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особливого типу: в ньому сполучаються 
риси товстого літературного журналу з 
характером тонкого, громадсько-полі
тичного. Макет і верстка сприяють цьо
му. Номери виходять цікавими і вдали
ми. Сполучення глибокого і високого 
друку (плюс двокольорова обкладинка) 
також заслуговус високої оцінки. Дип
ломом ІІІ-го ступеня нагороджена й Ки
ївська книжково-журнальна друкарня 
Міністерства культури УРСР».

Обкладинки журналів, відзначених на конкурсі.



С Е Р П Е Н Ь 1963
Р ІК  ВИДАННЯ ШОСТИЙ

ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ 
ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОГО  
ТОВАРИСТВА ДРУЖБИ І КУЛЬТУРНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

З ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ

В ЦЬОМУ НОМЕРІ:
ПРОЗА

ДЖОН ОЛБРАЙТ. ЗдбороН Э. Оповідання З
Американський письменник Джон Олбрайт тривалий час 

жив на Ф іліппінських островах. Тим-то Ф іліппіни є місцем дії 
більшості його творів і, зокрема, оповідання «Заборона», яке  
ми передруковуємо з прогресивного американського ж урналу  
«М ейнстрім».

В. МІНАЧ. Дзвони вістують день. Роман. Закінчення 26

ЕРІХ МАРІЯ РЕМАРК. Ніч у Ліссабоні. Роман. Закінчення 111

СТАТТІ, НАРИСИ

ДО 50-РІЧЧЯ З ДНЯ СМЕРТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ГЕННАДІЙ КОНОВАЛОВ. Леся Українка у чехів і сло
ваків 15

ОЛЕКСІЙ ОШУРКЕВИЧ. Джерело натхнення іб

ІВАН ГЛИНСЬКИЙ. Дружба поетів. 21

МАРТА ДОДД. Його друга батьківщина 23

АТАНАС СТОЙКОВ. Живопис без зображення 79

Є. КАМЕНЕЦЬКА. Іронія, гумор, протест. Літографії Поля 
Гаварні 82

А. КОГАН. Сучасна естетика США 87

Б. КРИЖАНІВСЬКИЙ. «Золотий вік» не скінчився 93

КОНРАД ЕБЕРХАРДТ. Тадеуш Янчар 97

ЦІКАВА НАУКА І ТЕХНІКА » 5



РЕПОРТАЖ, ІНФОРМАЦІЇ, РІЗНЕ

Історія одного архіву 9

Отруйні хмари над джунглями 12

Венера за 400 піастрів 73

Зі штампом «Брати Уорнер» 74

ШТЕФАН МІЛЛЕР. «Ухуру на Кеніатта!» 149

НАШІ ІНТЕРВ'Ю 10. 77

ЖИТТЯ МИСТЕЦТВ 100

КАЛЕЙДОСКОП «ВСЕСВІТУ» 11, 76. 78. 86, 91, 157

МУДРІСТЬ НАРОДНА 81, 99

ЗВІДУСІЛЬ ПОТРОХУ 158

ВЕСЕЛІ СТОРІНКИ 89

Критичні характери. Малюнки чеського художника Івана 
Урбеника

Перехожий втручається В розмову, з німецького гумору 92

У ВИДАВНИЦТВАХ РЕСПУБЛІКИ 160

Головний редактор О. І. Полторацький

Відповідальний секретар 
Н. А. Халемський

Художній редактор М. Я. Коваленко 

Технічна редакція Є. Б. Борського

Редакційна колегія:
А. О. Білецький, В. Л. Василевська, 

Д. В. Затонський, А. С. Кисіль,
О. Є. Корнійчук, К. 3. Литвин,
М. О. Лукаш, А. С. Малишко,

Л. С. Первомайський, М. Т. Рильський, 
Ю. К. Смолич, М. О. Упеник,

Т. К. Якимович.



ДЖОН О Л Б Р А Й Т

Коли на командному пункті бази задзво
нив телефон, полковник стояв в оточенні 
офіцерів свого штабу, схилившись над кар
тою-планом розосередження літаків. Обго
ворювалася готовність бази до участі в на
ступних зональних маневрах. Ад'ютант —  
лейтенант Мюллер —  подав полковникові 
трубку, і той нетерплячим, роздратованим 
рухом підніс її до вуха.

— Говорить лейтенант Боланд з головно
го контрольно-пропускного пункту, сер, —  
почулося в трубці. —  Сюди прийшла група 
філіппінців, кажуть, що хочуть вас бачити, 
сер.

— Що-що?— перепитав полковник, все 
ще тримаючи вказівний палець на якійсь 
позначці на карті. —  Філіппінці?

— Так, сер. Мер міста з якоюсь компа
нією. Скидається на те, що це якась деле
гація, сер.

— їм доведеться почекати, — сказав пол
ковник. Він уже простягнув було трубку 
ад'ютантові, та раптом знову поспішно при
тиснув її до вуха й вигукнув: — Ану, заж
діть.— І, стомлено провівши кінчиками паль
ців по щоці, наказав:— Впустіть їх. Дайте їм 
ескорт. І, лейтенанте, хай їх поведуть парад
ним шляхом. Хай вони подивляться на ті 
штучки, що стоять обабіч злітних доріжок, 
їм це буде корисно.

— Слухаю, сер.
Полковник відсунув карту вбік і, звертаю

чись до офіцерів, промовив:
— Доведеться зробити перерву. До 40-

ОПОВІ ДАНИЯ

тирнадцятої ноль-ноль. Захист західного сві
ту відкладається на час, необхідний для кон
сультації з союзниками.

Офіцери, посміхаючись, попрямували до 
виходу.

—  Подзвоніть у відділ інформації й ска
жіть капітану Россітеру, щоб негайно йшов 
сюди, —  наказав полковник ад'ютантові, 
який згортав карти й діаграми.— А  потім 
приготуйте мені келишок. Бо без нього ме
ні, напевно, сьогодні не обійтись.

Він допивав коктейль, коли увійшов капі
тан, тримаючи кашкета під рукою.

— Ви викликали мене, сер? — спитав ка
пітан, привітавшись.

— Наші друзі вже тут як тут, — відповів 
полковник, ставлячи келих на стіл. —  Вони 
не примусили чекати на себе.

— Наші місцеві друзі? —  уточнив капітан.
—  Так. Наші місцеві друзі. Вони будуть 

тут з хвилини на хвилину.
— Ви маєте рацію, сер, —  сказав капі

тан. — Довго чекати на них не довелося.
— Чи не могли б ми зробити це так, щоб 

раз, два і — готово, капітане? — попросив 
полковник. — У мене ще стільки недоробок, 
а маневри ось-ось...

— Спробую, сер. Гадаю, все зійде глад
ко.

— Ну, а цей мер... Чи певні ви, що склали 
правильну уяву про нього?

—  Цих людей нічого не варто розкусити 
з першого ж погляду. Ви в цьому самі зараз 
пересвідчитеся, сер.
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—  Гаразд. Ну, а ті, інші? Як той норови
стий хлопчик? Гадаєте, він теж з'явиться з 
цією компанією?

Капітан кивнув.
—  Боюсь, що без нього не обійдеться. 

Він не пропустить такої нагоди.
—  Чорт забирай, —  сказав полковник і 

обернувся до ад'ютанта. —  Будьте тут, за 
стіною, лейтенанте. Я подзвоню, коли наста- 
нё час виявляти гостинність. Але перед тим, 
як відкорковувати пляшки, я хочу все ж по
бачити, куди наші гості гнуть.

—  Слухаю, сер, — сказав лейтенант, по
даючи полковникові папку, —  це вам знадо
биться, сер.

На дверях з'явився сержант і відрапорту
вав:

—  Прибули цивільні відвідувачі, сёр...
— Знаю, знаю, —  перебив його полков

ник. — Скільки їх там?
— З півдюжини, сер.
— Гаразд, впустіть їх.
Полковник сів за стіл і розкрив папку. Ка

пітан обрав для себе стілець за дальнім кін
цем столу. Коли філіппінці увійшли, офіце
ри підвелися, і капітан, обійшовши стіл, поп
рямував до гостей з простягнутою рукою.

Філіппінців було шестеро. Вони зупини
лися купкою біля дверей і роздивлялися 
довкола на стіни з блискучими панелями, 
штори й завіси, м'які крісла, розставлені 
півколом перед столом полковника. Один з 
них повів плечима, відчувши свіжість конди- 
ціонованого повітря. Всі шестеро були в яс
кравих сорочках, бездоганно випрасуваних 
штанях. На чолі групи стояв чоловік років 
сорока, з худим блідим обличчям й темни
ми припухлостями навколо очей. Біля нього 
зупинився кремезний товстун з маленькими 
очицями на широкій фізіономії, з коротко 
підстриженим волоссям, З-за них вигляда
ли двоє статечних, поважних філіппінців в 
окулярах у чорній пластмасовій оправі, 
якийсь метис —  очевидно, напівкитаєць, і 
молодий ще чоловік— вік увійшов останнім 
і тепер не зводив похмурого погляду з офі* 
церів.

—  Доброго ранку, мер Велуз, —  з тепло
тою в голосі вигукнув капітан і, схопивши 
руку худого, повів його за собою, до столу.

—  Як ся маєте, капітане, — відповів мер, 
злегка вклоняючися на ходу й поглядаючи 
на полковника через капітанове плече. —  
Пробачте за несподіваність нашого візиту. 
Я...

—  Здається, ви вже мали приємність 
познайомитися з полковником, новим на
чальником нашої бази, —  перебив його ка
пітан.

Мер і полковник потиснули один одному 
руки над столом.

—  Де б я не був, я завжди прагну вста

новити добросусідські стосунки з місцевим 
населенням, —  промовив полковник, гостин
но посміхаючись. —  Мої двері завжди роз
чинені для вас, а сам я збирався постукати 
у ваші, як тільки звільнюся від невідкладних 
справ.

—  Я завжди, завжди буду радий бачити 
вас, —  чемно вклонився мер.

— В певному розумінні наш полковник 
теж мер, — зауважив капітан. — Адже базу 
можна порівняти з великим селищем.

—  Якби мені та й усю ту силу, яку я бачив 
по дорозі сюди, я б не сумнівався в тому, 
що мене знову оберуть на наступних вибо
рах, —  сказав мер.

Вони засміялись. Полковник і капітан об
мінялися поглядами над головою мера.

—  Будь ласка, заходьте, заходьте всі, —  
сказав капітан, запрошуючи решту відвіду
вачів, які все ще стояли біля дверей.

Бурмочучи привітання, філіппінці посуну
ли до столу, щоб у свою чергу потиснути 
полковникові руку. Наймолодший усе ще 
тримався позаду, і похмура зморшка між 
його бровами не розгладилася.

Мер представляв їх.
Товстун виявився начальником поліції, 

звали його містер Байона.
— Отже, сили безпеки, —  сказав полков

ник, тиснучи пухку руку-
— А ці три джентльмени репрезентують 

наші ділові кола, —  промовив мер, вказую
чи на двох чоловіків у окулярах та на мети
са .—  Містер Ретана, містер Дізон, містер 
Єп.

— Образно кажучи, ми також репрезен
туємо бізнес —  скоб'яні вироби, —  пожар
тував капітан.

— А в широкому розумінні наш бізнес — 
це захист цієї країни, —  зауважив полков
ник. —  В тому числі й вашого міста, сер.

—  Дякую,—  відповів мер. Він надзвичай
но уважно прислухався до кожного слова 
полковника. —  А це наймолодший урядо
вець нашого міста радник Хавієр.

На обличчі радника не було посмішки, ко
ли він простягнув полковникові руку. Капі
тан зробив полковникові знак очима, і той 
лише мовчки доторкнувся до простягнутої 
руки.

—  Сідайте, будь ласка, —  запросив на
чальник бази, роблячи широкий жест. —  
Почувайте себе, як удома-

Коли всі сіли, капітан поставив на малень
кий столик перед філіппінцями коробку з 
сигарами та сигарети. Мер і начальник полі
ції взяли по сигарі. Бізнесмени запалили 
сигарети. Хавієр навіть не ворухнувся. За' 
тягуючись димом, гості зручніше влаштува
лися в своїх кріслах.

—  Вам, напевно, цікаво буде дізнатися, 
містер мер, що полковник уже не вперше
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перебуває на Філіппінах,—  сказав капітан.— 
Та й у вашому місті він не в перший раз. 
Він служив тут, на цій базі, в тридцять п'я
тому році —  я не помиляюся, сер?

—  Ні, цілком правильно, —  відповів пол
ковник. Він сидів рівно, поклавши обидві ру
ки на стіл перед собою. —  і відтоді я на все 
життя залишився переконаний у тому, що 
Філілпіни —  одна з найкращих у світі баз 
для військово-повітряних сил. Коли ми не
щодавно виїздили сюди, я сказав дружині: 
нічого подібного до гостинності філіппінців 
ти ніде й ніколи більше не побачиш. —  Він 
підняв брови й обвів поглядом гостей, що 
сиділи півколом перед ним.— Чи брав хто- 
небудь з вас участь у бойових діях на остро
вах Батан, панове?

Містер Дізон, один з бізнесменів в оку
лярах, прочистив горло.

—  Мій син, —  сказав він.
—  Ви повинні пишатися ним, —  промовив 

полковник.
—  О, так, —  кивнув бізнесмен, сідаючи 

рівніше. —  О, так, я пишаюся.
—  Партизани, —  сказав містер Єп.—  Я до

помагав партизанам.
Молодий радник нахилився вперед у сво

єму кріслі —  лікоть зіскочив з бильця.
—  Я гадаю... —  почав він.
Але полковник удав, ніби не чує його; не 

зводячи очей з мера, він заговорив знову, і 
слова радника повисли в повітрі.

— Я б з приємністю сам виконав обов'яз
ки гіда й показав вам базу, як своїм го
стям, — сказав він. —  Сподіваюсь, незаба
ром з'явиться така нагода. Проте, якщо я 
не помиляюся, ви прийшли сьогодні з ін
шою метою. Готовий вислухати вас, панове.

—  Та-ак, — промовив мер, струшуючи 
попіл сигари в попільничку. Потім кинув 
оком на бізнесменів і розпочав:—  Нас упов
новажили з'явитися до вас делегацією, щоб 
з'ясувати одне питання. Я б навіть сказав, 
що в певному сенсі це, пробачте на цім 
слові, скарга. Йдеться про наказ, який забо
роняє персоналу бази залишати II межі.

Полковник з капітаном мовчали, тому мер 
вів далі.

—  Чи відомо вам, полковнику, що два 
дні тому на базі був оголошений наказ, який 
забороняє американським солдатам з'явля
тися в моєму місті?

— Відомо, —  сказав полковник. — Цей на
каз віддав я сам.

На мить у кімнаті запала тиша; відвідувачі 
засовалися в своїх кріслах-

— Але ж, полковнику, —  знов заговорив 
мер, — ми не розуміємо. Американські сол
дати завжди були бажаними гостями в місті.

— Більш того, — сказав містер Ретана, 
пересунувшись на край свого крісла. —  
Більш того. Ви, безперечно, розумієте, що

переважна більшість підприємств та закла
дів нашого міста залежить від постійної 
американської клієнтури, тобто від ваших 
солдатів. Так уже ведеться багато років. На
ші крамниці, наші ресторани, наші розва
жальні заклади...

—  Містер Ретана,— перебив його капі
тан, звертаючись до полковника, —  є влас
ником кількох кабаре в місті. Містер Єп та
кож. А містеру Дізону належить найбільший 
ресторан.

Полковник кивнув-
—  Першокласні заклади, —  сказав містер 

Ретана, виймаючи хусточку й прикладаючи 
ТІ до спітнілого лоба.

Містфр Єп енергійно закивав головою на 
знак підтвердження.

— Дозвольте мені заявити, — сказав ка
пітан, —  що ми тут, на базі, переконані в то
му, що переважна більшість мешканців міс
та і його найшановніші громадяни ставлять
ся до нас із справжньою, щирою гостинні
стю. І ми не маємо ніякого бажання вжива
ти якихось заходів, які могли б порушити 
дружні стосунки між нами. Наказ про забо
рону залишати базу —  це чисто запобіжний 
крок з нашого боку, спрямований на те, 
щоб захистити персонал бази від безвідпо
відальних вчинків меншості мешканців ва
шого міста.

Молодий радник знову хотів заговорити, 
але полковник підняв руку, зупиняючи його, 
потім вибрав якийсь документ із папки, що 
лежала на столі.

— Ось переді мною рапорт, —  сказав 
він, —  складений нашою військовою полі
цією, яка несе патрульну службу в місті на 
підставі взаємної домовленості. Рапорт про 
події, що відбулися ввечері шістнадцятого 
липня. Я процитую абзац, в якому викладе
на суть справи:

«Наш патруль на Дель Кармен-стріт був 
викликаний до місця порушення громадсь
кого спокою біля кабаре «Лоун Стар». За 
свідченням очевидців, група філіппінців де
філювала вулицею, несучи плакати з напи
сом «Кано (очевидно, це означає «америка- 
но», тобто «американці»), забирайтеся до
дому!» Один солдат з нашої бази саме 
йшов вулицею і не встиг швидко звернути 
з дороги, якою посувалися демонстранти. 
Його штовхнули. Зчинилася бійка, інші сол
дати вибігли з кабаре, щоб захистити свого 
товариша. Коли прибув наш патруль, на 
нього також напали. Демонстрантів вдалося 
розігнати тільки після того, як з'явилось 
підкріплення».

А ось інший документ. Скарга, подана на 
ім'я начальника військової поліції сержан
том Ендрю Бернсом. Десятого липня він 
ішов головною вулицею міста в товаристві 
дівчини-філіппінки. Раптом до краю тротуа-
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ру під'їхали на джипі два філіппінці й поча
ли викрикувати образи на його адресу. Ко
ли сержант запротестував, філіппінці виско
чили з машини й накинулися на нього з ку
лаками. Діставши кілька ударів в обличчя й 
живіт, сержант упав на землю. Отже, мер, 
якщо ви називаєте це гостинністю, то нав
ряд чи ми однаково розуміємо значення 
цього слова.

Мер ніяково засовався в кріслі.
—  Запевняю вас, полковнику, — сказав 

він,— що такі інциденти завдають нам не 
меншої прикрості, ніж вам. Ми докладаємо 
всіх зусиль, щоб знайти й покарати кожно
го такого порушника. Ордери на арешт ми 
готуємо завчасно, залишається тільки впи
сувати прізвище злочинців.

—  Це правда, сер, —  підтвердив началь
ник поліції, енергійно киваючи головою-

—  Як я вже сказав,—  втрутився капітан,—  
ми високо цінуємо той дух співробітництва, 
з яким ставляться до нас відповідальні гро
мадяни міста. Проте, якщо вжиті нами захо
ди якоюсь мірою зачіпають ваші інтереси, 
ми не відчуваємо в цьому своєї провини. Бо, 
коли вже на те пішло, наведені факти не є 
поодинокими випадками. Мешканців вашого 
міста хтось підбурював.

—  Точно, —  сказав полковник. —  Підбу
рював.

Ніхто з гостей не промовив ні слова. Об- 
личчя молодого радника знов набрало ду
же похмурого виразу. Мер зосереджено 
розглядав кінчик свого черевика.

Діставши ще один папірець із папки, пол
ковник повів далі:

—  Ось газетний звіт, вміщений у маніль
ській пресі восьмого липня, напередодні то
го, як відбулися зазначені інциденти. Це 
звіт про масовий мітинг, що відбувся у ва
шому місті, мер. Я прочитаю вам цитати з 
виступу головного промовця на тому мітин-
ГУ:

«Існує лише один шлях, яким філіппін- 
ський народ може обстояти свою суверен
ність та незалежність, і цей шлях полягає в 
тому, щоб скасувати договір про військові 
бази й примусити іноземні війська забрати
ся геть з нашої землі. Ми досить натерпіли
ся від іноземних гнобителів, коли були ко
лонією, а тепер становище стало просто не
стерпним, бо вони знущаються з суверенно- 
сті, яку ми нібито здобули. Філіппінці! Ста
вайте на захист своєї свободи! Вимагайте 
усунення американських баз із нашої кра
їни!»

І це ще не все. Вісімнадцятого липня, піс
ля згаданих мною інцидентів, відбувся ще 
один мітинг, на якому той самий промовець 
заявив, між іншим:

«Не дозволяйте іноземним солдатам сва
волити на наших вулицях і в публічних міс-

цях. Я вітаю тих громадян, які мужньо за
хищають свою гідність —  гідність філіппін
ців!»

Навряд чи є потреба нагадувати вам, що 
людина, якій належать ці слова, перебуває 
зараз у цій кімнаті.

Запала мовчанка. Гості, схиливши голови, 
скоса поглядали на молодого радника.

