М. Пригара, 
М. Познанська. Дитвидав, К., 1961, 75.000.

Не плач, Янку. Чеські дитячі пісеньки та загадки. 
Пер. з чеськ. Г. Бойко, О . Пархоменко, М. Пригара, 
М. Познанська. Вид. 2-е. Дитвидав, К., 1962, 50.000.

БАБУЛА В. Сигнали з Всесвіту. Наук.-фантаст. ро
ман. Пер. з чеськ. М. Дашкієв та М. Соучек. Літ. 
обробка М. Дашкієва. Замість передмови: В. Обру- 
чов, «Щасливої вам дороги, мандрівники у третє 
тисячоліттяі» Держлітвидав, К., 1959, 65.000.

БАБУЛА В. Сигнали з Всесвіту. Наук-фантаст. ро
ман. Пер. з чеськ. М. Дашкієв та М. Соучек. Літ. 
обробка М. Дашкієва. Замість передмови: В. Обру- 
чов, «Щасливо? вам дороги, мандрівники у третє 
тисячоліття!». Вид. 2-е. Держлітвидав. К., 1960,
15.000.

БАБУЛА В. Пульс Всесвіту. Наук.-фантаст. повість. 
Пер. з чеськ. М. Соучек. «Молодь», К., 1962, 65.000.

БЕРНАШ КОВА А . Діти великої любові. Повість. 
Пер. з чеськ. Я. Орнст. Дитвидав, К., 1959, 20.000.

ВЧЕЛІЧКА Г. Поліцейська година. Роман. Пер. з 
чеськ. П. Гонтар. Післямова В. Моторного. Держліт
видав, К., 1961, 28.000.

ГАЗДА-СО СНАР М. Юрашек. Повість. Пер. з 
чеськ. О. Микитенко. Дитвидав, К., 1960, 30.000.

ДРДА Я. Якось у травні. Повість. Пер. з чеськ. 
Я. Орнст. Дитвидав, К., 1962, 30.000.

ЄРЖ АБЕК Ч. Кому — життя, кому— смерть. По
вість. Пер. з чеськ. Г. Пашко та Я. Моравець. «Рад. 
письменник», К., 1960, 18.000.

ТРАСЕК А. Ліхтар. П'єса на 4 д. Пер. з чеськ.
С. Масляк. Біогр. довідка. Держлітвидав, К., 1959,
2.000.

КУБА Л. Про Україну (Збірник статей, спогадів, 
записів укр. пісень та ін.). Упорядкував М. Мольнар. 
Пер. з чеськ. К., Держ. в-во образотворч. мистецтва 
і муз. л-ри. УРСР, К., 1963, 600.

ЛУСКАЧ Р. Заповіт мисливця. Роман. Пер. з чеськ. 
Г. Пашко та В. Шевчук. «Молодь», К., 1960, 32.000.

НЕСВАДБА Й. Таємниця Золотого Будди. Повість. 
Пер. з чеськ. В. Г. Гримич. «Молодь», К., 1961,
65.000.

НЕМЦОВА Б. Бабуся. Картини сільського життя.
Роман. Пер. з чеськ. А . Багмут. Післямова І. Журав- 
ськоТ. Держлітвидав, К., 1962, 21.000.

ОЛЬБРАХТ І. Микола Шугай — розбійник. Роман. 
Пер. з чеськ. С. Масляк. Вид. 2-е. Львівське обл. 
кн.-журн. в-во, Льв., 1959, 20.600.

ОЛЬБРАХТ І. Микола Шугай, розбійник. Роман. 
Пер. з чеськ. С. Масляк. Післямова І. Сварника. 
Вид. 3-є. Львівське обл. кн.-журн. в-во, Льв., 1961, 
31.500.

ПЛУГАРЖ 3. Якщо покинеш мене... Роман. Пер. 
з чеськ. С. Барин та М. Гапоненко. Післямова Г. Ко
новалова. Держлітвидав, К., 1960, 27.000.