—  Дякую, полковнику, —  іронічно сказав 
Хавієр. —  А я оце весь час безуспішно на
магаюся вставити слівце. Дякую, що ви ска
зали мої слова за мене. —  Він підвівся, й го
лос його зазвучав гучніше.— Я хочу одразу 
уточнити: я прийшов сюди не для того, щоб 
разом з усіма просити про скасування ва
шого наказу. Як на мене, то наше місто мо
же проіснувати і без ваших військ. Є про
дуктивніші шляхи для підтримання економі
ки, ніж задоволення апетитів армії. — Же
стом обвинувача він ткнув вперед вказівним 
пальцем. — Ви говорите про напади на аме
риканських солдатів. Але ви не згадуєте про 
образи, заподіяні нам, філіппінцям! Про те, 
як ваші п'яні солдати брудно лають нас на 
вулицях, як вони чіпляються до наших гро
мадян. Ви нагадуєте злочинця, який тікає з 
криком: «Тримайте злодія!» А що ви скаже
те про випадок, коли була згвалтована Хуа- 
ніта Гальвес? Що сталося з американцем, 
який заподіяв їй наругу, з американським 
солдатом цієї бази? Коли Хуаніта Гальвес 
прийшла в поліцію й назвала гвалтівника, 
його відразу перевели додому, в Сполуче
ні Штати. Чому? А з тієї ж причини, з якої 
кожного американського солдата, який стає 
винуватцем хоча б автомобільної катастро
фи на наших дорогах, одразу перекидають 
до Сполучених Штатів. Чому? —  Щоб корич- 
невошкірі філіппінські судді не судили біло
го американського солдата! І ви сподіваєте
ся, що ми, філіппінці, ще довго терпітимем 
таке знущання з нашої незалежності? Ви 
говорите про підбурювання! Ось вам ваше 
підбурювання! І я вам ось іще що скажу...

Хавієр зробив крок до столу, за яким си- 
діли американські офіцери. Мер і началь
ник поліції одразу підвелися й схопили йо
го за руки, умовляючи повернутися й сісти 
в крісло.

—  Будь ласка, Чіко, не гарячкуй, —  пов
торював мер.

—  Облиште мене, не кажіть мені цьо
го!—  вигукнув молодий радник.

—  Прошу, панове,— сказав капітан. — 
Ми тільки обмінюємось думками, отже, да
вайте зберігати спокій і розсудливість.

—  Розсудливість! —  повторив Хавієр, 
струшуючи з плеча руку мера. —  Зберігати 
розсудливість у вашому розумінні— це зна
чить миритися з тим фактом, що ми поз*
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бавлені будь-яких прав у власній країні.—  
Він посварився на полковника пальцем. —  
Так* я організовував ті мітинги, я промовляв 
ті слова. Коли мої виборці приходять до ме
не із скаргами, я даю їм поради. І коли від
повідні власті залишають скаргу поза ува
гою, хай вони не нарікають на народ, що 
той починає діяти за власним розсудом.

Полковник мовчки дивився у вікно, тільки 
жовна грали під щоками.

— Як довело розслідування, проведене 
нашими компетентними органами, —  сказав 
капітан, —  ця Хуаніта Гальвес працювала в 
кабаре «Лоун Стар», як «дівчина за сто* 
лом». її обов'язком було розважати відві
дувачів. Інакше кажучи, вона була повією.

— Але ж, прошу, —  запротестував, під
нявши руку, містер Ретана.— Я сам власник 
кабаре «Лоун Стар», і я наймаю дівчат тіль
ки для того, щоб вони сиділи за столика
ми —  не більше.

—  Однак, передбачається, що вони повин
ні ходити до... до відповідних місць з тими, 
хто запрошує їх?

Містер Ретана знизав плечима.
— Це залежить від них самих.
— Зрозуміло, —  кивнув капітан.
— Вам зрозуміло тільки те, що ви хочете 

зрозуміти! — сказав радник.—  Знайте ж, що 
Хуаніта Гальвес погоджувалася тільки на од
не: розважати клієнтів розмовою за столом. 
Саме тому вона стала жертвою насильства. 
Звичайно, всі ці факти могли б бути доведе
ні на суді —  суді, який ви не дозволите про
вести.

—  Я хочу довести до вашого відома, 
сер, —  промовив містер Ретана до полков
ника, —  що недавно я звільнив Хуаніту Галь
вес з роботи в моєму закладі.

— Справді? —  вигукнув капітан, не прихо
вуючи жвавого інтересу.

Полковник також насторожився, подався 
вперед.

Лоб містера Ретана вкрився рясним по
том:

— У Хуаніти була погана репутація. І во
на кидала тінь на моє кабаре. На мою дум
ку, вона була непутящою дівчиною.

— Вона була філіппінкою!— пальці рад
ника вп'ялися у бильця крісла. — Чи знаєте 
ви, що тепер казатимуть у місті? Що ви 
вигнали її, щоб догодити своїм американ
ським клієнтам.

— Та це ж просто смішно, — сказав мі
стер Ретана, криво посміхаючись.

— А як саме сталося, що ця Хуаніта Галь
вес подала скаргу? —  спитав капітан у на
чальника поліції.

— Вона прийшла до мене, —  сказав Ха- 
вієр. — Прийшла до мене о другій годині 
ночі. Обличчя її було закривавлене, одяг —

подертий і брудний. її побили, згвалтували 
й на ходу викинули з джипа посеред поля.

—  Що ви скажете, містер Байона? —  спи
тав капітан.

—  Вона прийшла до мене в супроводі мі
стера Хавієра, —  відповів начальник полі
ції. —  І назвала ім'я одного американського 
солдата. Я передав її скаргу начальству ба
зи .—  Нахилившись вперед, він додав: —  Я 
в усьому діяв відповідно до інструкції, сер.

—  Авжеж, я розумію, —  сказав капітан.—  
На жаль, солдат, про якого йдеться, був на 
той час уже переведений до мобільної ча
стини, що дістала нове призначення. Через 
це він більше не підлягає юрисдикції нашої 
бази.

—  А також цієї країни, — докинув моло
дий радник. —  Подумати тільки, який збіг 
обставин!

—  Сер, —  заговорив начальник поліції,—  
я запропонував Хуаніті Гальвес залишити на
ше місто. Я нагадав їй, що вона не має в мі- 
сті ні роботи, ні сім і, а з и репутацією, та ще 
й після цієї історії... Я натякнув, що їй мо
жуть пред'явити обвинувачення в бродяж
ництві...

—  Ви зробили таке? —  приголомшено ви
гукнув Хавієр. —  Коли ж ви встигли? Адже я 
бачив її тільки вчора, і вона нічого не гово
рила про це.

— Вчора ввечері, —  відповів містер Ба
йона, уникаючи його погляду.

— Все одно вона не поїде звідси! Я візь
му опікунство над нею.

— А вона вже поїхала.
—  Що ж, чудове розв'язання пробле

ми,—  промовив радник. —  Просто-таки без
доганне розв'язання. Всі задоволені! Всі, 
крім народу. А ви задоволені, мер Велуз?

—  Я призначив містера Байону начальни
ком поліції тому, що цілком довіряю йому 
й переконаний в його вмінні підтримувати 
порядок і спокій, —  відказав мер.

—  Пробачте, —  втрутився містер Дізон,—  
але як бути з наказом про заборону? Ад
же ми прийшли сюди з приводу наказу про 
заборону!

—  Зараз ми дійдемо й до цього,—  за
спокоїв його капітан.

Полковник, який досі дивився у вікно й 
нетерпляче барабанив пальцями по столу, 
раптом подав голос:

—  Все це пуста балаканина! — вигукнув 
він. — Ми ухиляємося від головного, чорт 
забирай.

Він різко підвівся, відштовхнувши крісло 
назад, підбіг до стіни й ривком розгорнув 
карту, що висіла згорнута у футлярі. Це бу
ла карта Східної Азії й західної частини Ти
хого океану.

—  Чи знаєте ви, що це таке? — спитав
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він, стукаючи по ній кулаком. Потім провів 
вказівним пальцем зверху вниз по Японії й 
Філіппінах. —  Це —  фронтова лінія вільного 
світу. У мене немає часу мирити між собою 
вуличних ораторів. Мій обов'язок, панове, 
полягає в тому, щоб захищати вільний світ, 
а звідси —  й союз філіппінців та американ
ців.—  Він зробив паузу й суворо оглянув 
обличчя присутніх. —  Але як саме, чорт за
бирай, ви накажете захищати його, коли є 
люди, які цей союз підривають зсередини?

—  Я протестую! —  вигукнув радник, схоп
люючись з місця. —  Заява цього офіцера —  
пряме втручання у наші внутрішні справи. 
Яке він має право зводити наклеп на мене 
або диктувати, як я мушу поводитися у своїй 
власній країні? Щодо союзу, про який він 
говорить, у мене своя особиста думка, і 
ніхто мені не заборонить мати її!

—  Чи не гадаєте ви, що вам уже час за- 
мовкнути? —  раптом закричав містер Дізон, 
люто вирячившись на радника. — Чи знаєте 
ви, яких збитків ми зазнаємо, поки ви пань- 
каєтеся з цією... з цією нікчемною дівкою?

Мовчки, повільно радник обвів поглядом 
обличчя своїх колег. їхні очі нічого не вира
жали.

—  На мою думку, було вжито всіх на
лежних заходів для розв'язання цієї проб
леми, —  сказав мер.

— Належних заходів? — повторив рад
ник. —  Що ви розумієте під цим? Економіч
ний тиск у вигляді заборони відвідувати мі
сто? Знущання з філіппінського сувереніте
ту? Старі, остогидлі погрози червоною не
безпекою? Чи, може, ви маєте на увазі те, 
що ви принесли власну гідність у жертву 
гаманцю? —  Він відштовхнув від себе кріс
ло. —  Ні, я більше не хочу брати участі в 
цьому дешевому розпродажу. —  І, підій
шовши до дверей, додав: — Не шукайте ме
не тут. Я сам повернуся до міста. І ви ще 
почуєте, якої думки про це народ. В усяко
му разі, я певен, що на наступних виборах 
він обере собі іншого мера.

Радник вийшов, грюкнувши дверима.
Тяжку тишу, що запала після цього, пору

шив капітан.
—  Дуже одверта молода людина,— ска

зав він, чухаючи підборіддя. —  Мені зрозу
мілі його погляди, але...

—  Містер Хавієр ще дуже молодий, —  
сказав мер, взявши нову сигару й обмацую
чи її пальцями. —  Розумієте, він походить з 
хорошої родини, але не знає ще багатьох 
речей, не знає, що й до чого... —  Він обе
режно зняв обгортку з сигари. —  Мушу виз

нати, що і я, зі свого боку, досі надто поту
рав деяким явищам. Справа в тому, що доз
воли на проведення масових мітингів одер
жують у мене, в мерії. Боюся, що останнім 
часом я надто поблажливо ставився до мі
стера Хавієра, видаючи йому дозвіл за доз
волом. В усякому разі, за даних обставин не 
може бути й мови про дальшу організацію 
публічних виступів.

—  Треба сказати, що мені не дуже сподо
балася погроза, яку він кинув на прощан
ня,—  сказав капітан.

—  А ,  все це пусті балачки, — відповів 
мер. Він запалив сигару. —  Вся біда цих мо
лодих паладинів полягає в тому, що вони не 
можуть дати людям нічого, крім слів. А  ко
ли у людей виникає потреба в чомусь істот
нішому, вони знають, куди йти й до кого 
звертатися.

—  Ну, це, звичайно ваша власна справа,—  
поспішно вставив капітан.

Мер розкурив сигару, випускаючи хма
ринки голубого диму, які оповивали його 
обличчя.

—  Капітане Россітер,— промовив він на
решті, —  пригадуєте, якось в розмові з на
ми ви сказали, що начальство бази завжди 
готове допомогти міським властям в задо
воленні потреб населення міста.

— Інакше й бути не може, —  сказав капі
тан.—  Це одна з настанов міжнародної по
літики американського уряду.

— Отже, якби ви могли видати нам мате
ріал для будівництва однокласної школи, 
ну, скажімо, розбірний будиночок із гофро
ваного заліза, хай навіть старий, це не тіль
ки піднесло б міську адміністрацію в очах 
громадян, але й послужило б чудовою де
монстрацією філіппіно-американської друж
би...

—  Гадаю, що це не важко буде влашту
вати.— Капітан подивився на полковника.—  
Правда ж, не важко, сер?

— Польовий будиночок?— спитав полков
ник, поглядаючи на годинник. — Та це ж 
дрібниця. Звісно, дамо.

—  А  наказ про заборону... —  почав мі
стер Ретана.

—  А  наказ про заборону, —  сказав пол
ковник, —  скасовується сьогодні з... —  він 
знову поглянув на годинник, — з дванадця
тої години тридцять хвилин. — Він підняв 
телефонну трубку. — Капітане Мюллер? Ми 
готові. —  І обернувся до гостей: — Що б ви 
хотіли випити, панове?

З англійської переклав 
М. МИХАЛИЧ
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Наприкінці 1915 року Володимир 
Ілліч Ленін, звільнений з в'язниці 
в місті Новий Тарг, яке тоді входи
ло до складу Австро-Угорщини, 
спішно виїхав до Швейцарії. До 
Кракова наближалися російські 
війська. Ленін мав обмаль часу і 
не встиг вгивезти великий архів, 
що зібрався за два роки його пе
ребування в Галичині. На кварти
рах у Кракові і Пороніно залиши
лися численні книжки з помітка
ми Володимира Ілліча, конспекти 
статей, листи та велика кількість 
різних партійних документів.

Ленін не забув гтро залишені в 
Польщі матеріали. Коли 1921 року 
в Ризі відбувалися Польсько-Ра
дянські мирні переговори, він до
ручив радянському дипломатично
му представникові Ганецькому

II відділення (контррозвідки) в то
му, що 9 квітня 1921 року він при
йняв ці матеріали. На підставі цих 
даних Ганецький звернувся до то
дішнього польського міністра за
кордонних справ Замойського. 
Ціною великих зусиль він одерг 
жав лише 47 документів і деякі 
особисті речі Леніна.

А що сталося з тією частиною 
архіву, яка не потрапила до рук 
польської контррозвідки? В листо
паді 1918 року військова комен
датура Кракова, розташована в 
приміщенні колишньої австрійсь
кої поліції, вирішила спалити все, 
що залишалося від попередніх ха
зяїв. Один з польських солдатів— 
Казімір Седлачек — зацікавився 
цими паперами. На майже порож
ній вже полиці він побачив тільки

чотири книжки з нотатками В. І. 
Леніна і картками, закладеними 
між сторінками. Казімір Седлачек 
непомітно виніс ці книжки.

Приблизно в той же час один з 
краківських журналістів зайшов до 
продовольчої крамнички на вулиці 
Любомирського поблизу будинку, 
в якому свого часу мешкав Воло
димир Ілліч. Крамар використо
вував на обгортку сторінки з кни
жок, що лежали на прилавку. Жур
наліст помітив на них штамп 
«\У. Оиііапоїї». Він викупив дві 
книжки і відніс письменникові 
А. Гжималі-Седлецькому, який 
був завзятим бібліофілом. Гжима- 
ла-Седлецький зацікавився цими 
книжками і придбав у крамаря 
решту.

1932 року в польських газетах 
з'явилося повідомлення, що Гжи- 
мала-Седлецький подарував біб
ліотеці м. Бидгоща понад тисячу 
книжок, і серед них дванадцять з 
особистої бібліотеки В. І. Леніна. 
Радянське посольство, звичайно, 
дуже зацікавилося цим повідом
ленням, один з працівників негай
но виїхав до Бидгоща; факт під
твердився. Інститут марксизму-ле- 
нінізму вирішив тоді поновити 
спроби повернути весь архів. Ці 
події відбувалися невдовзі після 
підписання польсько - радянсько
го пакту про ненапад, і атмосфера 
здавалася сприятливою. Ганецький 
знову вирушив до Варшави.

На цей раз він вів переговори з 
віце-міністром закордонних справ 
Шетцелем, колишнім шефом II

з'ясувати, чи не можна повернути 
архіву. Ганецькому довелося вести 
розшуки дуже обережно. Лише 
влітку 1923 року він неофіційним 
шляхом довідався, що більшість 
матеріалів з архіву В. І. Леніна у 
1918 році була конфіскована поль
ською військовою владою. Ті ж 
книжки, які Ленін залишив у одно
го двірника в Кракові, були роз
грабовані під час війни.

Перший офіційний крок Радян
ського уряду в цій справі було 
зроблено 1924 року, після смерті 
В. І. Леніна, коли Інститут марк- 
сизму-ленінізму почав збирати ле
нінські матеріали. Ганецький від
відав Краків, Пороніно, Новий 
Тарг і Білий Дунаєць. Йому поща
стило виявити два документи, 
один з яких свідчив, що 20 листо
пада 1918 року жандармерія кон
фіскувала близько тонни листів, 
книжок і паперів Леніна, а інший 
являв собою розписку офіцера

Будинок у  Кракові, в якому мешкав В. І. Ленін.

відділу, який був добре обізнаний 
із справою. Він обіцяв допомогти, 

і Ганецький почав регулярно від
відувати Шетцеля, чекаючи, коли 
той нарешті поверне документи. 
Тим часом Ганецький побував та
кож у Бидгощі і зняв у місцевій 
бібліотеці 170 фотокопій з нота
ток В. І. Леніна, зроблених ним на
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полях книжок. Ганецький запропо
нував директору бібліотеки обмі
няти ці книжки на унікальні поль
ські видання, які були в Радян
ському Союзі. Але до Бидгоща 
терміново прибув офіцер з «двій
ки» (іІ відділення), він заборонив 
видавати ці книжки читачам і на
казав припинити будь-які розмови 
про обмін.

Ганецький повернувся до Варша
ви і почав наполягати на завер
шенні переговорів. Його зусилля 
виявилися досить успішними, і че
рез деякий час Ганецький одержав 
велику кількість книжок і папе
рів. І, хоча польський уряд запев
няв, що повернуто всі матеріали, 
але то була лише частина.

Незабаром почалася друга сві
това війна, і лише в 1945 році по

новилися розшуки ленінського ар
хіву. У січні, відразу після визво
лення Кракова, до міста прибув 
радянський офіцер — майор Щу- 
кін з дорученням відшукати квар
тири, в яких свого часу жив Ле
нін, врятувати ленінські докумен
ти, що збереглися, і ось до майо
ра Щукіна звернувся доктор Сед- 
лачек — той самий солдат, який у 
1918 році виніс чотири ленінські 
книжки з комендатури. Він віддав 
дві книги і декілька знайдених в 
них карток, дві інші — загубилися 
під час війни. А у Бидгощі від ди
ректора бібліотеки Щукін одер
жав 12 книжок, що належали Гжи- 
малі-Седлецькому.

У післявоєнні роки працівники 
Центрального Комітету Польсько? 
Об'єднано? Робітничо? парті? док

лали багато зусиль, щоб розшука
ти ленінські матеріали, які ще за
лишалися в Польщі. Коли вже зда
валося, що все знайдено і по

вернуто в Радянський Союз, у 
1953 році в воєводському архіві 
Кракова, серед паперів князів Чар- 
торижських несподівно виявили 
понад тисячу ленінських докумен
тів — і серед них — 250 написа
них Володимиром Іллічем власно
ручно. 1954 року документи було 
перевезено до Москви. Та, незва
жаючи на це, справа ленінського 
архіву в Польщі не може вважа
тися завершеною. Цілком точно 
відомо, що не всі матеріали вда
лося розшукати. Частина з них, 
мабуть, остаточно втрачена, але не 
виключена можливість, що на нас 
ще чекають нові цінні знахідки.

ШІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ)

АЛАН С І Л Л І Т О У
англійський письменник

„Я банив чудо“

Важко повірити, що за плечима ціе? ще зовсім 
молодо? людини, яка більше скидається на сором
ливого юнака, велике і часом нелегке життя. Син 
робітника і сам в минулому робітник, він змінив 
багато професій, зазнав лиха від солдатсько? 
служби в колоніальних військах у Малай?; у літе- 
ратуру прийшов від фізично? праці і сво?м талан-

том одразу ж привернув увагу широких читаць
ких кіл. Письменник з захопленням розповідає 
про сво? враження від перебування в Радянській 
кра?ні.

— До Радянського Союзу я мріяв при?хати дав
но, — говорить він, — і моє довге чекання тепер 
повністю винагороджено: я здійснив захоплюючу 
подорож, побував, крім Москви, у Ленінграді, 
Волгограді, Іркутську, Братську.

Наш співбесідник, перш за все, хоче поділитися 
сво?ми враженнями від відвідання Братська.

— Це справжнє чудо, яке не може не вразити 
людську уяву! — в захопленні вигукує Сіллітоу, і 
від його попередньої стриманості не залишається 
й сліду. — У далекому Сибіру я на власні очі по
бачив, як втілюється у життя відважний політ люд
сько? мислі, перетворюючи незайманий віками ' 
край. Я бачив приборкану за допомогою першо
класно? техніки могутню Ангару, гігантську греб
лю, величезну гідроелектростанцію, місто, що ви
росло в глибині тайги. І все це облямовано напро
чуд привабливою природою Сибіру. Просто при
голомшливої — у захваті повторює Сіллітоу.

Легко зрозуміти почуття письменника. Худож
ник, що так тонко відчуває навколишній світ, він 
не міг залишитися байдужим до великих творінь 
людського розуму і рук. Більш як 40 років тому 
співвітчизник Сіллітоу, знаменитий англійський 
письменник-фантаст Герберт Уеллс, що відвідав 
Радянську Росію у 1920 році, взяв під сумнів 
реальність планів електрифікації молодо? радян-
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І ської республіки, висунутих «кремлівським мрій
ником» В. 1. Леніним.

Багато води спливло з тої далекої пори. По ви
робництву електроенергії наша срціалістична 
Батьківщина давно і міцно зайняла перше місце 
в Європі і виробляє зараз електроенергії більше, 
ніж Англія, Франція і ФРН разом узяті. І те, 
у що не міг повірити знаменитий англійський фан
таст, який передбачав навіть міжпланетні польоти 
людини, побачив в одній із ланок радянської 
електрифікації, на Братській ГЕС, його молодий 
співвітчизник Алан Сіллітоу.

— Найразючіше те, — говорить він, — що все це 
створено, головним чином, руками молоді.

Так виникає в нашій розмові тема молоді. Не 
випадково, звичайно. І не тільки тому, що англій
ський письменник сам молодий і мав змогу наоч
но переконатися в тому, наскільки сильний твор
чий потенціал радянської молоді, а ще й тому, що 
проблеми молоді посідають чільне місце в його 
власній літературній творчості.

Ще в першому своєму романі «У суботу ввече
рі, у неділю вранці» і в однойменному фільмі за 
сценарієм, написаному ним самим, Сіллітоу пока
зує розгубленість молодої людини, що шукає шля
хів у житті. Ці ж пошуки персонажі Сіллітоу про
довжують і в інших його творах.

Ми просимо нашого співбесідника поділитися 
своїми думками про радянську молодь.

— Мені доводилося зустрічатися з багатьма 
радянськими юнаками і дівчатами,—говорить пись
менник. — І, знаєте, що найбільше вразило мене 
в них? Вируюча енергія, впевненість у завтрашньо
му дні, потяг до освіти, культури. Молоді люди 
Радянської країни вільно обирають своє місце у 
житті і сміливо йдуть до наміченої мети. З чис
ленних зустрічей я можу зробити висновок, що в 
СРСР не лише здійснюється всебічне піклування 
про молодь, але й виховується у неї цінне почут
тя відповідальності перед суспільством, в якому 
вона живе. А це означає, — підкреслює Сіллі
тоу, — що її внутрішній світ насичений, що молодь 
живе багатим духовним життям.

Алан Сіллітоу ввійшов до англійської літератури 
як письменник, що гостро відчуває самотність лю
дини в капіталістичному суспільстві, його персо
нажі шукають відповіді на запитання, — чим і як 
жити далі. І, звичайно, не випадково один із його 
творів носить назву «Самотність бігуна на далекі 
дистанції».

— Чи допомогла Вам поїздка до СРСР у роз
витку цієї лінії вашої творчості? — цікавимось ми.

— Певна річ, ні, — посміхається Сіллітоу, — 
якщо мати на увазі тему самотності. Але питання 
цікаве і на нього треба відповісти докладніше 
Люди, з якими я зустрічався у СРСР, забезпече

ні роботою, вчаться, мають повну можливість за
довольнити свої зростаючі духовні потреби. Вони 
незрівняно ширше залучаються до громадського 
життя країни, ніж це має місце в Англії. А це в 
свою чергу виключає почуття самотності. Ні, та
кого почуття у людей Радянської країни я не міг 
помітити. Воно їм просто чужеі

Алан Сіллітоу розповідає, що таку гостру для 
молоді капіталістичних країн проблему відобра
жають і молоді письменники його покоління, що 
знаходяться на лівому крилі англійської літерату
ри. Вперше після 30-х років у Англії з'явилась 
значна група романістів, драматургів, поетів, чия 
творчість пов'язана з навколишньою дійсністю. В 
їхніх творах знаходять відображення хвилюючі 
проблеми сучасності, трактуються питання війни, 
миру, соціалізму, зачіпається доля людини в су
часному їй суспільстві.

— Англійські письменники, яких я маю на ува
зі, — пояснює Сіллітоу, — можливо, не вказують 
позитивних шляхів боротьби з виразками суспіль
ства, в якому вони живуть. Але факти, що стають 
об'єктом їх творчої уваги, викривають виразки 
цього суспільства, порять його по швах, як це ро
биться зі старим, нінащо не придатним одягом...

Питаємо англійського гостя, яке враження спра
вили на нього Москва, Ленінград та інші центри 
Радянської країни, які він відвідав.

— Глибоко поетичне, — відповідає він. — Всюди 
впадають у вічі будівельні крани і всюди я чув 
одну й ту ж фразу: «П'ять років тому цього ще 
не було». Люди вимовляли ці слова з цілком зро
зумілою гордістю.

Письменник підкреслює, що приїхавши вперше 
до Москви і Ленінграда, він почував себе так, на
чебто не раз уже побував тут. Ці міста знайомі 
йому з творів класиків російської літератури — 
Пушкіна, Гоголя, Достоєвського, Льва Толстого та 
інших.

— Викликані класичною літературою уявлення 
про Москву і Ленінград, — зауважує Сіллітоу,— 
бліднуть перед сучасною дійсністю. Минуле від
ходить, зводяться міста, люди живуть краще. А 
це головне.

Чи збирається Алан Сіллітоу писати про свою 
подорож до СРСР?

— Звичайно, — стверджує письменник. — Ман
друючи по Радянському Союзу, я весь час вів 
записи. Міста, будови, зустрічі... — мені здається, 
що зібрано цікавий матеріал для книжки. Після 
повернення в Англію — візьмусь за неї.

У Сіллітоу різноманітні плани: він повинен за
кінчити новий роман, розпочатий підчас тривалого 
перебування у Марокко, завершити спільно з дру
жиною переклади на англійську мову віршів пе
руанського поета Сесара Вальєхо.

ЦІНА ЖЕБРАЦТВА. ВаиіІнг- 
тонські жебраки згідно з новим 
законом повинні отримувати про
фесійну ліцензію на право жеб
рацтва. Для цього треба пред’я
вити характеристику з поліції, за
лишити дактилоскопічні відбитки 
пальців і заплатити 25 доларів. 
Після всіх тих «процедур» — йди, 
жебрач! Якщо даватимуть, зви
чайно.

ВСЕСВІТУ
ПРЕДМЕТИ РОЗКОШІ. 

Власті Південного В’єтнаму 
оподаткували 70-процентним 
податком, як «предмети 
розкоші», відомі всім фаян
сові й порцелянові санітар
но-технічні вироби.

ПЛОДИ ОСВІТИ. Згідно з ста
тистикою міністерства праці США, 
щороку 38 процентів призовників 
не можуть бути мобілізовані че
рез їх розумове відставання 
(«Функціональна неписьменність»). 
Навіть юнаки з середньою освітою 
в багатьох випадках не відповіда
ють сучасним вимогам: їх розви
ток недостатній для вивчення но
вих видів зброї.
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Молодий партизан. Майже одночасне? він навчився
і читати, І воювати.

Всі ці фото зроблено 
примітивними фотокаме
рами у дуже несприят
ливих умовах. Робили їх 
солдати визвольної армії 
і партизани Південного 
В'єтнаму на потаємних 
стежках джунглів. Люди, 
які їх приставили звідти, 
наражалися на небезпеку 
потрапити до рук поліції 
Нго Дінь Д'єма і зазнати 
жорстоких катувань. Але 
світ повинен знати, що у 
війні проти д'смівської 
диктатури і Сполучених 
Штатів бере участь весь 
народ Південного В'єт
наму.

У  СЕЛИЩІ, що заховалося 
серед густого тропічного 
лісу, вирує справжнє життя. 
Довгорогі буйволи тиснуться до 
річки. На землі напочіпки сидять 

засмаглі напівголі діти. Вони 
уважно дивляться на вчительку. 
Висушене листя з кущів арек-го- 
ріха замінює їм папір, загострені 
бамбукові палички — пера, а роз
ведене у воді вугілля — чорнило. 
Діти вчаться просто неба.

Дорослі чоловіки вдень ходять 
за плугом на рисових ланах, а вно
чі виймають із сховищ гвинтівки 
і патрулюють в лісах, перевіряючи 
пастки та укріплення. Вже два ро

ки жінки носять в джунглі до пар
тизанських розташувань харчі сво
їм братам, синам, чоловікам.

Село, як і більшість сіл гірсько
го плато, має своє самоврядуван
ня — місцевий комітет Національ
ного Фронту визволення. Цей ко
мітет вже примусив поміщиків 
значно зменшити орендну плату 
за землю і домігся того, що пра
во оренди гарантується, як це за

писано в декларац ії Ф ронту визво
лення.

Комітет організує збирання вро
жаю, навчання, самозахист. За до
помогою здобутої в бою радіо
станції американського виробни
цтва голова комітету підтримує 
зв'язок з центральними органами 
Фронту. Щоденно біля радіостан
ції збираються жителі села і жа
дібно слухають нові звістки про
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ХІД війни, їх війни про^ Д'ємів- 
ської диктатури та американців.

Південнов’єтнамські війська ще 
контролюють численні стратегічні 
шляхи та найбільші міста. Селянам 
ще доводиться вести життя між 
наступами та обороною, атаками 
і відступами, перемогами і пораз
ками. Але перемог стає вже біль
ше, ніж поразок.

*
*

*

Інколи ще трапляється так: сьо
годні збудували школу, а завтра к 
вона вже зруйнована. І дітям зно
ву доводиться вчитися у затінку 
пальм. Або — обладнають лазарет 
для поранених партизанів, а його 
підпалять напалмовою бомбою. 
Тоді швидко споруджується інший. 
Але що робити, коли джунглі втра
чають в отруйній хмарі все своє 
листя?

Кожної миті може прийти 
смерть. І діти, що сидять навколо 
вчительки, знають це. Вони пишуть 
«мир», «радість», «рис», а небо над 
ними поки що синє і тихе.

З цієї спокійної синяви раптом 
виникає гудіння, ледве помітна 
цятка швидко зростає, перетво
рюється на літак і проноситься над 
селом, залишаючи позаду сіру 
хмару.

Хмара повільно опускається. Від 
її отруйних речовин опадає листя 
з дерев, гинуть плоди, рис та ма- 
ніок на маленьких, старанно об
роблених ланах, люди і тварини 
корчаться на землі в страшних су
дорогах. Отруйний газ, «хмара 
смерті» перетворює село і ліс на 
мертву зону. А ті, що залишилися 
в живих, повинні шукати собі іншо
го МІСЦЯ, де джунглі ще зелені.

Тринадцять великих отруйних 
нальотів вчинили американські вій
ська лише за останній рік. Трина
дцять кричущих злочинів. Рішен
ням Женевської наради 1925 року 
заборонено вживати хімічні і бак
теріологічні засоби війни. Але, не
зважаючи на це, генерали Пента
гону наказали розсіяти отруту на 
сотні гектарів орної землі, і на 
розкішні тропічні ліси гірського 
плато. Вони зробили певні розра- 
хунки: якщо знищити врожаї се
лян, зробити їх села безлюдними, 
то населення почне ненавидіти 
партизанів, адже, всі лиха виника
ють через них...

Свій прапор партизани зшили самі у вільні години 
між навчанням та бойовими діями.

У кошиках 1 торбинах селяни приносять партиза
нам продукти харчування.
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Американські генерали прора
хувалися. Випробування війни ще 
більше згуртували селян і парти
занів Південного В’єтнаму.

Ледве помітними стежками крізь 
густі хащі джунглів продирається 
невеличка групка людей. На сво
їх спинах вони несуть важкі коши
ки з їжею. їх зупиняє невидимий 
вартовий. Селяни гучно вимовля
ють пароль і прямують далі. Че
рез деякий час вони повертають
ся, але їх корзини вже порожні.

Під пальмами напочіпки сидять 
партизани, переважно молоді 

хлопці. Сьогодні у них незвичайний 
гість — кореспондент. Після обіду 
хлопці показують йому свою 
зброю.

— Зброю постачають нам в по
трібній кількості,— з іронічною 
посмішкою пояснює командир, і 
стає зрозумілим, хто це «постачає».

— Під час воєнних операцій ми 
використовуємо американську 
зброю. Іноді до нас перебігають 
цілі озброєні підрозділи д'ємів- 
ських солдатів. Коли ми взяли 
Фуос-Тан, нам дісталося чотириста 
автоматів та гвинтівок всіх видів,

а при штурмі Транг-Супа — аж 
тисяча.

— У деяких місцях визвольний
рух розвивається швидше, ніж наш 
Фронт встигає створювати органи 
влади, — додає командир. —
І все ж таки війна може затягну
тися. Райони боїв постійно зміню
ються.' Там, де ми патрулювали 
вночі, вдень з’являються д’ємівські 
банди.

Командир наказує вирушати. 
Один з партизанів звертається до 
нього: >

— Дайте мені зенітну гармату. 
Моя сестра була вчителькою. Во
на навчала дітей писати, але з'яви
лися ворожі літаки і сестра заги
нула від отруйного туману. Я хочу 
збити одного з цих хижих птахів...

У джунглях вирує життя.
На фото (зверху вниз):

Партизани влаштовують нові 
схованки.

Селяни збирають врожай.
В майстернях ремонтують зброю  
і сільськогосподарське знаряддя. 
Люди тут навчаються грамоти.

І навіть влаштовують святкові 
демонстрації.
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Світова  ̂ слава української поетеси

Леся Українка
у чехів та словаків

Поява перших чеських пе
рекладів творів Лесі Україн
ки та критичних відгуків на 
її поезію пов’язана з ім’ям 
Івана Франка. Як відомо, 
наприкінці минулого століт
тя великий Каменяр підтри
мував найтісніші зв’язки 
з чеськими письменниками, 
вченими, журналістами, гро
мадськими діячами. Особли
во міцні ділові взаємини 
встановилися у нього із за
сновником і першим редак
тором популярного й досі 
журналу «Словански прше- 
глед» Адольфом Черним. На 
прохання останнього Іван 
Франко написав для цього 
журналу чимало статей і но
таток. Саме в «Слованско- 
му пршегледі» було надру
ковано і статтю Івана Фран
ка про Лесю Українку.

Цікава і досі не висвітле
на в літературознавстві іс
торія появи цієї праці у че
ському журналі. В листі до 
Адольфа Черного від 28 
жовтня 1898 року україн
ський письменник, оглядаю
чи зміст першого номеру 
«Слова некого пршегледу», 
пропонує редакторові:

«З наших ліриків я пору
чив би Вам до перекладу Ле
сю Українку, про котру хочу 
написати Вам статейку до 
одної з найближчих книжок.

її вірші «На крилах пісень» 
і пізніші, друковані в «Жит
ті і слові» і «Літературно- 
Науковому віснику», будуть 
певно в Празі у п. Ржегор- 
жа або Главачка» *.

А. Черний завжди уважно 
прислухався до думки 
І. Франка. Прийняв він і цю 
пропозицію українського пи
сьменника. Про це свідчить 
уривок з його листа від 4 
листопада 1898 року: «З ра
дістю вітаю пропоновану 
статтю «Русинські народні 
пісні про Кошута і угорське 
повстання 1848—49 рр.», а 
також статтю про Лесю Ук
раїнку. До цієї другої стат
ті я б додав кілька перекла
дів пісень Лесі Українки» 2.

А за рік Адольф Черний 
знову звертається до Івана 
Франка: «Прошу Вас, при
дбайте, будь ласка, для ме
не, і якнайскоріше надішліть 
останню збірку Лесі Україн
ки... І ще ось що: чи не мог
ли б Ви надіслати мені її 
(Лесі Українки — Г. /(.) фо
тографію і підпис? З радіс
тю б вмістив її фото і авто
граф, як це я звичайно роб
лю. Переклади її поезій хо
че зробити для мене панна 
Єсенська до 15 грудня (для

1 Збірник «Зв’язки Івана Франка з 
чехами та словаками», Братіслава, 
і 957, стор. 507.

2 Там же, стор. 559.

Збірка поезій Лесі Українки, що 
вийшла в ЧехословаччинІ 1953 р. 
під назвою «Досвітні огні».

4 номера «Слованского 
пршегледу») 1.

Остання книжка Лесі Ук
раїнки тут — це,, безпереч
но, її збірка «Думи і мрії», 
що того ж 1899 року вийшла 
у Львові в українсько-русь
кій видавничій спілці. Ру- 
жена Єсенська (1863— 
1940), про яку згадує 
А. Черний — відома чеська 
поетеса, новелістка, автор 
кількох драматичних творів. 
В І900 році вона переклала 
і видала збірку поезій Т. Г. 
Шевченка.

Цікаво й те, що Іванові 
Франку — пристрасному 
пропагандисту української 
літератури серед інших на
родів — не було байдуже, 
які саме твори Лесі Україн
ки з’являться у «Слованско- 
му пршегледі». В одному з 
листів до А. Черного він пи
ше: «Посилаю Вам статейку 
про Лесю Українку. Було б 
добре, якби панна Єсенська 
переклала зазначений тут 
віршик «Мрія», а надто, ко
ли можна, «Слово, чому ти не 
твердая криця» (стор. 81— 
82), «Хвилина розпачу» 
(75—76) і «У пустині»

1 Збірник. «Зв’язки Івана Франка з 
чехами та словаками», Братіслава, 1957, 
стор. 563.
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(116—117). Якби могли при 
слати мені з коректою моєї 
статейки також відбитку пе
рекладних віршів, було б 
добре. Книжечку дістали? 
Портрет Лесі (кліше) Вам 
або вже вислали, або ви
шлеться сими днями» 1.

А. Черний і Р. Єсенська 
погодилися з порадою Івана 
Франка. В «Слованскому 
пршегледі» № 4 за 1900 рік 
знаходимо переклади таких 
віршів Лесі Українки: «Ве
чірня година», «В’язень», 
«На човні», чотири поезії з 
циклу «Мелодії» («Нічка 
тиха і темна була», «Горить 
моє серце, його запалила», 
«Знов весна і знов надії», 
«Дивлюсь я на яснії зорі»), 
«Мати - невільниця», «Ро
манс» •('«Не дивися на мі
сяць весною»), «Хвилина 
розпачу», «У пустині», і 
«Слово, чому ти не твердая 
криця».

Ці переклади Ружени 
Єсенської вражають точ
ністю. Перекладачка вірту
озно відтворила не лише 
зміст та ідею творів Лесі 
Українки, а й домоглася 
чималого успіху в передачі

1 Збірник «Зв’язки Івана Франка з 
чехами та словаками», Братіслава, 
1957, стор. 510. Малюнок словацького художника Антона Дюрачка.
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Олексій ОШУРКЕВИЧ.

ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ
Видатна українська поетеса Леся Українка нале- 

жить до числа тих діячів культури, які все своє жит
тя і працю тісно зв’язали з фольклором — творчістю 
народного генія. Подібно до Тараса Шевченка, Івана 
Франка, Михайла Коцюбинського вона щедро черпа
ла силу і натхнення з животворних джерел народ
ної творчості.

Ще в дитячі роки, як згадує сестра поетеси Ольга 
Косач-Кривинюк, для Лесі наче якимись «святими 
книгами» поруч з фольклорно-етнографічними праця
ми П. Чубинського були «Мифы классической древ
ности» Штоля, «Сербські народні думи й пісні» в пе

рекладі М. П. Старицького та інші книги 1. І тоді ж, 
в дитинстві, пристрасно захопилася Леся фольклором 
слов’ян.

Не згасає в серці поетеси любов до фольклору і в 
наступні роки.

В листі до родини Драгоманових від 18 жовтня 
1893 р. Леся Українка просить Ліду — старшу дочку 
М. П. Драгоманова, яка цікавилась болгарським 
фольклором, — вислати свої болгарські легенди. «Ко
ли б мені Ліда прислала свої легенди болгарські, я 
була б дуже рада тому»,2 — пише вона в цьому ли
сті.

Зимою 1890 року, живучи в м. Луцьку на Волині, 
20-річна Леся вирішила написати для молодших сес
тер підручник: стародавню історію східних народів. 
Як ілюстративний матеріал для підручника вона пе
рекладає деякі твори із найдавнішої індійської збір
ки обрядових пісень — «Ріг-Веди». Правда, юна пое
теса змушена була користуватись при цьому німець
кими та французькими перекладами вищезгаданих пі
сень.

1 Див. «Леся Українка. Публікації, статті, дослідження», 
т. З, видавництво АН УРСР, К-, 1960.

2 Леся Українка. Твори, т. V, Держлітвидав, К.. 1956.
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образності та ритмомелоди
ки оригіналу. Єсенська бук
вально «перевисловлює» 
Л. Українку чеською мовою, 
зберігаючи всю поетичну 
цінність першотвору. Пізні
ше жоден з чеських перекла
дачів не зумів так вірно і 
художньо передати властиві 
поезії «Слово, чому ти не 
твердая криця» настрій, чу
дові образи, пристрасне 
звучання, віру в могутню 
силу поетичного слова. Зроб
лені Р. Єсенською перекла
ди віршів Л. Українки не 
втратили і сьогодні істори- 
ко-літературної цінності.

Після Ружени Єсенської 
до творчості української 
поетеси звертається Лібуше 
Олічова. В 1907 році вона 
друкує в журналі «Беседи 
часу» свій переклад, поеми 
«Одно слово». Таким чином, 
як бачимо, цей твір, що оспі
вує борців за свободу, з’яв
ляється чеською мовою май
же одразу ж після опублі
кування його в петербурзь
кому журналі «Вільна Ук
раїна» (1906 р.№ 1— 2). На 

" жаль, переклад Лібуше Олі- 
чової хибує на дослівність, 
не передає стилю, характе
ру, настрою оригіналу.

Більш вдалим було звер-

Одна з найстаріших переклада
чів 1 популяризаторів поезії Лесі 
Українки — Ружена Єсенська 
(1863—1940 рр.)

нення Зденека Бромана 
(псевдонім відомого слов’я
нознавця Франтішка Тихо
го) до циклу поезій Л. Ук
раїнки «Подорож до моря». 
Переклади цих віршів з’яви
лися 1914 року в журналі 
«Словански пршеглед». Для 
Бромана характерне праг
нення якнайточніше переда
ти оригінал, але точність ця 
не буквалістська, а худож
ня — він, наприклад, іноді не

додержується порядку ряд
ків українського тексту, віль
но використовує матеріал 
в межах строфи. Звичайно, в 
перекладах Бромана, зроб
лених майже півстоліття то
му, сьогодні можна побачи
ти ряд хиб і огріхів. Проте 
все це стосується деталей, а 
дух, зміст, система образів і 
загальний колорит оригіна
лу перекладачем збережені.