ПЛУДЕК О. Пташине пір'ячко, або як Вітек усе 
втратив. Повість. Пер. з чеськ. В. Гримич. Дитви
дав, К., 1961, 36.000.

ПОЛАХ Б. Повернення Іржі Скали. Пер. з чеськ. 
Є. Нарубіна та Г. Коновалов. «Молодь», К., 1960,
18.000.

ПРОХАЗКА Я. Зелені обрії. Повість. Пер. з чеськ. 
О. Микитенко. «Молодь», К., 1962, 15.000.

СВАТОПЛУК Т. Про мужнього Вуханя. Повість- 
казка. Авториз. пер. з чеськ. П. Гонтаря та В. Мо
торного. Дитвидав, К., 1961, 32.000.

СЕДЛАЧЕК К. Ф . Завод у тіні. Трилогія. Ч. І. 
Весна в Карпеланах. Пер. з чеськ. Я. Орнст. Держ
літвидав, К., 1961, 9.500.

СЕКОРА О. Спритний муравлик. Повість-казка. 
Пер. з чеськ. В. Шевчук. Дитвидав, К., 1962, 65.000.

ТОМАНИ Й. і М. Там, де гори зелені... Роман. 
Пер. з чеськ. Г. Кочур. Держлітвидав, К., 1962,
23.000.

ЧАПЕК К. Абсолютний дух. Розділи з сатирич.- 
фантаст. роману «Фабрика абсолюта». Пер. з чеськ. 
В. І. Шевчук. Держлітвидав, К., 1959, 35.000.

ЧАПЕК К. Гордубал. Роман. Пер. з чеськ. М. Гор- 
батюк. Післямова І. Сварника. Львівське обл. кн.- 
журн. в-во, Льв., 1959, 11.600.

ЧАПЕК К. Війна з саламандрами. Роман. Пер. з 
чеськ. М. Горбатюк. Післямова «Духовна зброя миру
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і гуманізму» В. І. Шевчука. Держлітвидав, К., 1960,
21.000.

ЧАПЕК К. Життя щеняти. Оповідання для дітей. 
Пер. з чеськ. П. Козланюк, Львівське обл. кн.-журн. 
в-во, Льв., 1960, 34.000.

ЧАПЕК К. Кракатит. Фантаст, роман. Пер. з чеськ. 
І. Сакидон. Післямова «Наукова фантастика і реаль
ність» В. Шевчука. Держлітвидав, К., 1961, 20.000.

ЧІЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ГУТЬЄРРЕС X. Кокорі. Повість-казка. Пер. з ісп. 

Л. Олевський та М. Сидоренко. Дитвидав, К., 1960,
42.000.

[ВЕДСЬКА ЛІТЕРАТУРА
БЛОМБЕРГ Р. Золото 1 анаконда. Про експедицію 

до Південної Колумбії. Пер. з швед. О. Д. Сенюк. 
«Молодь», К., 1961, 30.000.

БЕРНС Р. Вибране. Пер. з англ. М. Лукаш і В. Ми
сик. Вступ, стаття В. Мисика. Держлітвидав, К., 
1959, 8.000.

ЯПОНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ШОТЛАНДСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КАТАЯМ А С. Діти світанку. Пер. з рос. М. Сидо
ренко. Дитвидав, К., 1962, 25.000.

ТОКУНАГА С. Дні дитинства. Оповідання. Пер. з 
рос. І. Сакидон. Дитвидав, К., 1961, 15.000.

Бібліографію підготував 
Олег МИКИТЕНКО.

/
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У №№ 6—9 „ВСЕСВІТУ“
ЧИТАЙТЕ:

роман голландського письменника ▲. ван СХЕМДЕ- 
ЛА «Танець життя».

роман молодого американського 
Ф. СТОУНА «Бігти нікуди».

письменника

цикл оповідань німецького письменника-комуніста 
ВІЛЛІ БРЕДЕЛЯ «Увечері після з'їзду»,

повість-памфлет болгарського письменника С. МИН- 
КОВА «Патент САС».

«Весь мир» (на украинском языке).
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