В 1919 році Франтішек 
Тихий переклав «Лісову піс
ню», проте в ті роки драма 
Л. Українки не побачила в 
Чехословаччині світла рам
пи. Лише в соціалістичній 
республіці постановку ЇЇ 
здійснили кілька театрів. 
Молодіжний театр м. Брно 
навіть одержав за виставу 
«Лісова пісня» перший приз 
на загальночехословацькому 
огляді «Театральні жнива». 
З успіхом йшла драма в од
ному з найбільших у Празі 
театрів імені И. К. Тила.

За часів буржуазної рес
публіки твори Л. Українки 
перекладалися мало. Відо
мо, що в 1924 році Франті
шек Тихий надрукував в ан
тології «Чотки втіхи» у сво
єму перекладі заключну 
частину «Лісової пісні». А в 
1929 році, в журналі «Цеста»
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Для перекладу Леся Українка підбирає твори, 
н яких висвітлене споконвічне прагнення людини до 
щастя. В цьому відношенні характерний «Гімн до 
Сонця», в якому поетеса вміло відтворює поетичну 
образну систему індійської поезії:

Сонце святе, що все віда, встає перед поглядом
світа,

Коні блискучі несуть його. І перед сонцем,
Оком світовим, зникають, як ті злодії, темрява

й зорі.
Промені, наче палкії вогні, освітили живучих.

Уваги заслуговують перекладені тоді ж Лесею 
«Гімни до ранньої зорі», «Гімни до Агні», «Погребо
ві гімни»... — твори, які відзначаються поетичністю, 
філософським осмисленням життєвих явищ.

Про інтерес Лесі Українки до східного фольклору 
яскраво свідчить і такий факт.

В 1909— 1910 рр. Леся Українка перебувала в Єгип
ті, де вона лікувалася. Там вона не тільки створила 
ряд високохудожніх творів з життя Єгипту, а й від
дала чимало часу перекладам «Ліричних пісень дав
нього Єгипту», опублікованим незабаром в «Літера
турно-науковому віснику» (1910, т. IX).

Доля талановитого, поневоленого віками єгипет
ського народу була близькою письменниці.

Не дивно, що староєгипетські пісні, попри свої ек
зотичні подробиці, були для нашої поетеси близьки
ми по духу. Чи не тому вона, передаючи твори тися
чолітньої давності, в певній мірі використовує ритмі
ку рідних українських пісень. В той же час перекла
дачка прагне, щоб «нігде зміст не віддавався в жерт
ву формі».1

Добірка «Ліричні пісні давнього Єгипту» Лесі Ук
раїнки складається з 14 творів, витриманих в різній 
пісенній формі («Ой далеко до берега того», «Кличе 
голос голубиний» та ін.).

Бездоганно володіючи італійською мовою, в 1902 р 
Леся Українка робить переклад-переспів італійської 
народної пісні «Тебе не бачу, хоч вікно низенько» та 
ін.

Поетеса прагнула з надзвичайною точністю переда
ти і зміст, і — що найголовніше — ідею твору, збе- 
рігши при цьому форму — розмір, систему римуван
ня тощо. Характерно, що Леся Українка перекладала 
в основному фольклорні твори, які мали громадське 
звучання.

1 «Літературно-науковий вісник». 1910, кн. IX.
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(«Шлях») був надрукований 
у перекладі Алїна вірш 
«Бахчисарай».

* * *

В новій Чехословаччині 
ім’я і творчість Лесі Україн
ки стали відомі найширшим 
народним масам. Одразу ж 
після 1945 року  ̂в газетах і 
журналах з’являються стат
ті про творчість великої ук
раїнської поетеси, здійсню
ються нові переклади її тво
рів. В 1951 році ряд віршів 
Лесі Українки і уривок з 
«Лісової пісні» виходять в 
антології «Перемагати" й 
жити», де були зібрані кра
щі твори української до
жовтневої й радянської пое- • ••
311.

Привертає увагу характер 
творів, відібраних для анто
логії. Тут вміщено* вірші 
«Трагедія» (з циклу «Леген
ди»), «Бахчисарай» (з цик
лу «Кримські спогади»), 
«Горить моє серце, його за
палила» (з циклу «Мело
дії»), «Слово, чому ти не 
твердая криця» (з циклу 
«Невільничі пісні»), «Забута 
тінь», «Adagio pensioroso», 
«Де поділися ви, голоснії

/

✓

Л
/

/ ' / f f /

Автограф словацького перекладача Юло Кокавця.
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Численні образи, теми, взяті безпосередньо із 
скарбниці світового епосу, письменниця часто викори
стовувала в своїй художній творчості. Так, напри
клад, образ віли (з південнослов’янського епосу) 
став для Лесі Українки основою для створення пое
ми «Віла-посестра» (1901 р.), в якій в героїчному 
аспекті показано спільну боротьбу віли і хороброго 
сербського юнака з. лютими завойовниками — турка- 
ми-яничарами. В поемі поетеса оспівує мужність і во
лелюбність, героїчну боротьбу з несправедливістю.

Твір Лесі Українки «Віла-посестра» витриманий в 
стилі сербських героїчних пісень: з відповідною си
стемою поетичних засобів, гіперболічних художніх об
разів. Поема високомайстерна. Недаремно про Леси
ну «Вілу-посестру» М. Т. Рильський говорить, що це 
поема, «під якою підписався б і безіменний творець 
кращих сербських епічних пісень, і автор «Песен за
падных славян»...1

Перебування в Єгипті надихнуло письменницю на 
створення чудового лірично-пейзажного циклу віршів 
«Весна в Єгипті» (квітень 1910 р.). Для змалювання

1 М. Рильський, Думки вголос. Збірник «Дружба народів». 
К. 1951, стор. 94.

чарівних картин природи Леся Українка щедро вико
ристала образи й мотиви єгипетського фольклору. Пе
кучий вітер пустині в її поезії уподібнюється злому 
Сету, а Сонце — оку доброго бога Озіріса. Уособлен
ня сил природи, характерне для народного світо
сприймання давніх часів, часто зустрічається в тво
рах поетеси, написаних в період перебування в Єгип 
ті.

В творчості Лесі Українки знаходимо й широке 
використання так званих «світових» тем, образів. На
скрізь пройняті духом античного фольклору такі тво
ри письменниці, як поема «Ніобея», драма «Кассанд 
ра». Символом непохитності в боротьбі з реакцією 
часто виступає в творах Лесі Українки, як і в поезі
ях Т. Шевченка, мужній образ богоборця Прометея. 
Із скарбниці світового епосу взяті письменницею об
рази Орфея, Ізольди Білорукої

Як бачимо, з любов’ю й пошаною ставилася Леся 
Українка До культурних надбань, фольклору наро
дів світу. І в цьому — один з найбільших виявів ін
тернаціоналізму великої письменниці.

м. Луцьк.
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слова» (з циклу «Ритми»). 
Як бачимо, упорядник анто
логії відома чеська перекла
дачка Марія Марчанова 
звертає увагу насамперед на 
лірику Лесі Українки з її 
багатством тем і мотивів. 
Що ж до якості перекладів, 
то вони дуже добрі, тонко 
передають всю палітру пое
тичних барв Лесі Українки, і 
відтворюють усі відтінки їх 
глибокого змісту. Особлива 
хочеться відзначити пере
клади, зроблені здібним по
етом Петром Кржичкою 
(1884— 1949). Використову
ючи багаї'ющі скарби че
ської народної творчості, він 
майстерно передає рідною 
мовою найтонші нюанси лі
ричних шедеврів поетеси.

В антології подано і до
кладні відомості про творчу 
біографію Лесі Українки. 
(На жаль, проте, в цих відо
мостях зроблений цілий ряд 
помилок хронологічного ха* 
рактеру).

В наступні роки в Чехо- 
словаччині публікуються 
окремі переклади творів Ле
сі Українки, які іноді супро
воджуються невеликими біо
графічними довідками. Ши
роке знайомство чехослова
цьких читачівкз поезіями ук
раїнської письменниці відбу
лося в 1953 році, коли група 
перекладачів (Зденка Гану
сова, Петро Кржичка, Марія 
Марчанова, Зденка Ніліусо- 
ва, Ян Туречек-їзерський та 
Ян Владислав) випустила в 
Празі досить велику книгу 
творів Лесі Українки чесь
кою мовою. Ці переклади 
буквально відкрили Лесю 
Українку читачам нової Че- 
хословаччини.

«Я добирала з поезії Лесі 
Українки, — згадує упоряд
ниця збірки Марія Марчано
ва, — насамперед лірику, 
яка мене захоплювала сво
єю щирістю, дивувала отим 
героїзмом, з яким поетеса 
перемагала тілесні і душез- 
ні муки. Та найбільше мене 
хвилював надзвичайно ви
сокий, з точки зору худож
ньої, показ трагічної люд

ської долі в її поемах і дра
мах. Це і туга за красою, 
придушеною банальною бу
денністю («Лісова пісня»), 
і прості люди, що гинуть че
рез жорстокість бездушної 
царської вояччини («Якут
ська поема»), і трагедія по
літичного засланця, що вми
рає, оточений людьми ма
ленького сибірського племе
ні, в лексіконі якого навіть 
цемає слова «свобода» 
(«Одно слово»).

Поезія Л$сі Українки бу
ла для мене дзеркалом ду
ші українського народу».

Збірка «Досвітні огні» 
складається з перекладів 
шістдесяти ліричних поезій, 
трьох поем і двох драматич
них творів. Вже сама кіль
кість творів, що ввійшли до 
цього першого окремого ви
дання, свідчить про велику 
роботу, виконану чеськими 
перекладачами Лесі Україн
ки. Віршам поетеси передує 
велика вступна стаття Яна 
Владислава. Вона є резуль
татом глибокого й уважного 
вивчення літературної спад
щини української поетеси, 
містить у собі багато оригі
нальних і влучних оцінок. 
На жаль, в статті помилко
во вказана дата .народжен
ня Лесі Українки— 15 лю
того 1871 року. Насправді ж, 
як відомо, поетеса народи
лася 13 лютого за старим 
стилем або 25 — з̂ а новим.

Художня якість вміщених 
у збірнику перекладів неод
накова. До числа кращих на
лежать переклади Марії 
Марчанової. В більшості з 
них («Нічка тиха і темна 
була», «Дивлюсь я на яснії 
зорі», «Грішниця», «Відгу
ки», «Якби я всіми барвами 
владала» та ін.) вона вірно 
передає основні ідейно- 
художні особливості оригі
налу, зберігає ритмомело- 
дичний візерунок твору, зна
ходить відповідники бага
тьом складним метафорам.

Ян Туречек-їзерський пе
реклав один з найпопуляр- 
ніших — і найважчих для 
перекладу — творів Лесі

Українки — поему «Роберт 
Брюс, король шотланд
ський». Поема ця відзна
чається урочисто піднесеною 
мовою, складністю поетич
них образів. Перекладач 
доносить до чеського читача 
енергію, героїчно-романтич
ний пафос твору, особливо в 
тих місцях, де Леся Україн
ка різко засуджує загарб
ницькі війни, грабіжницьку 
політику правлячих кіл Анг
лії. Мужній і гнівний вірш 
української поетеси заполо
нив серце чеського поета, і 
глибока лірична нота, влас
тива як Л. Українці, так і 
перекладачеві, зазвучала 
чеською мовою з такою са
мою художньою силою, як 
в оригіналі.

Майстерно відшліфовані 
переклади Яна Владислава. 
Вони, як правило, вільні від 
кальки. Кращими з перекла
дів Яна Владислава є «До
світні огні», «Мрії в бурю», 
«Дим», в яких чеський поет 
пройнявся думками, настро
ями і поглядами Лесі Укра
їнки, знайшов рівноцінні 
оригіналові інтонації, ритм, 
строфічну будову.

Точністю й старанністю 
обробки позначені і окремі 
переклади Зденки Нілоусо- 
вої («Забута тінь», «Грай, 
моя пісне!»). Проте, на 
жаль, не зовсім точно витлу
мачений оригінал в її пере
кладах поезій «До товари
ша», «Східна мелодія». У 
вірші «Хвилина розпачу» 
пропущена четверта строфа. 
У п’ятій строфі цього ж тво
ру перекладачка не зрозумі
ла останній рядок:

Пошли нам, боже, чесних
ворогів!

і переклала його як:
О Боже, вшануй душі

усіх ворогів!

Чудовий переклад «Лісо
вої пісні», зроблений Марією 
Марчановою і Яном Туреч- 
ком-їзерським. Творчо пере
дають вони фольклорно-каз
ковий колорит драми-феєрії, 
своєрідність ритму, зберіга-
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ють образність оригіналу, 
знаходять в скарбниці своєї 
народної мови яскраві обра- 
зи-відповідники.

* * *

«Лісова пісня». Про високу 
оцінку цього твору свідчать 
уже самі назви статей: «По
дія» (рецензія Яромира 
М. Пруши на виставу моло
діжного театру м. Брно. 
Журнал «Дівадло», 1955 р. 
№ 1), «Лісова пісня» —

приклад блискучої драма
тургії» (стаття Ружени Лу- 
башової в «Літерарніх нові- 
нах», 1955 р., № 7) та ін.

* * *

Словацькі читачі обізнані 
з творчістю Лесі Українки

Значно більше друкується 
в соціалістичній Чехосло- 
ваччині і критичних матеріа
лів про творчість Лесі Ук
раїнки. Вже в 1951 році га
зета «Лідове новіни» (№ 59) 
передруковує з української 
преси статтю О. Дейча про 
поетесу. Через два роки 
в «Літерарніх новінах» 
(№ 31) з’являється стаття 
їржі Бубли «Леся Україн
ка». Того ж року молодий 
україніст М. Мольнар пуб
лікує в журналі «Радянська 
наука. Література» (№ 5) 
замітку «Леся Українка в 
Гір азі». Це, власне, було ко
ротеньке повідомлення про 
факти, які висвітлила в жур
налі «Радянське літературо
знавство» (1952, № 16) кан
дидат філологічних наук 
М. Д. Деркач. Радянська 
дослідниця звертала увагу 
на те, що в 1903 році Леся 
Українка жила в своєї сест
ри Ольги Косач та її чолові
ка Михайла Кривинюка у 
Празі. М. Д. Деркач заува
жувала, що поетеса знала 
чеську мову і іноді в листах 
до сестри вживала чеські 
слова: «Серед листування 
Лесі Українки, — писала 
М. Д. Деркач, — зберігаєть
ся адресована молодшим 
сестрам листівка з фоторе
продукцією празького бу
динку, на якій рукою поете
си написано: «В цій хаті 
чехи німецьких канцлерів 
вікном викидали». Очевид
но, Леся Українка бачила 
цей будинок в Празі і звер
нула увагу своїх молодших 
сестер на цю революційну 
подію у чеській історії» *.

Найбільшу увагу чеської 
критики привернула до себе
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* М. Д. Деркач. «Статті про україн
ську літературу в чеській газеті». «Ра
дянське літературознавство», 1952, № 16, 
стор. 107. Сторінка словацького журналу « Ж ів о т» з  віршами Лесі Українки.
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значно менше, ніж чеські. 
Вперше переклади її творів 
словацькою мовою були на
друковані в 1907 році в жур
налі «Денніца». Автором їх 
був відомий вчений-літера- 
турознавець Франтішек Вот- 
руба (1880—1953). Він пе
реклав чотири поезії Л. Ук
раїнки: «Нічка тиха і темна 
була», «Горить моє серце, 
його запалила», «Знов вес
на і знов надії» та «Вечірню 
годину».

В наш час поезію Л. Ук
раїнки перекладає Юло Ко- 
кавець. П’ять відмінно пере
кладених ним віршів з цик
лу «Мелодії» надрукував у 
1957 році журнал «Свєт со
ціалізму» (№ 18). Кокавець 
в жодному перекладі не 
прагне до лексико-синтак- 
сичної буквальності, а ста
вить собі за мету заглибити
ся у зображуване, в світ по
чуттів і думок оригіналу. І 
це йому, як правило, вдаєть-

Велику й багатогранну ху
дожню спадщину геніально
го польського поета, демо
крата й революційного ро
мантика Юліуша Словаць
кого добре знала й високо 
цінувала класик нашої пое
зії Леся Українка. Уже в 
1889 році 18-річною дівчи
ною вона радить братові 
М. П. Косачеві (Михайлові 
Обачному) перекладати вір  ̂
ші й драму «Мазепа» Юліу
ша Словацького. У 1899 році 
поетеса в листі до сестри ви
словлює своє зацікавлення

ся. Свідченням цього може 
бути добре перекладена
Юло Кокавцем «Лісова
пісня» (1960 р.). йому вда
лося зберегти все словесне, 
а також ритмічне, інтона
ційне багатство драми.

Свій переклад поеми «Од
но слово» надрукував у 1960 
році в журналі «Словенске 
погляди» (№ 11) Ігор Рус- 
нак. Хоча на перший погляд 
переклад і близький до ори
гіналу, в ньому є істотні від
ступи, окремі огріхи мовно
стилістичного порядку, про
пущено вісімдесят вісім ряд
ків.

Словаки відгукнулися на 
рішення Всесвітньої Ради 
Миру відзначити в цьому 
році п’ятдесятиріччя з дня 
смерті геніальної україн
ської письменниці. Вже в 
лютому в газеті «Люд» був 
вміщений переклад на сло
вацьку мову вірша «Contra 
spem spero», зроблений

ювілеєм Словацького. На
ступного року в цікавій стат
ті «Заметки о новейшей 
польской литературе» вона 
посилається на творчість по
ета, полемізуючи з декаден
тами, які все краще в його 
доробку вважали «гріхом 
реалізму» і намагалися при
меншити значення найбільш 
реалістичних творів поль
ського мидця.

Слід зазначити, що твор
чість Лесі Українки в певній 
мірі також близька спадщи
ні автора «Баладини», «Бе-

И. Куримським. Газета та
кож коротенько повідомила 
про життєвий і творчий 
шлях Л. Українки. В квітні 
цього року той же И. Курим- 
ський надрукував у журналі 
«Жівот» (№ 16) свої пере
клади поезій «Відгуки», 
«Сон літньої ночі», «Слово, 
чому ти не твердая криця» 
та «Нічка тиха і темна бу
ла» (з циклу «Мелодії»).

З відгуків словацької кри
тики про Лесю Українку ві
дома стаття поета Рудольфа 
Скукалека, надрукована в 
1953 році в «Культурному 
жівоті» (№ 31). В травні 
цього року братіславська 
«Правда» вмістила статтю 
Мікулаша Неврли «Поетеса 
світового значення».

Безперечно, 1963 рік буде 
роком нового, ще глибшого 
ознайомлення чехів і слова
ків з творчістю чудової на
шої поетеси Лесі Українки.

Геннадій КОНОВАЛОВ

ньовського», «Поетичних 
листів з Єгипту» та драм з 
античної історії. До цього 
спричинилася не лише подіб
ність у змалюванні окремих 
аналогічних епох та подій* а 
й те, що обидва поети пере
бували на одній і тій же зем
лі, в оточенні одних і тих же 
людей — волинців та, подо
лян.

Юліуш Словацький та Ле
ся Українка були палко за
кохані в красу волинської та 
подільської природи. Ця за
коханість наклала свій від
биток на два кращц твори 
обох митців: трагедію
Ю. Словацького «Балади- 
на» та драму-феєрію Л. Ук
раїнки «Лісова пісня». Бага
то їхніх поетичних образів 
запозичено з невмирущого 
фольклору Волині й Поділ
ля. Гоплана з «Паладини» та 
її супутники-гноми, Скерко 
й Хохлик, та Мавка з своїми

Д Р У Ж В А  П О Е Т ІВ
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лісовими друзями здаються 
нам мало не членами однієї 
родини, створеної буйною 
народною фантазією. У «Ба- 
ладині» й «Лісовій пісні» є 
й чимало мотивів, що пере
гукуються між собою. Од
ним із них є мотив перетво
рення людини на дерево. У 
першій сцені другої дії «Ба- 
ладини» міфічна німфа, ко
ролева озера Гопла — Гоп- 
лана, проклинає свого зрад
ливого коханця Грабця:

В землю вростай, і з неї 
Вирости, вкритий корою 
И листям плакучим...

— І Грабець тоне в землі, і 
верба виростає на тому міс
ці...

Щось подібне відбуваєть
ся і в «Лісовій пісні». Роз
лючена, ревнива Килина, по
бачивши Мавку, яка здаєть
ся нам просто-таки сестрою 
Гоплани, кидає їй прокльон: 

А щоб ти стояла у чуді та
диві!

— І, як бачимо з ремарки, 
мавка стає раптом вербою з 
сухим листям та плакучим 
гіллям. Зацікавлює тут не 
лише помітна схожість мо
тиву, ситуації, а й навіть де
які художні образи — пла
куче листя, плакуче гілля.

Іншим тотожним мотивом 
обох творів є мотив самогра- 
ючої сопілки. І тут і там це 
дає змогу розв’язати окремі

композиційні вузли творів, 
загострити дію.

Згадані паралелі, звісно, 
свідчать не лише про певні 
зв’язки між двома шедевра
ми двох слов’янських поетів, 
про можливість впливу од
ного з них на іншого; вони 
свідчать ще й про викорис
тання обома творцями одна
кових фольклорних мотивів 
з однаковою метою.

Деякі наші дослідники 
(Мартинов, Вервес та ін.) 
уже побіжно зазначали, що 
вірші з циклу «Поетичні лис
ти з Єгипту» Юліуша Сло
вацького дещо нагадують 
вірші єгипетського циклу 
Лесі Українки («Весна в 
Єгипті», «Єгипетські фанта
зії» та вірш «Напис на руї
ні»). Однак подібність між 
згаданими циклами не мож
на віднести до розряду впли
вів чи, тим більше, запози
чень. Тут можна помітити 
лише певну паралельність 
окремих ідей, зумовлених 
демократичним світоглядом 
обох поетів, та аналогіч
ність мотивів, породжену ре
акцією на одні і ті самі по
дії, явища, речі.

Юліуш Словацький і Леся 
Українка, розглядаючи 
«дивний акростих віків», 
«дивні візерунки» — написи 
на пірамідах, майже однако
во оцінюють стародавню іс

торію Єгипту, його пам’ятни
ки, — пам’ятники не царям, 
а тим, хто їх будував — ра
бам, невільникам.

І під руками підважуючих 
камінь трудівників

Розпочиналася 
пам’ятників всесвітня

вічність,—
сказав про це Юліуш Сло
вацький.

Умер давно той цар
з лицем тирана.

...З його могили утворила
доля

Народу пам’ятник...—
перегукнулася з польським 
поетом Леся Українка.

Обидва поети сміливо вка
зали в своїх творах на но
вих гнобителів і грабіжни
ків, «нових фараонів» — іно
земних колонізаторів, затав
рували їх.

Як бачимо, захоплюючись 
польською літературою, Ле
ся Українка пропагувала в 
ній найкраще, передове, де
мократичне, зокрема спад
щину Юліуша Словацького. 
Вона з пошаною ставилася 
до великого революційного 
романтика, нев’янучими бар
вами його поезії збагачува
ла палітру свого радісного і 
героїчного таланту.

Іван ГЛИНСЬКИЙ

м. Могилів-Подільський.

ІШШІШШІІІІШІІШІІІШШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІШІІІІПІІШПІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^

Н А Ш І
Г О С Т І

Україну відвідала делега* 
ція працівників Кубинського 
інституту Дружби в складі 
Гарсїа, Касільо, Барріос. 
Апар, Каольеха.

На фото: кубинські гості 
в Музеї українського ми* 
стецтва.

І іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііш і І
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МАРТА Д О Д Д
американська письменниця

ІОГО ДРУГА

День був теплий і ясний— 
як більшість днів на Кубі, 
незалежно від пори року. Ми 
виїхали з Гавани рано-вран
ці, сподіваючись оглянути 
будинок Хемінгуея до того, 
як його заповнять численні 
відвідувачі. По дорозі ми 
розмовляли про великого на
шого письменника. Деяким 
американцям не подобалося 
те, що Хемінгуей оселився 
на Кубі. Вони по-різному по
яснювали це: для Хемінгуея, 
мовляв, «власна батьківщи
на була не досить хоро
шою», він, нібито, обрав Ку
бу через те, що хотів уник
нути сплати високих амери
канських податків, або че
рез те, що любив рибалити, 
що йому подобався місце
вий клімат або південний 
темперамент кубинців.

Однак, письменник міг би 
знайти все це у Франції, Іс
панії, Італії, Мексіці або 
якійсь іншій країні на нашій 
півкулі.

Його власні слова про Ку
бу розкривають справжню 
причину цього вибору: «Я 
люблю цю країну і почуваю 
себе тут удома, а там, де лю
дина почуває себе вдома, во
на й мусить жити, незалеж
но від того, де вона народи
лася». Все свідчить про те.

Б А М ІВ ІІІН Н А

що Хемінгуей з великою 
симпатією ставився до Куби 
і саме до нової Куби: те, що 
він подарував їй свій дім і 
свою бібліотеку, свій човен, 
свою Нобелівську медаль і 
робочу друкарську машинку. 
Про це свідчить і той уро
чистий поцілунок, який він 
поклав на прапор револю
ційної Куби, повернувшись 
на острів після революції, і 
та тепла дружба, яка зв’язу
вала Хемінгуея з Фіделем 
Кастро, і рішуча заява 
письменника незадовго до 
смерті про те, що він пов
ністю підтримує кубинську 
революцію й ніколи не ста
вився до неї інакше.

І нарешті, найголовніший 
факт — створення Хемінгуе- 
єм повісті «Старий і море», 
яка оспівує мужню і горду 
людину, і не людину взага
лі, а саме рибалку з Куби, 
який виходить переможцем 
у змаганні з самою смертю.

Ми, американці, звикли 
критичніше сприймати Хе
мінгуея і як людину, і як 
письменника, тому для нас 
була повною несподіванкою 
та безмежна любов, з якою 
прості люди Куби згадують 
нашого великого співвітчиз
ника. І ми, добрі знавці 
творчості Хемінгуея з влас

тивими їй темами смерті, на
сильства й марності люд
ських сподівань, дістали тут 
можливість глибше узнати 
письменника як людину і 
зрозуміти, що та любов і 
відданість, з якою ставлять
ся до пам’яті Хемінгуея ку
бинці — глибоко виправдані 
всім його життям.

Ми зрозуміли, чому свої 
найсвітліші почуття і най
більш оптимістичні ідеї Хе
мінгуей висловив саме у по
вісті «Старий і море» — це 
була його подяка за любов 
і глибоке розуміння, які він 
відчував під час тривалого 
перебування на своїй «дру
гій батьківщині».

— Велика людина, дуже 
велика і статечна, його об
личчя було червонувато- 
смаглявим, може, вГд сонця 
чи морської води...

Це розповідає літній негр- 
механік, який тримається з 
великою гідністю й справ
ляє враження глибоко інте
лігентної людини.

— Іноді він запрошував 
мене до себе і водив купа
тися у басейн, щоб я почу
вав себе як вдома. В ті ча
си ми не часто одержували 
такі запрошення. Я дійсно 
почував себе у нього, як вдо
ма, так, як він хотів.



Кубинці пишаються тим, 
що будинок, який після ре
волюції був перетворений 
урядом на музей Хемінгуея, 
привертає увагу численних 
відвідувачів.

— Він часто бував у Га
вані, — розповідав далі наш 
новий приятель. — Він лю
бив всі райони Куби і всюди 
швидко зближався з людь
ми. Він любив працювати в 
одному дешевому гавансько
му готелі. Буржуї шукали 
його товариства, але він не
навидів їх, так само як і по
літиканів, не хотів знатися з 
ними. Він був великою, ви
датною людиною і водночас 
простою, як дитина.

Проїхавши маленьким се
лищем, ми побачили краси
вий будинок, з тераси якого 
відкривався чудовий вид на 
Гавану.

Стіни його кімнат прикра
шали дитячі малюнки, мис
ливські трофеї, а також афі
ші про бій биків.

Але найбільше нагадува
ли нам про Хемінгуея книж
ки. вони були всюди, тисячі 
книжок, у великих шафах, в 
їдальні, спальнях і навіть у 
ванних кімнатах.

На кухні лежали й сиділи 
кілька котів і собак — неру
хомо, немов неживі. Вони 
скидалися на чучела. Пись
менник тримав і годував у 
своєму домі вісімдесят тва
рин.

— Вій любив тварин,— 
сказав хтось поруч мене. 
Виявилося, що це старий 
приятель Хемінгуея і його 
напарник у численних ри
бальських походах.

— Вони жили он у тій 
башті.

Я подивилась у напрямку 
триповерхової споруди у ви
гляді вежі. Хтось із моїх су
путників замріяно сказав:

— Він, мабуть, писав там 
на горішньому поверсі, сам 
на сам з натхненням.

Приятель письменника об
ражено заперечив:

— Ні. Навіщо йому було

Фідель Кастро в гостях ѵ Хемінгуея.
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там писати? Він писав у чов
ні. Море було для нього 
всім. Воно давало йому все, 
чого він хотів. Тільки люди 
могли йому дати більше.

Ми ледве втримались, щоб 
не додати: «Так, море, люди 
і бій биків, і небезпечне по
лювання і багато-багато ін
шого»... Але, зрештою, він 
таки мав рацію, цей старий 
приятель. Бо після всіх по
дорожей і блукань Хемінгу- 
ей повертався на свою дру
гу батьківщину — на Кубу, 
де його чекало море.

Спальня письменника бу
ла обставлена без претен
зій, майже суворо. Тут ми 
знову побачили безліч книг, 
а на стіні — його портрет і 
кілька воєнних знімків, ме
далей та інших дрібниць. 
Там стояло й велике бюро з 
темного дерева. Мабуть всі 
ми подумали про одне й те 
саме, бо міліціонер, що сто
яв поблизу, сказав:

— Отут він, либонь, чи
мало написав.

Міліціонер був темношкі
рий, молодий, з суворим об
личчям, яке несподівано ста
ло по-дитячому добрим, ко
ли він посміхнувся. І ми вже 
заздалегідь знали, що почу
ємо від нього:

— Хемінгуей любив ку
бинський народ. І зневажав 
багатіїв. Він був добрий і 
щирий. Але найголовніше 
те, що він зрозумів нашу ре
волюцію і підтримав її. Крім 
того, він був другом Фіделя.

В устах кубинця цим було 
сказано все.

У будинку були в цей час . 
прості люди — сусіди, друзі, 
робітники, солдати. І ми від
чули, що Хемінгуей був по
ряд, що він назавжди зали
шився з ними.

В двадцяти хвилинах їзди 
від будинку Хемінгуея роз
ташовано невелике селище, 
де будиночки ніби збігають 
з пагорбів на берег моря, зу
пиняючись біля самої води. 
Тут, навпроти старовинної 
іспанської кам’яної фортеці,*

стоїть павільйон, в центрі 
якого височить гіпсовий 
бюст Хемінгуея (незабаром 
його буде відлито в бронзі). 
Письменник дивиться вдале
чінь, кудись за фортецю, за 
гавань, за місто, далеко в 
море — ледь помітна по
смішка на обличчі, знайома 
борідка, задумливо примру
жені очі.

З моря налітає свіжий ві
терець, він ворушить папе
рові стрічки вінків, колише 
прапори, несучи з собою 
аромати тропіків і моря.

Коли ми вже зібралися 
їхати, до нас підійшла жін
ка з немовлям.

— Ви можете пишатися 
ним, — сказала вона, дивля
чись на нас приязно, відвер
то й щиро, як дивляться всі 
кубинці. — У вас не завжди 
буде так, як зараз. Ми всі це 
розуміємо, і ми, і ви. Адже 
ми всі американці.

Переклад з англійської



ВОЛОДИМИР М ІН А ч

РОМАН

Марек покинув дім рішуче й 
енергійно, але вже за дверима 
не знав, що робити, він досі ще 
мало знався на практичному 
житті й не вмів подбати про 
себе. Кілька ночей переспав 

у редакції, стелив на підлозі старі паки газет, 
укривався старою шинелею, вставав з болем 
голови, кості ніби хто йому потовк, і цілий 
день він ходив у якомусь особливому напів- 
тверезому стані. Ті дні в нього було почуття, 
наче в нього крутиться голова: околишній 
світ був ніби обснований павутиною й миго
тів перед ним дуже невиразно. Він затято 
накинувся на роботу, просиджував цілі дні 
в редакції, працював за інших, поки не по
чинали боліти очі, поки не доходив до тако
го стану, коли був зовсім порожній, ніби ви
метений, але й з праці тепер не мав багато 
втіхи, й під час праці тепер його пересліду
вав рипучий звук, наче він наївся піску. В ре
дакції звернули увагу на його нове станови
ще й поводилися з ним, як з хворим; Марек 
і досі ще був трохи самотник, і тепер це 
помстилося на ньому: він не мав друзів. 
Його жаліли й намагалися не виявляти цього 
надто помітно: це було все, що могли для 
нього зробити. А самому йому на думку не 
спадало звіритися комусь із своїм нещастям, 
він не міг ні з ким поділитися, було це його 
найособистіше й найприхованіше нещастя. 
І справді-таки нещастя; чим більше він від
далявся від того дня, тим точніше це усві
домлював. Марно переконував себе, що 
його доля —  праця, обов'язок, жертва; що

Закінчення. Початок див. «Всесвіт* 6. 7.

він комуніст, і його мета —  велике щастя для 
всіх, що він не може спинятися біля невелич
кого особистого страждання: невеличке осо
бисте страждання завдавало болю. Порож
нечу, що виникла в ньому, не можна було 
заповнити всеохоплюючою й всезагальною 
любов'ю, —  принаймні, не можна було за
повнити в перші дні. І прадавні спроби поті
шити, до яких вдаються в подібних випад
ках, —  мовляв, усе минеться, всякий біль ко
лись переболить, —  і ті потіхи також не по
тішали: він не хотів, щоб усе миналось, не 
хотів, щоб усе переболіло, боявся тієї хви
лини, коли не буде нічого відчувати, це 
було б рівне смерті. Були це погані дні, від
чай цих днів не був подібний до безнадійної 
туги за щастям у минулі роки: тут у відчай 
упала людина, що вже зазнала щастя.

У ті дні він часто ходив до друкарні. Ста
рий Бенде був єдиний, з ким він міг трохи 
порозмовляти, а особливо помовчати. Бен
де, видимо, знав про все, та не говорив нічо
го. Став ще грубший і ще більш сонний, зда
валося, що цілими годинами він дрімає, ди
вився тільки крізь вузеньку щілинку очей, 
але дивився уважно й трохи таки радів, що 
Марек позбувся тієї панни, як її сам про себе 
називав, — не бачив її, але знав, що вона 
буржуйка, і цього йому було досить. Та не 
озвався про неї й словом. Знав, що Марек 
спить у редакції, й запропонував, щоб той 
перейшов до нього.

—  Слухав, що ти спиш, наче псисько, —  
сказав раз, коли отак сиділи в невеличкій 
конторі друкарні.

—  Бувало й гірше, —  сказав Марек.

26



—  Ні, —  сказав Бенде. —  Зараз не такий 
час. Треба спати людськи.

—  Щось собі знайду, —  сказав Марек.
—  Я найду, —  сказав Бенде. —  Я найшов.
Порадив переселитися до нього, —  в ньо

го велика кімната й вільна канапа, заважати 
йому він не буде, йому, Бенде, вже небагато 
треба. Марек вагався. У нього боліли всі 
кості, цілими днями він ходив невиспаний, 
знав, що не може довіку ночувати в редак
ції, але боявся, що обтяжуватиме Бенде, це 
стара людина, має свої звички, а він йому 
перешкоджатиме.

—  Не хочу обтяжувати тебе, комісаре.
—  Ти дурник, —  сказав Бенде. —  Зовсім 

не обтяжувати. Я егоїст. Я можу кожен мінут 
випасти з ліжка, маю страх, падає на мене 
вночі. Ти мені послужиш, дурнику, не буде 
на мене падати страх.

Таки переконав його, що Марек, власне, 
робить йому велику послугу, переходячи до 
нього жити, бувають у нього погані ночі, не 
спить, боїться нападу хвороби, він самотній, 
покинутий і старий. Марек перейшов, Бенде 
жив у старому будинку біля фортеці, кори
дори там пахли пліснявою й кислою капус
тою, в будинку було повно балакучих і го
лосистих жінок, але кімната Бенде була 
приємна, трохи темнувата, похмурої години 
тут треба було світити навіть удень, але 
була свіжо побілена й чиста, в ній стояв 
письмовий стіл і стара друкарська машинка, 
була вільна канапа —  більше Марек ні в чо
му не мав потреби. Бенде спав на великому 
ліжку з мідними оздобами, він поринав у 
нього з численними зітханнями й жартома 
говорив, що ліжко глибоке, як домовина, 
але це був не тільки жарт, кожного вечора 
він боявся, що ранком не встане з глибокого 
й великого ліжка. Спав неспокійно, довго во- 
рочався й зітхав, приймав ліки, —  на нічному 
столику в нього стояв цілий шерег пляше
чок, порошків і тюбиків, він часто прокидав
ся вночі, світив нічну лампочку, сідав на по
стелі, важко дихав і тримався рукою за 
серце. Марек схоплювався, вставав, хотів до
помогти Бенде, та Бенде його проганяв: «Ти 
спи, ти молодий, —  картав він його, відса
пуючи, —  ти встань, коли кличу допомогу». 
Йому таки справді було погано, Марек це 
бачив: обережно нагадував йому про лікар
ню. Але Бенде розлютився: «Ледве в мене 
припадок, то ти вже мене женеш на 
смерть, —  гукав він на Марка, переконаний, 
що лікарня означає вже остаточний кінець, 
він мусив бути серед живих рухливих людей, 
не хотів бути між хворими та вмирущими, 
відчував, що звідти він уже не повернеться. 
Тримався на роботі велетенським, майже 
надлюдським напруженням волі, запрова
див у друкарні суворий порядок і сам до
глядався до кожної дрібнички, діставав у

чеській прикордонній смузі нові машини, 
прагнув стару друкарню перетворити на 
новочасне модернізоване виробництво. Не 
курив, перестав пити каву, їв дуже мало, як 
дитина, але не пропустив жодних зборів, 
приходив з них спітнілий, на межі остаточ
ного виснаження.

Одного вечора повернувся особливо зне
силений, навіть не роздягся, лишився сидіти 
в капелюху та непромокальному плащі, Ма
рек щось клепав на машинці й оглянувся 
тільки за хвилину, Бенде все ще сидів, зда
валося, що він дрімає. Підійшов, заметушив
ся біля нього, а Бенде тільки трошки роз
плющив очі й безсило звів руку: «Ліки, —  
прошепотів, —  ліки». Марек уже орієнтував
ся в пляшечках і тюбиках, мусив сам влити 
краплі в заціплений рот Бенде, з зусиллям 
роздяг і вклав його. Сів коло ліжка і з жа
хом дивився на велике синювате обличчя, 
що поволі оживало. Бенде розплющив очі 
й глибоко зітхнув, підвівся на постелі, Марек 
підклав йому подушку під спину.

—  Це мене вб'є, —  хрипло сказав Бенде.
—  Що сталося, комісаре?
— Ледве ожив, —  сказав Бенде й криво 

посміхнувся Маркові. А потім сказав:
—  Той чоловік крав.
—  Який чоловік?
—  Той чоловік Кошкович. Той негідник! 

Крав папір!
—  На здоров'я! —  сказав Марек. Кошко

вич був фактор у друкарні, маленький, чор
нявий, пронозуватий і неприємний чоловічок.

—  Крав і перепродував, —  бідкався Бен
де. —  А я ніц не знав.

—  Скільки?
—  Багато. Крав і перепродував на Угор

щину. Негідник!
—  Це на нього схоже, —  сказав Марек.
—  Що схоже? Тепер і ти мудрий. А рані

ше й я роззява, й ти роззява. Ніц не бачив.—  
Він сердито вдарив себе кулаком по голові:

—  Голова дурна. Ніц не бачив.
—  Не хвилюйся, комісаре.
—  Мушу хвилювати! Це мене вб'є. Той 

шахрай мені сказав, щоб я його покрив. Ро
зумієш? Мені насмілився таке сказати!

—  Щоб затаїти?
—  Да, аби його таїв. Каже мені, ти кому

ніст, я комуніст, не можемо ганьбу викри
вати.

—  Оце добре.
—  Да, ще мені казав, ти єврей, я єврей, 

ми багато страждали, то й мусимо кожен 
кожного підтримувати. То я йому і вліпив, 
такого вліпив у ту брудну пику. Він хіба ж 
так верещав.

Згадавши, як він ударив Кошковича й як 
Кошкович верещав, Бенде трохи заспо
коївся.

—  Він думав, що я дохла мавпа, —  сказав
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він задоволено. —  А я ще досі живий, так 
йому вліпив у ту брудну пику.

—  Що робитимеш?
—  Розкажу всім. Завтра рано скличу й 

усім розкажу. Подивіться на шахрая, на роз- 
бойника. Всім покажу ту брудну пику.

—  Ти б порадився з ким-небудь, — сказав 
Марек. —  3 цього буде скандал.

—  З ніким! Я старий комуніст, а то єсть 
образа комунізму. Розумієш? Того не можу 
терпіти! Ніколи! То страшна образа! Нехай 
кожен бачить, що то не комуніст, а звичайна 
свиня.

—  Добре, —  сказав Марек. —  Ти тільки за
спокойся, комісаре.

Але Бенде не міг довго заспокоїтись, був 
старий і хворий, а образа була важка. Від
коли він почав свідомо сприймати світ, вірив 
у зорю комунізму, за все життя це була єди
на віра, крім неї він не мав нічого, це була 
його дитина, його сестра, його дружина, во
на повсякчас, кожну мить наповнювала його 
життя: він був людина монолітна. Його віра 
в майбутнє комунізму була непохитна, це 
були святощі, яких він не торкався, замкнена 
світлиця; але він був уже старий і хворий, не 
цілком покладався на свої сили, інколи сум
нівався й у своїх судженнях. Світ нових від
носин здавався йому занадто, до зайвого, 
складним: хто був ворог, той не стріляв, а 
ті, що мали бути друзями, часто прикрива
лися величезною кількістю позбавлених зна
чення слів. Крім того, йому частенько натя
кали, що він тут чужий, принижували й усу
вали його, давали йому відчути, що він уже 
старий і непотрібний, що він смішний. А 
цього Бенде завжди боявся найбільше, 
знав, що може здаватися смішним, і тому 
найбільше боявся, що буде смішним для 
тих, для яких хотів бути взірцем чистоти й 
непідкупності. Він переконувався, що все 
йде як слід: що сили комунізму зміцніли, що 
здійснюється вимріяний марш у майбутнє; 
на схилі життя він бачив, як виправдується 
праця багатьох терпких днів, безнастанна 
боротьба; що він щасливіший, ніж його по
мерлі товариші, що він дожив до часу, коли 
починає завершуватись їх справа. Чого біль
ше він міг іще хотіти? Чого ще більше міг 
хотіти старий заслужений боєць, як тільки 
споглядати здійснення своїх мрій? Він нама
гався бути безстороннім, та йому це не вда
валося, розумом він сприймав напрямок но
вих часів, але чуттям не зрісся з тим напрям
ком, відчував себе ображеним, старим, а 
особливо —  хворим. Були в нього хвилини 
депресії: він і тоді не мав сумнівів у пра
вильності свого життєвого шляху, в його 
повній доцільності; але виринало багато 
дрібничок, помилки, хиби, непорозуміння, й 
усі нанизувалися на довгий мотузок, це було 
лихе й похмуре видовище; тоді йому хоті

лося все покинути, залишити все на призво- 
ляще й якнайшвидше померти. Він не дозво
ляв, щоб такі хвилини перемагали. Але не 
міг перешкодити —  і це перебувало в зв'яз
ку з хворобою, —  не міг перешкодити цим 
хвилинам надходити все частіше й частіше 
Колись би він цей інцидент з Кошковичем 
ліквідував легко: скільки таких поганців ви
ганяли з партії! А тепер, за несприятливих 
обставин, що його оточували, він пережив 
це особливо важко. Не спав усю ніч. Хоч 
перед Марком демонстрував рішучість, сам 
не був переконаний, що зробить як слід, ко
ли широко розповість про цю історію. Піде 
розголос, за інцидент ухопляться вороги, 
почнеться галас у газетах: погляньте лиш на 
комуністів! Подивіться на тих благодійників, 
що бажають добра всім, а самі напихають 
кишені. А крім того, існує ж іще найчорніша 
реакція, підпілля, непоправні расисти, ті ра
дітимуть з того, що Коштович єврей, це бу
дуть голосні радощі, вибух антисемітизму. 
Бенде був комуніст і намагався поводитись 
так, щоб йому було байдуже, що він єврей.
Та інколи це відігравало свою роль, це бу
ло вигідно тоді, коли він пробивався до 
знання, —  він був убогий єврей, подвійно й 
потрійно переслідуваний. Часом він і забу
вав про це: був він єврей тільки наполовину, 
батька не знав і виховувався сам. Але в ро
ки величезної трагедії внутрішньо визнавав 
своє єврейство, інакше не міг, мусив бути з 
тими, кого вбивали. І тепер розумів тих, що 
пережили всі жахи, що випадково вийшли 
живі з пекельного казана, розумів їхнє не
довір'я до тих, хто не зазнав страждань, ро
зумів їх прагнення мати певне опертя в но
вому світі, цінність, яка захистила б їх від 
нового переслідування —  в більшості випад
ків цінність цю вбачали в грошах, у майні.
Він міг зрозуміти Кошковича: крав, бо його 
обікрали; це був одночасно акт помсти й акт 
самоохорони, можливо, що він зробить по
милку, розголосивши злочин Кошковича, 
можливо, він наробить більше шкоди, ніж 
користі, бо не існує ніякої абсолютної мора
лі, існують тільки наслідки, тут під сумнівом 
не стимули, а наслідки. Може, справді мож
на було б ліквідувати інцидент тихенько, без 
галасу, треба тихо вигнати Кошковича, і все 
буде в порядку, ніхто нічого не дізнається, 
все буде влаштоване, він повідомить про це 
тільки кількох товаришів. А він покине дру
карню, житиме собі десь самотньо, нарешті 
матиме досить часу, щоб читати, ніколи йо
му не вистачало часу, а він хотів пізнати ще 
стільки всього, поки помре! Він дійшов аж 
до такого вирішення й жахнувся. Ні, ні! Ходи 
просто! Все своє життя йшов просто, ніколи 
не поступався власним принципом! Не псуй 
собі життя наприкінці! Ні, він не міг так учи
нити, не міг піти на компроміс з власним
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сумлінням. Це тільки хвороба та кволість 
намовляли його на поступки. Але він ще не 
помер, а поки не помер, не має права бути 
кволимі Залишиться комуністом по останню 
мить! Це важко, та чи не важко було стояти, 
опершись чолом о мур, з пов'язкою на очах, 
слухати команду й чекати смерті, тоді він не 
боявся, був молодий і запальний, не боявся 
смерті, це була тільки слідча комедія, але 
він цього не знав, не боявся смерті, був при
мирений і спокійний, і радів, що помирає за 
комунізм. Він шанував сам себе й своє жит
тя, це ніби був священний прапор револю
ційних боїв, —  усе його чисте, незаплямова- 
не життя. Не міг він зрадити прапор.

Кошкович зник, не прийшов до друкарні. 
Бенде зібрав робітників і повідомив Тх про 
все, тепер він уже не хвилювався, був спо
кійний. Сказав їм, що піде з друкарні, відчу
ває себе винним тому, що був надто довір
ливий. Усі обурились, бо це стосувалось 
кожного особисто, паперу було мало, Кош
кович крав не лише папір, він крав змогу 
працювати. Всі були обурені, кричали й лая
лись, але про відхід Бенде не хотіли й слуха
ти. Спершу не любили його, був неприєм
ний, бурчав, але швидко самі побачили, що 
його суворість дає наслідки, в друкарні все 
пішло як слід, темп роботи усталився, не бу
ло різких відхилень, відчувалося, що Бенде 
зрісся з друкарнею, помітно було, що праг- 
не вдосконалити н: тепер це була їх люди
на, й його не хотіли пускати.

Бенде відчув полегкість, був майже щас
ливий, за багато місяців знову пережив по
чуття єдності з усіма, був справедливий 
серед справедливих. Додому прийшов у 
гарному настрої, почував себе здоровшим, 
аніж завжди, нетерпляче очікував Марка, 
хотів розповісти йому, він звик усе розпові
дати Маркові —  це теж був один з наслід
ків хвороби й старіння, —  потреба розпові
дати.

Марек прийшов аж смерком.
— Я там усе говорив, —  сказав Бенде.
— Я вже знаю, —  сказав Марек.
— То єсть занадто швидко, —  здивувався 

Бенде.
— А це викликало чималий скандал.
На опівденній нараді редактор сварився: 

«Той старий телепень, —  лаяв він Бенде,—  
наварить каші, а сьорбати її доведеться нам, 
і писки опечемо ми, а не той старий теле
пень».

— То ніц, —  сказав Бенде. —  То втовче
ться.

— Не вийде, —  сказав Марек. — Завтра 
про це буде в газетах. Усе місто про це то
рочить.

— Головне правда, — сказав Бенде.
— Насолив ти нам з тією правдою, — ска

зав Марек. Він не знав, як саме про всю цю 
історію думати, тоді, коли слухав редакто
ра, то й сам був сердитий, почував на собі 
ганьбу і мав таке уявлення, що Бенде зро
бив дурницю, коли із-за одного негідника 
забруднив усіх. А тепер, коли побачив Бен
де, то вже не був так твердо переконаний, 
бо знав Бенде й розумів його, та, й як діяв 
би він сам, Марек, на місці Бенде?

—  Головне правда, —  повторив Бенде. На
стрій у нього вже не був урочистий і радіс
ний, перед ним не було вже облич склада
чів, що підтримували його, тепер він бачив 
тільки неприємності, які спричинив, довгу 
низку неприємностей. Але не було вже вихо
ду, та він і вдруге зробив би так само: знав, 
що правда на його боці.

—  Існує ж і якась тактика, —  сказав Ма
рек.

— Ти свіжоспечений, —  розсердився Бен
д е .—  Ти не вмієш, що єсть тактик, але я то 
вмію.

— А що, коли я свіжоспечений, то не мо
жу говорити правди? —  образився Марек. 
Він не дуже шанував ієрархію між комуніс
тами, між старими й молодими.

—  Єдиний тактик єсть правда, —  сказав 
Бенде, і хоч Марек не заперечував, він де
далі то більше розпалювався. —  Ти ще теля, 
вухо волове, сліпе кошеня, ти не вмієш, що 
то єсть тактик. Забий собі в макітрю, в дур
ну голову, єдиний тактик для комуніста єсть 
правда. Це дає користь, як не зразу, то піз
ніше. Запиши це собі за вухом, ти, кому
ністе.

—  Я з  цим згоден.
—  То чого ж ти?
—  Повинен ти був усе-таки порадитись. Із 

того виникнуть ускладнення.
—  То вже я витримаю,— сказав само- 

впевнено Бенде, але він зовсім не мав тієї 
самовпевненості, був старий і хворий і ніби
то трохи боявся того, що настане.

—  Ну, то все в порядку, —  сказав Марек. 
Більше про це не говорили.

Другого дня про це було в газетах, дуже 
все розмазали, зробили з цієї справи вели
ку аферу: змова проти державної господар
чої політики; демократи терли руки з радо
щів і не забували між іншим відзначити, що 
йдеться про змову міжнародного жидівства 
проти словацького народу, і прізвище Бенде 
з'являлося в статтях у супроводі неприємних 
і таємничих натяків, —  щоправда, Бенде ви
крив крадіжку, але ж справа не в кілогра
мах, а в вагонах, —  «який же він директор, 
коли не помічає, як у нього зникають ваго
ни?» —  запитували газети, і ще Запитували 
таємниче, —  а часом не тоді викрив усе це 
директор Бенде, коли вже стало відомо, ко
ли вже він мусив викрити, і пожертвував ма-
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лим злодійчуком, щоб захистити великих? 
Виник скандал за всіма правилами й не об
межився однією статтею, за нього схопились 
і празькі газети, високоморальні народні со
ціалісти вболівали над неморальністю кому
ністів. Редактор примчав до друкарні, вилаяв 
Бенде, нагукав на нього, а коли Бенде опам'
ятався, редактора вже не було. Потім Бенде 
викликали в округовий секретаріат, його там 
усі знали, бо він був член округового комі
тету, й почали його випитувати, взяли його в 
роботу, ніби на перехресному допиті, й до
рікали йому: ти, мовляв, мусив порадитись, 
товаришу, це анархістська вихватка. Він лед
ве зберіг рівновагу: витримав усе. Дістав до
гану, погодився з нею, це була справедлива 
кара за порушення дисципліни. Але внутріш
ньо був переконаний, що правда все-таки на 
його боці, й йому було майже весело, коли 
все скінчилося.

—  Дістав по носі, —  сказав Маркові дома.
—  Не дуже тебе це й непокоїть.
—  То ніц, —  повчально сказав Бенде. —  

Комуністові потрібно багато по носі, якщо 
він справжній комуніст.

—  Є навіть діти, яких бити не слід.
Велике біле обличчя Бенде розплинулося

в усміхові. Марек здивовано поглянув на 
нього, давно вже не бачив, щоб Бенде всмі
хався.

—  Ти не такий дитина, —  сказав Бенде. —
Ти дістати багато по носі, заким станеш ко
муніст. Ти будеш багато битий. Ти свіжоспе- 
чений і думаєш, що все перестрибував. І ніц 
не перестрибував, усе ще буде прийти.

—  Не страхай.
—  То не страшно. Коли тебе б'ють по носі 

товариші, то не страшно. Тільки не смієш 
бути образливий.

—  Треба бути покірним, —  глузливо ска
зав Марек. —  Склоніть своє лице перед гос
подом.

—  Так ні, —  сказав Бенде. —  Покірний як 
комуніст. Скоряєшся перед правду. Не тіль
ки ти носиш правду в довбешці. Всі носять 
правду, там єсть сила.

—  Повчаєш мене, як школярика, —  неза- 
доволено сказав Марек. —  Я не маленький.

—  Ти радіти повинен, —  сказав Бенде.—  
Ти ще тільки дурна інтелігентська голова. 
Тебе треба вчити.

—  Я просто захоплений, —  сказав Марек.
Часом Бенде впливав йому на нерви, коли 

продовжував поводитися з ним як з непов
нолітнім, його обтяжував постійний духов
ний догляд, завжди хтось набивається йому 
за навчителя, завжди хтось хоче його вести, 
доки його водитимуть за руку? Він хотів бути 
рівний між рівними: гордий і самостійний; 
відповідальний сам за себе й сам перед со
бою. Та не було в нього й досить терпіння

вислуховувати мудрі поради й уходити в по
чування інших людей. Досить у нього було 
власних турбот і власного смутку, він іще 
досі відчував себе, ніби його четвертували, 
й він ніяк не збере себе до купи. Часом » 
серед праці його охоплював жах, почуття 
безмежної самоти й безнадії. Тоді йому хо
тілося все покинути. І бігти до Оліни.

6 Хлопці гралися в війну. У них
були дерев'яні рушниці, а в од
ного —  справжній револьвер, 
старий, іржавий револьвер з 
барабаном, та все-таки справж
ній. Мали вони ще пса Рись. 

Рись був старий розумний пес і не псував їм 
гри. Він гасав по гущавині, спустивши носа 
до землі, й інколи заохотливо гавкав: натра
пляв на ворожі сліди. Тоді всі, позгинавшися, 
пускалися бігти, тримаючи рушниці напого
тові, а хлопець із справжнім револьвером 
біг попереду, це був головний командир, ви
знаний і повновладний, він широко розплю
щував очі, бо це вже була не гра, це була 
дійсність, і щохвилини посеред кущів міг з'я
витися німець у шоломі з закасаними рука
вами, —  скільки та^их він бачив, як вони біг
ли виноградниками. Тоді на нього одним 
стрибком накинуться він і Рись: і револьвер 
стрілятиме, в такі хвилини мусить стріляти 
навіть той револьвер, що взагалі не стріляє. 
Він пробував відтягнути курок, курок навіть 
не зрушився, проте хлопцям він говорив, що 
от якби тільки захотів, то револьвер ой же 
стріляв би, й хлопці вірили цьому, а тепер 
вірив і сам він. Рись продерся крізь гуща
вину й вибіг на стежку, а він його підбадьо
рював, —  «а ну, Рисю, давай, не бійся їх»; і 
Рись побіг, а він слідом, решта відстала, він 
чув, як усі тюпали за ним, і побіг ще швид
ше, хотів перший догнати ворога, хотів бути 
героєм і довести, що він справжній, повно
владний командир.

Раптом він зупинився: перед ним стояла 
хата, схована в гущавині. На вікнах були де
рев'яні віконниці. Хата виглядала похмуро й 
небезпечно, —  ворожа фортеця. Хлопець 
завагався: може почекати інших? Але Рись 
войовниче загавкав й метнувся наперед. Він 
побіг за ним. Рись обминув хату й чимдуж 
ускочив у бункер. Тепер він уже не гавкав, 
а скавучав і завивав. Хлопець зазирнув у 
бункер: там було темно. Скавучання пса 
луною відбивалося від бетонних стін, було 
голосне й загрозливе. «Рисю, —  благав хло
пець, —  Рисю, виходь сюди. Нема там нічо
го, —  впрошував хлопець пса, —  ходи сюди, 
Рисю!» Але Рись був старий, розумний пес, 
тепер він справді натрапив на слід, він ки-
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дався в найтемніший куток, лапами рив зем
лю й не давався на хлопцеві вмовляння.

Надбігли інші.
—  Що сталося?
—  Треба його витягти.
—  Спробуй. Коли ж там темно. І дуже 

смердить.
—  Кличмо.
Виманювали пса: —  «Рисю, Рисько, ходи 

сюди, так не граються». Але Рись скавучав 
і грабався лапами. Нарешті хлопець з ре
вольвером насмілився й увійшов у темряву. 
Інші стояли біля входу.

— Тут страшенно смердить, —  сказав хло
пець з револьвером.

Усі почули сморід, що йшов з бункера. 
Позатуляли носи, стало їм страшно. Хлопець 
з револьвером схопив пса за ошийник.

— Ходім, Риську, —  просив його. Пес до- 
грабався до брезенту, —  це була німецька 
плащ-палатка. Пес люто загарчав, схопив зу
бами ріжок плаща й потяг його. Хлопець з 
револьвером ніби до землі прикипів.

— Що там таке? —  питали його знадвору.
Він не відповідав, стояв наче вкопаний і

дивився, як поволі відгортається плащ-па
латка, прикидана землею. Рись мусив напру
жуватись, щоб дати раду з вагою. Все було 
таємниче, хлопець трусився всім тілом, і ру
ка з револьвером у нього безсило звисла, 
здавалося, він побачить щось страшне, він 
боявся й не міг зрушити з місця. Потім по
бачив. Було це людське волосся, обліплене 
глиною. А під ним майже біле, оглодане чо
ло. А під чолом діри, замість очей.

— Ой! —  скрикнув хлопець з револьве
ром. — Ой, мамо!

Він ледве вийшов з бункера. Був білий, 
наче крейда, тільки губи в нього посиніли. 
Хлопці полякалися. Схопили його за руки й 
потягли геть від бункера. В нього підгинали
ся ноги, але він з усіх сил намагався йти. Пі
дійшли до струмка, він довго вмивався. 
Отямився. Рись підбіг до них, і вже не бре
хав, спокійно крутив хвостом.

— Напийся, —  радили всі хлопцеві. —  Це 
помагає.

Набрав води в пригорщі, напився, потім 
знову пив.

— Що там було?
Хлопець з револьвером здригнувся.
— Там людина.
— Брешеш.
— Слово честі. Волосся. А на очах діри.
Найменший з них, пухнатий і весь білявий,

розплакався:
— Я хочу додому!
Усі захотіли додому, подалися стежкою, 

часом бігли, хотіли чимдуж вибратися з 
лісу. Коли вибралися з лісу, сіли біля бруків
ки й відпочили. Центральним бруком поволі 
котилася вантажна машина. Звідси виднів

гурт будинків, схованих у садах. Тут усі від
чули себе в безпеці.

—  Про це треба повідомити, —  сказав 
хлопець в окулярах. Але хлопець з револь
вером був проти цього, почнуть у них усе 
випитувати, може виявитися, що він має ре
вольвер і що знову вкрав Рися в дядька- 
сторожа, поки той спав.

—  Хлопці, —  сказав він. —  Це буде наша 
таємниця.

—  Не хочу, —  сказав пухнатий, білявий 
хлопчик. —  Додому хочу.

—  Про це треба повідомити, —  сказав 
хлопець в окулярах. —  Боягузи, —  сказав 
хлопець з револьвером. —  Підкачав штани, 
застромив револьвер за пояс. Пішов, а за 
ним Рись.

За хвилину його догнали, й хлопець в оку
лярах сказав:

—  Добре. Нехай це буде наша таємниця.
Але вночі хлопець з револьвером кричав 

спросоння: «Ой, мамусю». Мати прокину
лась, поклала йому руку на чоло, чоло було 
гаряче: «Старий,—  сказала,—  у хлопця тем
пература». Батько тільки щось буркнув і по
вернувся на другий бік. Мати поклала ком
прес на чоло, хлопець на хвилю заспокоївся, 
потім знову почав кричати: «Ой, мамо!» І 
раптом вигукнув тонким переляканим голо
сом: «Там людина!». Батько став, засвітив 
світло. Хлопець прокинувся облятий потом.

—  Де людина?
—  В бункері, —  сказав хлопець, удивляю

чись у батька. —  Рись її гризе.
—  Маячіння, —  сказала мати.
—  На очах діри, —  сказав хлопець.
—  Немає очей? —  спитав батько.
—  Діри на очах і волосся, —  хлопець за

хлипав і закрив рукою очі.
—  Не бійся, —  сказав батько. —  Це тільки 

вбитий німець. Нема чого боятися. —  Взяв 
сина за руку, й хлопець помалу заспокоївся. 
Другого дня в бункер прийшла комісія. Зна
йшли чотири розкладені трупи; у трьох на 
ногах були поношені черевики. —  «Оце ті 
загадкові офіціанти, —  сказав лейтенант,—  
це ті офіціанти, що загадково зникли». В од
ного з них були вирвані зуби. «Це Густі, —  
сказав старший череватий пан, що нагадував 
торговця лісом, старий інспектор карного 
розшуку. —  У Густі був повен рот золота».
А потім додав: «Чиста робота, все в поти
лицю. Це мабуть якийсь майстер».

Почали ходити по кав'ярнях, прийшли й до 
кав'ярні «Оріон». Зачинилися з Лабудою в 
заскленій конторці. Коза, який випадково 
був удома, почав крутитися коло конторки 
й добиватися до дверей, він злякався, що 
прийшли по Набуду. Лабуда знизував плечи
ма, ті двоє допитувались. Але він справді ні
чого не знав, одного дня офіціант зник, він 
повідомив про це, офіціантові речі віднесли
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в поліцію та й уже. З ким зустрічався? «Зна
йомих у нього було багато», —  знизував пле
чима Лабуда. «Ви мусите нам допомог
ти»,—  сказав старий пан з брудно-білявим 
рідким, старанно зачесаним волоссям. З ким 
зустрічався того дня, коли зник? Лабуда зни
зав плечима, це було давно, дуже давно, він 
ледве пам'ятає вже й офіціантове обличчя, 
відтоді вже троє перемінилося.

Коза все ще крутився біля конторки.
—  Хто це?
—  Товариш, —  сказав Лабуда. —  Теж його 

знав.
Молодий лейтенант рішуче відчинив 

двері:
—  Чого тут бігаєте?
—  Мені цікаво, —  вишкірився Коза.
—  Цікаво? Що цікаво?
—  Коли поліція приходить до товариша, то 

це мене завжди цікавить, —  сказав Коза.
—  Пізнаєте?
—  Це Душі, —  не задумуючись сказав Ко

за. —  Кульгавий. Щось накоїв?
—  Зустрічалися з ним?
Коза, не кваплячись, поглядав на молодо

го лейтенанта, на старого пана, —  це вигля
дало так, ніби йому роблять допит. ЛаЬуда 
примружився на нього, —  перся сюди, ну, от 
і маєш.

—  Він носив мені слив'янку. І коньяк. Я 
йому давав чайові. Отже безперечно зустрі
чався з ним.

—  Це все?— Лейтенант був гострий і енер
гійний, слова в нього звучали різко, ніби з 
свистом.

—  Ви тільки обережніше, лейтенанте, —  
виразко сказав Коза. —  Зо мною треба чем
ненько та обережно. Я вже всяких бачив.

—  Заспокойтеся, —  ввічливо сказав ста
рий пан.

Коза чухав уважно носа пальцем.
—  Раз він мені сказав, що хоче зіп'ятись 

на власні ноги.
Офіціант присів біля нього на стільчику, 

готовий кожну мить скочити, кав'ярня була 
майже порожня, Коза сидів тут, прогулявши 
цілу ніч, і Кульгавий сповідався йому, гово
рив він тільки сам, Коза не дуже й дослухо- 
вувався, що він йому бурмоче.

—  Де він хотів узяти грошей?
—  Цього вже не знаю, —  сказав Коза. —  

Не я був його банкір. Але офіціант за все 
вхопиться. Це був тип відомий, той Душі. 
Що він накоїв?

—  Спекулював?
—  Як усі офіціанти.
—  Звідки брав товар?
—  Відчепіться з цим. Звідки я знаю.
—  Ви мусите нам допомогти, —  ввічливо 

сказав старий пан. —  Ідеться про вбивство.
— Оце вже мене дивує, —  сказав Коза. —

Не випадає, щоб він кого вбив. Надто був 
полохливий.

—  Його вбили, —  сказав лейтенант і гост
ро поглянув на Козу. —  І ще трьох інших.

Коза свиснув.
—  Оце вже порядна робота. Ну, бог з 

ним, з Душі.
—  Ви мусите нам допомогти, —  сказав 

старий пан.
—  Почекайте, —  сказав Лабуда. —  Здає

ться мені, що я пригадав одного.
Лабуда йшов по кав'ярні, вже стояв у две

рях, коли раптом у люстро побачив, як офі
ціант нахиляється до чоловіка з шкіряним 
портфелем, з портфеля висипаються амери
канські сигарети. Він збирався сказати офі
ціантові, щоб той не розводив спекуляції на 
роботі, але потім забув, це була дрібниця.

—  У нього був тонкий, гострий ніс. Пропо
нував йому американські сигарети.

—  Це не надто багато, —  сказав лейте
нант.

—  Обличчя було' довге, вузьке, —  згаду
вав Лабуда. —  Я його бачив тільки в люстро.

—  Пізнали б його? —  спитав старий пан.
—  Може.
—  Ви більш про це нічого не знаєте? —  

гостро вдався лейтенант до Кози.
—  Ні, ваша вельможність, —  вишкірився 

Коза.
—  Ви думайте, що говорите, —  загрозли

во сказав лейтенант. —  Ці жарти можуть у 
вас швидко минутись.

—  Важко, —  сказав Коза. —  Така вже мок 
вдача.

Лейтенант хотів іще щось сказати, але ста
рий пан смикнув його за рукав. Пішли. Вночі 
зробили в кав'ярні облаву. Забрали кількох 
спекулянтів і повій. Але чоловіка з тонким 
носом і довгим обличчям не знайшли.

Всю ніч у будинку був галас, жінки вере
щали, в дансингу зчинилася бійка. Дівчину 
Гелену розбудив міцний стук у двері: «Від
чиніть, —  гупав хтось, —  поліція», —  вона 
дуже злякалась, це їй нагадувало, як до них 
прийшли німці й застрелили батька, вона 
тремтячими руками одягла спідницю й від
чинила, під дверима стояли дядьки в формі, 
запитали її, хто вона й що тут робить, а вона 
сказала, що працює на кухні й що вона сест
ра в перших капітана Лабуди, а дядьки ре
готали й довго стояли в її комірчині, й не 
шукали нічого, тільки шкірилися на неї, а 
один поплескав її по спині, вона прожогом 
вистрибнула в коридор, помчала коридо
ром і вбігла в кімнату до Лабуди. Лабуда 
був ще вдягнений, варив ваву, Коза сидів на 
постелі в спідньому. Геля засоромилася, ли
шилася стояти в дверях.

—  Ходи, ходи, —  вишкірився Коза. —  Чо
го боїшся? Не бачила ще мужика в підшта
никах? і
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—  Заходь, —  сказав Лабуда, — а ти за
крийся.

Коза, скривившися, заліз під ковдру.
—  Не знав я, що ти такий делікатний, —  

сказав він Лабуді.
—  Що сталося? —  спитав Лабуда.
— Ті дядьки в мене.
— Потурбували тебе?
Вона дивилась на нього, не розуміючи.
— Один хотів мене схопити. То я й утекла.
— Га-га-га, —  сміявся Коза. —  Потурбу

вали її. А за що він тебе схопив? За задок?
Геля почервоніла по самі вуха.
— Не будь вульгарний, —  сказав Лабуда.
— Слухаю, капітане, —  сказав посміхаю

чись Коза. —  Змажу медом губи. Більше не 
буде ніякого лайна й ніякого задка. їй богу, 
тепер вимовлятиму самі тільки медові слова.

— Ходи, —  сказав Лабуда дівчині. —  Пока
жеш мені того дядька.

— Краще не треба, брате. —  Вона все ще 
злякано стояла в дверях. —  Краще я трохи 
тут побуду. —  Підсмикнула спідничку, та на 
грудях була в неї тільки сорочка, і стріли 
грудей гостро виступали вперед.

— Як хочеш, —  холодно сказав Лабуда. 
Він став біля вікна, обернувся спиною до 
кімнати, щоб не дивитись на сорочку й на 
стріли молодих грудей.

— Напийся кави.
Вона слухняно сіла до столу й налила собі 

кави. Коза прикидався, ніби дрімає, але крізь 
приплющені очі спостерігав їх обох, йому 
була знайома ця гра, й він з цікавістю спо
стерігав, як вона відбувається, Геля подоба
лась йому, але він відступав її капітанові, 
він, Коза, був здоровий, на світі багато жінок 
і дівчат, а капітанові дуже придалось би 
щось таке, що тримало б його при житті. 
«А таке дівча може прив'язати до життя на
віть напівмертвого,—  думав Коза, —  їй-бо- 
гу, — казав він собі, —  я не примушував би 
себе двічі припрошувати. А що вони родичі, 
то ще чого не вистачало, які там родичі, кра
пива теж об тин терлася. Мені треба б було 
вдягтися та спуститися вниз, —  думав він, —  
там якийсь гармидер, може, знайшлась би 
якась розвага для хлопця, та як же вдягати
ся при ній, вона ж тобі зі шкіри вистрибне».

— Тобі треба б було додому повернути
ся ,— сказав Лабуда. —  Це не місце для 
тебе.

— А що б я тепер там робила? Тепер там 
нема чого робити, зима надходить, щр б я 
там робила? Ту жменьку льону й мати зітче, 
ми б тільки заважали одна одній у халупі.

— Як хочеш, —  сказав холодно Лабуда. Та 
чогось йому було приємно, що вона не хоче 
від'їздити. —  Але як щось з тобою трапить
ся, сама будеш винна. Сама бачиш, яке Це 
місце.

— А що б могло зі мною трапитись?

—  А от як тепер — отой дядько, що тебе 
обмацував.

—  Не обмацував, він тільки торкнувся, а 
я вже й утекла.

—  А що, якби мене тут не було? Що б ти 
тоді робила?

—  Так ти ж є, —  просто відповіла вона.
Він обернувся від вікна, —  дівчина зручно

сиділа за столом, нагнувшись, і довірливо 
глипала на нього правим оком.

—  Це правда, —  розгублено сказав Лабу
да. —  Поки що я тут.

Цього вже Коза не міг витримати.
—  Ге-ге-ге, —  зареготав він. —  Я не можу. 

Захисник честі. Як у романі, їй-богу, наче в 
якому романі, —  він перекочувався по ліж
ку від сміху, блискав білками на чорному ци
ганському обличчі. Згадав, як читав колись 
такий роман, де виступав дуже шляхетний 
чоловік, читали його в кімнаті гуртом і смія
лися з того шляхетного чоловіка, й робили 
не дуже пристойні уваги до його вчинків. 
Тепер його капітан Лабуда трохи скидався 
на чоловіка з благородним поводженням, і 
це було Козі дуже смішно.

—  Я піду, —  сказала Геля. —  Мабуть, уже 
пішли. —  Блиснула очима на Козу, що про
довжував сміятися. —  А вам нема чого смія
тися.

Устала, поправила спідницю й з гідністю 
вийшла. Коза дивився на неї, роззявивши 
рота.

—  Як королівна, —  здивовано сказав він.
—  Я тебе відмолочу, як пса, —  сказав Ла

буда. —  Розіб'ю тобі твою погану пику, як
що хоч словом її зачепиш.

—  Овва, —  Коза свиснув між зубами. А 
потім сказав: —  Зрозуміло, капітане.

—  Це моя родичка, —  додав Лабуда спо
кійніше. Коза вкрився ковдрою й тільки по
сміхався під нею: «Таку родичку й я хотів би 
мати, така родичка в ліжку найкраща». Але 
вголос не сказав нічого, бо знав Лабуду, той 
і справді міг би дуже розгніватись, а тоді він 
не визнає жартів. Рука в нього важка, адже 
Коза добре пам'ятає його руку, після того 
потиличника він почав і шанувати капітана; 
а потім і полюбив його, це був товариш, 
яких людина небагато зустріне в житті. Ла
буда ще посидів хвилину, дивлячись у по
рожню чашку. Піймав себе на тому, що Дур
нувато посміхається. Що сталося? Чому він 
усміхається, наче ідіот? Взагалі не сталося 
нічого: була облава. Сюди зайшла Геля й 
випила чашку кави, вона не встигла як слід 
одягтися, ну, то й що з того? Це гарна мо-

•  V  V  •  ■ • • •лода дівчина, це його родичка, и він и захи
щає; і в нього добрий настрій від того, що 
він ЇЇ захищає. От і все. Загасив світло й ліг, 
та знав, що не засне, почав думати про село, 
яке пригадував дуже невиразно, мусив до-
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мірковувати, й це також радувало його, се
ло було мінливе, миготіло, як сніг на сонці, 
було чисте й прозоре, це була його мрія. 
Дуже хотілося йому покинути брудне ре
месло, галасливих відвідувачів, одвічний за
пах, облави й усі неприємності, й якщо він 
нічого не починав, то тільки тому, що бояв
ся, як би не програв знову, як би його мрія 
знов не виявилася марною.

За кілька днів Набуду викликали в полі
цію. Він уже майже забув про лейтенанта й 
про старого пана та про облаву, але вони, 
видимо, не забули про нього.

Він сидів на стільці, й старий пан привітно 
посміхався. Потім проти нього відчинилися 
двері. Ввійшов якійсь чоловік. Різке світло 
вдарило йому в обличчя.

—  Це він?
— Здається він.
— Придивіться до нього добре, —  лагідно 

сказав старий пан. —  Це дуже важливо.
—  Він, —  упевненіше сказав Лабуда. —  

Пригадую. Той самий ніс.
—  Можете його відвести, —  сказав старий 

пан стражникові, що привів тонконосого. По
дякував Лабуді. Можливо, його ще потурбу
ють, але ж він розуміє, служба є служба, 
Лабуда вийшов, а старий пан залишився си
діти за столом, розглядаючи свої нігті. Потім 
зітхнув, —  до праці, старий, до праці. По
дзвонив.

—  Приведіть його знову, —  сказав у труб- 
ку.

За хвилину ввійшов стражник з тонконо- 
сим.

—  Ви можете йти, —  сказав старий пан 
стражникові.

Хвилину стомлено дивився на тонконосо
го. Той поглядав боком, за напівзагратова- 
ними вікнами сірів обрій.

—  Сідайте, шановний, —  ласкаво сказав 
старий пан.

Ігнац Август Коленатий сів, не перестаючи 
дивитися в вікно.

— Отже, ми скінчили, шановний, —  вираз
но сказав старий пан. —  Кінець вашої мов
чанки. Перейдімо до серйозної праці.

Але Ігнац Август Коленатий навіть бровою 
не поворухнув, сидів випроставшись і дивив
ся в вікно. «Ідіот, —  лаявся він у думці, —  ох, 
якби я міг схопити в руки того ідіота, я б 
його задавив». Ідіот був Венделін Брада, що 
забув про трупи, залишив їх там, коли пере
селявся, тільки трошки прикидав їх землею, 
а Ігнацеві сказав, що все в порядку, —  «Іді
от, —  лаявся Ігнац Август, —  полінився тро
хи поворушитись». Відразу, як тільки прочи
тав у газетах про те, як знайдено трупи, зро
зумів, що справи погані, й радніший був би 
зникнути кудись, але був потрібен Вінцентові 
Ульріху, вони розпочали велику гру й мусіли 
її закінчити. Схопили його в кав'ярні, він спо

кійно сидів і пив каву, коли підійшов знайо
мий офіціант і з ним людина в цивільному 
вбранні, Ігнац Август відразу зрозумів, що 
справа кепська. Знайшли в нього револьвер, 
щастя, що коли його хапнули, то він був 
сам, він міг би зустрітися з кимось із підпіл
ля, й усе тоді ляснуло б. А того ідіота, того 
Венделіна Браду, що його застрелити було б 
мало, якому треба було б розпороти живіт 
і кишки в гній закопати, —  того схопили під 
час демонстрації проти тих пархатих жидів 
за два дні перед тим, —  дурень, ішов на чолі 
перекупок і вигукував антисемітські гасла, 
ішов попереду й серед білого дня, це прос
то ідіот, його схопили й побили кийками. 
Ігнац Август Коленатий не боявся за себе, 
найгірше, що може з ним статися, це те, що 
його повісять, а це не бозна-яка страшна 
смерть, він бачив уже й гірше. Йому було 
прикро, що потрапив у холодну з-за такої 
дурниці, з-за того ледачого ідіота, він бояв
ся, що Брада говоритиме, у тієї тварини не
ма ніяких ідеалів, ніякої душі, це тільки че
рево, купа кишок, ненажера, й більш нічого, 
оце то й біда, що доводиться працювати з 
такими людьми, вони придатні тільки як ру
ки, як знаряддя, вони добрі доти, доки на 
волі, а тільки їх посадять, то вони не варті й 
шага, й плювка. їм тільки трохи почнуть по
грожувати, а в них уже^Тіовні штани, їх мож
на звабити дурницями, їх купують тим, що 
дають нажертись, завжди купували, даючи 
нажертись. «Тьху, —  лаявся Ігнац Август Ко
ленатий, —  чому я давно вже не забив цього 
поросяти, чому досі не розпоров йому чере
ва, адже це колись мусило статись, я пови
нен був знати, давно вже треба було йому 
розпороти те свиняче ненажерне черево. 
Той ідіот, напевно, буде говорити, і як тіль
ки такого ідіота допустили до праці, гово
ритиме, що схочуть, а може вже й говорить.

—  Нічого вам не допоможе, шановний,—  
сказав старий пан чемно. Ввійшов молодий, 
привітався з старим паном самим поглядом 
і сів на стільці в кутку.

Ігнац Август Коленатий мовчав, усе ще ди
вився на сірий обрій, розрізаний гратами 
вікна.

—  Начальник упертий, —  сказав молодий, 
обличчя в нього було рожеве, видимо, 
він щойно поголився, усмішка недобра.

—  Це зайве, хлопче, —  по-батьківськи ска
зав старий пан. Пригладив ріденьке, брудно- 
сіре волосся й стукнув пальцем об стіл. —  
Ти можеш спокійно очистити сумління. Ні
чого іншого тобі не лишається. Генеральна 
сповідь.

Але Ігнац Август Коленатий сидів нерухо
мо й мовчав, бо коли вони все знають, —  а 
може ж, вони й не знають усього, то це 
останнє, що він може зробити, мовчатиме, 
помститься хоч мовчанням, це його остання
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можлива помста, не розкриє рота, нехай 
його хоч четвертують. Молодий устав, не
чутно підійшов до нього за спиною й неспо
дівано гукнув:

— Де ти цього навчився? Де навчився 
стріляти в потилицю?

Ігнац Август Коленатий мовчав, тільки 
грошки відхилився, але не промовив і слова, 
удавав розгніваного, але швиденько й гаряч
ково розмірковував, —  здається, той ідіот 
ще не говорив, здається, ще не знають нічо
го, ще не мають, окрім тих трупів, ніяких до
казів, ще йому, може, пощастить і висмикну
тися звідси, якщо той ідіот не говоритиме. 
Справді, в старого пана доказів було зама
ло, з такими доказами він не міг поставити 
тонконосого перед судом, але розслідуван
ня тривало, й справа була не така вже й 
проста, тут уже не йшлося тільки про ті тру
пи, справа ускладнювалась і поширювалась, 
у тонконосого були фальшиві документи, 
знайшлися й інші фальшиві документи, оче
видно, з одного джерела, здавалося, що 
натрапили на сліди дуже важливо? справи, 
зв'язки були ще не вияснені, але сліди були 
виразні, це весела праця, якщо людина на
трапить на виразні сліди.

Минули тижні, поки сліди кудись їх допро
вадили. Знайдено майстерню фальшивих до
кументів, це був помічник нотаріуса звідкись 
із Загор'я. Потім уже все пішло швидше: за
кинули сіть і похапали власників фальшивих 
документів. Виявився зв'язок між тонконо- 
сим і дебелим дядьком, якого засудили на 
два місяці за антисемітський виступ. Венде- 
лін Брада говорив. Йому обіцяли, що буде 
йому добре, краще, як усім іншим, йому ні
би платню обіцяли: він заговорив. У нього 
весь час підтримували гарний настрій, году
вали його й поїли, весь час підтримували на' 
лежну температуру, й Венделін Брада був 
задоволений, посміхався невеличкими очи
цями, вартові приносили йому пиво й поїсти, 
ніколи ще йому не було так добре, й він 
розповідав про себе й про Ігнаца Августа 
Коленатого та про забитих офіціантів. «Той 
їх приводив, а я їх бахав, —  розповідав він 
весело й трохи пишався собою, —  це була 
чиста робота, з тими офіціантами, жоден і 
не зойкнув, не мав часу й зойкнути». Відбу
лась його очна ставка з Ігнацом Августом 
Коленатим, тонконосий поглядав на нього, 
але Венделін Брада вже його ні трохи не 
боявся, Ігнац Август Коленатий уже не був 
його начальником, не міг уже заплатити йо
му, даремно він на нього поглядав, Венде
лін Брада розповів усе по черзі, й маленькі 
очиці в нього посміхалися, він знав, що піс
ля допиту йому знов буде добре. Ігнац Ав
густ Коленатий усе ще мовчав, тепер це 
вже було ні до чого, він бачив, що сіть за
кинуто, що схоплено багато його товаришів,

але він усе мовчав, — ні, нехай його хоч на 
шматки ріжуть, не говоритиме, це був 
опір, що допомагав йому зносити станови
ще, в якому він опинився. Але без огляду 
на те, чи говорив Ігнац Август Коленатий, 
чи ні, без огляду на те, все посувалося впе
ред, відомості поширювались і вели все да
лі й далі, вище й вище, це були несподівані й 
важливі відомості. Сліди вели в сферу висо
кої політики: молодолюдацький авангард 
мав зв'язки з нелегальним рухом. У країні 
зростало обурення: це була провокація, це 
була зухвалість у країні масових могил, спа
лених сіл і десятків тисяч забитих антифа- 
шистів-борців. Робітники, партизани —  всі 
вийшли на вулиці: ні, ні, фашизм не пройде. 
Це була хвиля гніву, бурхлива й висока хви
ля, вона не могла виявити себе у всій по
тужності, бо не зустріла опору, але була це 
могутня й гнівна хвиля, це було нове єднан
ня сердець, це було переконливе, бойове 
зрушення, воно нагадувало вибух народного 
гніву три роки тому. Реакція затамувала по
дих; вожді нашвидку й розгублено виголо
шували декларації, в яких зворушено бур
мотіли про непорозуміння, про власну не
причетність, проголошували свою ясну й 
недвозначну антифашистську позицію, на
магалися провести консолідацію своїх лав 
і відступити організовано. Але й самі були 
розгублені й перелякані. їх вразив не самий 
факт, що серед їх співробітників знайшлися 
злочинці; вони знали, з ким спілкуються. 
Вони відчули страх, страх перед збуреною 
гнівною хвилею, страх перед вулицею, пе
ред юрбою, як вони її назвали. І вони мали 
підстави боятися вулиці й юрби. Для деко- 
го з них це всупереч усьому був тільки тим
часовий відступ, тактична помилка, що буде 
виправлена з бігом часу. Для інших це була 
пересторога. Августин Шернер навмисне 
зайшов за професором Копаницьким, мусив 
іти до нього додому, професора Копаниць- 
кого останніми днями не було видно ні в 
секретаріаті, ні в кав'ярні. Застав його за 
працею, він сидів за письмовим столом, де 
лежала купа розгорнених книжок і нотаток, 
це були його давні нотатки до книги, яку він 
хотів написати, яку вже кілька років починав 
писати.

Він поклав руку на купу паперу. Виглядав 
трохи театрально.

—  Я повернувся, —  сказав він майже уро
чисто.

А Шернер сказав:
— Я ніколи їм не вірив, —  справді, тепер 

йому здавалося, що тим новим людям, які 
виринули з невідомого, без заслуг, без ми
нулого,—  ніби тим людям він ніколи не ві
рив, ніби знав, які вони непевні, якщо спра
ва доходить до справжньої демократії, ніби 
це тільки шахраї та замасковані вороги де-
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мократи, йому навіть здавалося, що ці свої 
підозріння він висловлював.

—  Я повертаюсь до праці, —  сказав про
фесор Копаницький.—  До справжньої праці.

Йому не дуже хотілося повертатися до 
справжньої праці, він звик працювати легко 
й безсистемно, йому не хотілося розлуча
тися з комфортом і добробутом, яких він 
ледве скуштував, але інакше він не міг, не 
міг залишитися там, де виявилась така бе
зодня бруду, та крім того залишатися там 
йому видавалося ще й небезпечно.

—  Я відходжу від політики, Августине,— 
виголошував він. —  Не знав я, що навколо 
мене робиться, а тепер знаю, й тому від
ходжу. Я зганьбив своє ім'я: очищу його 
роботою.

Він також склав декларацію, сповнену 
справедливого обурення, й надіслав її в усі 
газети. Але мандата не зрікся: сподівався 
також, що за ним залишаться паї в бляхар
ському підприємстві.

Августин Шернер гладив вусики.
—  А що мені робити?
— Ти поет, —  сказав професор Копаниць

кий. —  У тебе є поезія.
—  З поезії не проживеш,— сказав Авгу

стин Шернер.
— То вертайся до аптеки.
—  Не знаю,—  сказав Августин Шернер.—  

Можливо, ще й не слід залишати поле бою.
«Йому-то легко, —  думав Августин Шер

нер, —  удає з себе пророка, але забезпечив 
себе на кожен випадок, а мене відсилає до 
аптеки, ні, того навіть уявити -не можна, яке 
нудне й безглузде життя без зрушень, білий 
халат і одвічний запах ліків, без кінця вкло
нятися та збирати шаг до шага, починати 
спочатку»,— ні, він не зробить цього.

Професор Копаницький здвигнув пле
чима:

—  Порадься з власним сумлінням. — 
«Відчепись ти, поетичний паничику, —  думав 
професор Копаницький, — відчепись, не 
лізь до мене, я тобі не нянька, в мене влас
ного клопоту вистачає».

—  Треба тепер боротися за чистоту де
мократії, —  сказав Августин Шернер. — Тре
ба очистити наш щит. —  Тепер звільнилося 
багато посад, були це добрі посади, в се
кретаріаті після першого удару опам'ятали
ся, там було пожвавлення й рух, почались 
інтриги, боротьба за звільнені місця, за 
збільшення простору, можливо, що треба 
тільки перетривати ці важкі часи, а потім бу
де знову добре, потім буде ще краще, мо
же, слід тільки перетривати та вибрати собі 
щасливу карту.

—  Треба лишитися біля прапора, — ска
зав Августин Шернер.

—  Як хочеш, — холодно сказав професор 
Копаницький.

Він схилився над столом, над купою па
перів, і вдав, ніби Августина Шернера тут 
уже не було, Шернер зрозумів і пішов. Вій 
був сердитий на професора Копаницького: 
«Такий боягуз, —  картав він його, — ледве 
дмухне холодний вітрець, так він уже взу
ває пантофлі й не вилазить з дому», —  Ав- 
густин Шернер вважав, що професор Копа
ницький тепер би дуже придався, тепер бу
ла потреба в чистих людях, а вони обоє бу
ли чисті, могли б вступити в боротьбу й пе
ремогти, але професор Копаницький уник
нув і взув пантофлі, це боягуз і порожня лю
дина, марно до нього й ходити було. «Треба 
залишитися біля прапора, треба залишитися 
біля забрудненого прапора й очистити йо
го», — говорив він, повторював це так дов
го, поки сам не повірив, що справді хоче за
лишитися біля прапора демократії й очисти
ти його. Він був чистий сам перед собою й 
радів, що так вирішив.

7 Суддя похмуро поглядав з
вікна канцелярії на прегибсь- 
ку площу: там було повно лю
ду. Робітники з консервного 
заводу й з тартака, багато се
лян — усі стояли вже кілька 

годин, стояли й не рухались, але суддя до
бре знав, що це означає. Він сердився, кляв 
юрбу й боявся її. Багатьох він знав, бо дав
но вже був суддею в Прегибах, з багатьма 
тими, що стояли на площі, він мав справу; 
багато з них самі по собі були люди чемні 
й покірні, але суддя знав, що коли вони ра
зом, то перестають бути покірними. «Така 
ганьба, — думав він, — така ганьба», — така 
короткозора політика, а він мусить за це 
покутувати, мусить дивитись, як під вікнами 
в нього чорніє натовп і мовчки загрожує йо
му. Вислали делегацію; він відмовився прий* 
няти її, прийняв прокурор. Він не має нічог 
спільного з тими людьми, він незалежни 
суддя в демократичній республіці; і Янк 
Крапа він засудив згідно з правом, точи 
в межах закону, і ніякого натискування вії 
не визнає, ніякої волі мас і чогось такого по; 
дібного, він тут носій закону і край. Ві 
швидко ходив по кабінету й сердито спи 
нявся коло вікна, юрба чорніла, вона вж< 
стоїть там кілька годин і не рухається, ц 
його нервувало. Він вимагав озброєної охо 
рони; відмовили, мовляв, не мають ніяки 
підстав для втручання. Всі вони зв'язані 
комуністами, нема куди звертатись по доп 
могу, все пішло шкереберть, це не та вп 
рядкована держава, в якій шанують пор 
док і дотримують його, в якій панує пова 
до законів, це якась дивовижна довільністі 
немає підпор, немає сталих принципів, в 
десь поділось. Нехай відпустять його, —  д
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мав він злісно, —  нехай тільки відпустять, 
його, нехай порушують закони, вони самі 
собі копають могилу, самі віддають себе в 
руки ненадійної наволочі, він не хоче мати 
з усім цим нічого спільного, він виконує 
свій обов'язок і виконуватиме його, поки 
дихає. Був переконаний у тому, що він фа
натик обов'язку: що ненавидить юрбу, на
волоч тільки тому, що вона намагається по
рушувати виконання обов'язку. Не признав
ся б, що ненавидить цих людей тому, що 
боїться їх, тому, що завжди їх боявся, змал
ку боявся хлопців, які не носили краваток, 
які мали брудні нігті, боявся за своє чисте 
вбрання й чисті черевики, завжди боявся за 
своє чисте вбрання й чисті черевики, і тоді,
коли вже виріс, цей страх залишився в ньо
го, набравши інших форм. Але він не хотів 
того знати; не міг визнати своєї партійної 
необ'єктивності. Він пишався своїм станови
щем, любив свою посаду й вагу слів, якими 
вирішував долю, любив уявлення про свою 
чесність і об'єктивність. А тепер бачив, як 
усе це миналося, не був наївний, бачив, ку
ди йдуть справи, це означало кінець, не 
тільки кінець становища, кінець життя: після 
того як його покинула жінка, життя не мало 
для нього іншого змісту, крім обов'язків 
судді. Витримає до кінця; не піддасться; не 
піде просити з чемненько похиленою голо
вою— не підлабузнюватиметься перед но
вими панами, як багато його колег, боягуз- 
ство гірше за поразку. Не можна підлягати 
галасу юрби: він воліє померти, ніж зазнати 
ганьби. Хоче залишитися осяйним взірцем.
Але коли він подумав про ці слова «осяй
ний взірець», захотілось йому висміяти са
мого себе, він знав, що смішно бути осяй
ним взірцем, що осяйний взірець нікому не 
потрібен, нікому вже не буває потрібен 
осяйний взірець, набіжить каламутна хвиля 
й усе заллє, можливо, що ніхто й не знати
ме про існування обласного судді Медзи- 
градського, який стояв на своєму посту до 
останнього подиху, який змагався з при
страстями юрби, все смішне й зайве, все 
зникне, й нічого по ньому не залишиться, 
все поглине каламутна хвиля, що надходить. 
Але нехай і так, нехай усе це смішне й зай
ве, він таки залишиться на своєму посту і 
витримає. А, можливо, це все буде й добре:
мученики завжди були основою морально
сті. Світ не може довго перебувати в хаосі, 
хаос вичерпується, колись мусить знову 
прийти порядок і влада закону, а законові 
потрібні судді. Може, через багато років 
з'явиться якийсь суддя й вигребе з попелу 
спаленого світу забуту постать самотнього 
обласного судді і, можливо, ця постать бу
де його підсиленням. Світу завжди потрібен 
буде порядок, закони й судді, треба підтри
мувати традицію, треба передавати естафе

ту, навіть коли обличчя тих, що мають прий
мати естафету, ще невідомі. В історії завж
ди бували епохи, коли пристрасті юрби 
брали гору над порядком, але порядок 
завжди відновлювався, закон завжди сідав 
на своєму троні, судді теж відновлювались, 
були вічні й невивідні.

Втіха ця була дуже віддалена й неособова, 
він відчував, що тільки вигадав її на цей ви
падок, що його ця втіха не надто й підба
дьорює. Він не міг так легко позбутися дійс
ності, площі, яка чорніла від юрби, уявлення, 
як його колеги трусяться від страху, як га
рячково телефонують на всі боки й нама
гаються перекинути відповідальність один на 
одного. Сам він умиває руки: він засудив Ян- 
ка Крапа точно у відповідності до закону, й 
на цьому для нього випадок скінчився, апе
ляцію розглядала вища інстанція, це вже не 
його справа, не його справа й те, що випа
док набув широкого розголосу, що в ньому 
зіткнулися партійні пристрасті, що в цій бо
ротьбі вдавалися до недозволених прийо
мів, —  це все вже була не його справа, це 
все вже його не стосувалося, він виконав 
свій обов'язок точно, не піддався ні заляку
ванню, ні підкупу. Він опинився в центрі ува
ги, про нього писали в газетах. Той боже
вільний син божевільного батька, той соп- 
ливий Угрін написав про нього, що він —  
давній професійний пожирач євреїв та ко
муністів. Суддя надіслав до газет спросту
вання: він людина і громадянин, і як такий, 
має свої політичні переконання, свої симпа
тії та антипатії; але ніколи вони не вмішу
вались у виконання його службових обов'яз
ків, рішуче ніколи. Спростування було скла
дене офіційно, в спокійному тоні, в точних 
виразах, з фаховими термінами, вражало не 
просто вірогідністю, а ніби якоюсь урочи
стою вірогідністю, впливало бездоганно. На 
нього нападали; його боронили. Тут ніби 
вже не йшлося про справу Янка Крапа, спра
ва Янка Крапа немов провалилася крізь 
землю, тепер тут була справа судді Медзи- 
градського, судді, що не утворював законів, 
а служив їм, сумлінно здійснював їх, а став
лення судді до законів не мінялося, завжди 
було те саме, точне, службове, віддане. Слу
га закону, зразок сумлінності, опора демо
кратії, свободи й незалежності, навіть носій 
давнєримських чеснот, — так писали одні; 
убивця й помічник убивців, — кричали інші.
Прірва була непрохідна; і суддя тільки з ве
ликим зусиллям зберігав суддівську поваж
ність і внутрішню незалежність, йому й са
мому хотілося вступити в бій, він знав, що 
боротьба йде не тільки за нього, а за весь 
його світ; але йому не можна було бруднити 
себе партійними пристрастями, він мусив 
залишатися над ними, величний, недоторка
ний, як сам закон, якому він служив.
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А тепер усе це западалося в темряву. Хви
ля гніву та обурення, що охопила всю краї
ну після викриття фашистського підпілля, до
котилася й до прегибськоТ тиші й зібрала на 
площі людей, які чекали спокійно, бо знали, 
що дочекаються; в крайньому випадку пі
дуть і висадять браму в в'язниці. Вони були 
єдиною силою в містечку, ніхто не чинив їм 
опору; вони не мали уявлення про суддівсь
ку незалежність, про вільний простір, яким 
мусить бути оточений закон та його слуги; 
вони відчували тільки, що таке справедли
вість, а що —  несправедливість, і не хотіли 
визнати за справедливе, що фашисти й по
сібники фашистів ув'язнюють тих, котрі про
ти них боролись. Вони вимагали Янка Крапа 
й знали, що дочекаються його; дивувалися 
тільки, що не поставали тут уже давно, що 
допустили, щоб Янко Крап довгі місяці си
дів у слідчій в'язниці, чекаючи, коли його 
справу розв'яжуть законним способом. Без
глуздий спосіб, безглуздий, сліпий закон, не
жива машина, яка не відчуває, що справед
ливе, а що несправедливе. Безглуздий, слі
пий, безсилий закон. Вони вже не бояться 
його, вже перестали боятись, не мають біль
ше охоти терпіти вибухи сліпої машини. Сто
яли на площі, сиділи купками, курили, коли- 
не-коли перекидалися слівцем, це був спо
кійний натовп, були тут і жінки, прибігали й 
діти, плутаючись між дорослих, і ніхто їх не 
прогонив, це був спокійний натовп, він чекав 
уперто, шість годин уже не працював тартак, 
не працював і консервний завод, а в виселку 
не лишилось ні духу, він був порожній, ви
метений, всі звідти прийшли на площу й че
кали Янка Крапа. Вікно його камери виходи
ло на подвір'я; але він знав, що діється. Ко
ридорний сам прийшов, відчинив двері й 
сказав, що ціле місто зібралося, принаймні 
весь виселок. «Якби тільки не сталося нічо
го», —  сказав коридорний, був це дуже ху
дий, завжди неголений чоловік, що мав п'я
теро дітей. «Я залишу ваші двері відімкнуті,
пане Крапе», —  запропонував коридорний, 
але Янко Крап не хотів ніякої милості, тепер 
він уже не хотів ніякої милості, сидів і чекав, 
чекав спокійно, за ці місяці навчився чекати.
Спочатку дуже мучився, готовий був руку 
собі відгризти від нетерплячки, впав у від
чай від самотності й непорушності, але знав, 
що своїм ворогам не слід показувати, як він 
мучиться, отже почав виховувати в собі тер
пеливість, це були психічні вправи, сперш 
думав про найпростіші речі, рахував до де
сятьох тисяч, це були жахливі дні, цілі годи
ни рахування, думав також про те, що ось 
він почав учитися друкувати на машинці, на
малював клавіатуру на папері й почав висту
кувати, —  це вже було цікавіше. Потроху він 
звик до самотності й перестав боятись її, це 
вже не було так жахливо —  залишитися са

мому з собою, він навіть почав думати, що 
це й корисно, тепер він добре уявляв усю 
свою працю, всю свою квапливу й рухливу 
діяльність, добре бачив помилки, яких наро
бив, мав досить часу обмислити свої помил
ки й перестав боятися їх, перестав їх обхо
дити, сміливо дотикався їх. «Це була найго
ловніша помилка, —  думав він, —  що я не 
думав про свої помилки, що я весь час від
кладав це, а тому віддалявся сам від себе, і 
не тільки від себе, а й від людей, від товари
шів і від Емми, самостійність не в тому, що 
ми стрімголов летимо в простори й що ми 
гупаємо кулаком по столу, що ми гукаємо й 
клянемо, коли нам щось не до смаку, само
стійність і не в тому, що піддаємося лесто
щам оточення тоді, коли починаємо самі в 
собі сумніватися. Я надто пишався собою. 
Був надто самотній. Ображав людей. Не ба
чив їх. Бачив мету, але мета немовби зрос
лася зі мною, мета — це знов-таки був я. 
Всюди я. Завжди я. Праця —  і це був я, я по
глинув працю. Я поглинув комунізм, кому
нізм—  це також був я». Такий був остаточ
ний мужній висновок. Нелегко він дійшов до 
цього висновку, обурювався, ходив по каме
рі й сердито чухав шрам на правій щоці, про
клинав християнське каяття і кволість, —  
«приборкався, тому що в тюрязі, все це самі 
дурниці, пастки на ослаблих людей, а я не 
хочу бути кволим, не маю права бути 
кволим», —  але правда знову й знову набли
жалась до нього й чим ближчою вона става
ла йому, тим менш була терпка. Ну, що ж, 
не прожив без хиб. Але це не трагедія, ще є 
час усе це виправити, він ще молодий і має 
ще стільки часу й стільки сили, стільки ба
жання працювати! Він ніколи не боявся жит
тя, а тепер боявся його найменше. І якщо 
все-таки нетерпеливився, то тільки тому, що 
дуже йому хотілося бути між людьми, між 
товаришами, хотілося подивитись на них но
вими очима, так, як бачив їх з в'язничої ка
мери, а також хотілося йому дуже бути з 
Еммою. Ні, тепер він взагалі нічого не бояв
ся. Тоді, коли гупав кулаком по столу, коли 
всі його боялися й слухались, тоді часом ви
никало в нього почуття непевності, відчуття, 
ніби не все гаразд, що йому щось не даєть
ся, а він заглушав ці відчуття зовнішньою 
рішучістю й непохитністю; тепер йому вже 
було б непотрібно гупати по столу: йому 
здавалося, що він знає, де правда, й що його 
всі зрозуміють, ледве він її висловить.

Смеркалося. Надворі починало темніша
ти. Він починав нетерпеливитись. Постукав у 
двері. Коридорний відразу відчинив, ніби 
стояв біля дверей, готовий до послуг Янка 
Крапа.

—  Що там діється? —  спитав його.
—  Не знаю, пане Крапе. Досі ще там сто

ять.
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— Дякую.
—  Я радий, пане Крапе, —  сказав кори

дорний. —  Завжди охоче прислужусь вам, 
пане Крапе.

Янко Крап уже хотів зачинити двері, а те
пер приглянувся до коридорного, бачив йо
го досить часто, а тепер уперше придивився 
до нього краще, крізь густу щетину видно 
було жовте, хоробливе обличчя, під очима 
темно-сині підкови.

— Робота нікчемна, правда?
— Радий, що її маю, пане Крапе.
Янко Крап подивився на нього здивовано, 

не міг уявити собі, щоб комусь подобалось 
бути коридорним.

— Це спокійна праця, —  сказав коридор
ний ніби на виправдання.

— Як ви її дістали?
— Подав заяву. Знаєте, —  він затнувся, 

але потім договорив, —  коли чехи відійшли, 
тоді лишилися вільні місця. От я й подав за
яву, і мене прийняли.

— Щирий словак?
— Я хворів на легені. Що мені лишалося 

робити? Тоді вже мав троє дітей, ви уявити 
собі не можете, що це таке діти, пане Кра
пе. А йдеться до пенсії, жінка туркала та тур
кала, перекинешся, мовляв, а я що з дітьми 
робитиму? І справді, кожну мить можу по
мерти, сплю погано, ледве на ногах стою. 
Принаймні їм дещо залишиться після мене.

— Ви тут весь час були?
— Я тільки з блатними, пане Крапе, —  зля

кано сказав коридорний. —  Ніколи не мав 
справи з політичними. І потім, за німців, та
кож тільки з блатними був, це вам усі посвід
чать.

—  Сестри не знали?
— Бачив сестричку, —  швидко сказав ко

ридорний, здавалося, він чекав цього пи
тання.

— Вони ходили на прогулянку після блат
них. Ми заходим, а вони виходять. Так ми й 
зустрічалися, —  завагався, немов би щось 
пригадав, ключі на стальному кільці брязну
ли. — її всі тут знали, —  сказав. —  Була як 
сонечко, таке личко миле. І нічого не боя
лась.

Янко Крап мовчав. Коридорний з хвилину 
постояв, нерішуче переступаючи з ноги на 
ногу.

— Нічого вам не потрібно, пане Крапе?
— Нічого.
— То я тоді піду.
Пішов, але, зробивши кілька кроків, зупи

нився й нерішуче вернувся.
— Я завжди тільки з блатними, пане Кра

пе. Це всі посвідчать.
Янко Крап не відповів, тільки кивнув го

ловою, і коридорний пішов. За мить засві
тили. Янко Крап стояв, опершись об одвірок, 
і думав про Ганку, в ці місяці часто думав

про неї, —  вона була тут, десь у цих білих 
суворих коридорах, думав про неї та її ка
тів і стискував кулаки. Але тепер він думав 
тільки про неї, про свою маленьку сестру, 
бачив її майже дитиною, не міг уявити її в 
ув'язненні й у всьому тому жахові, —  що 
вона думала, що робила, щоб не боятися, 
який вигляд мала в ті останні години? А по
тім згадав про те, як колись мріяв про кому
нізм, як поєднував цю мрію з нею, з своєю 
малою сестрою, вона вже не буде пілотом, 
не буде й полярною дослідницею, ні про
славленою спортсменкою вже не буде, її 
вже нема. Комунізм прийде, але Ганки вже 
не буде; в цю мить йому здалося, що кому
нізм буде на одну істоту бідніший. Буде бід
ніший на одну Ганку, і не лише на неї, на всіх 
праведних, що загинули, що не дочекались 
його. Було йому шкода всіх, котрі не доче
калися й котрі не дочекаються; треба берег
ти людину, треба пильнувати її, треба щоб 
було якнайменше жертв, треба, щоб зовсім 
не було жертв, скільки вже було жертв, який 
безмежний ряд, яка марнотратність! Він сто
яв, опершись об одвірок, поволі чухав шрам 
на правій щоці й забув, де він. Потім отя
мився, зітхнув, повернувся до камери й за
чинив за собою двері. Сів на койку, вже пе
рестав нетерпеливитись, —  не сьогодні, то 
взавтра, колись він напевно вийде звідси, 
він ні на мить не мав у цьому сумніву. Він 
тепер був спокійний, він більше довіряв собі 
й товаришам тепер, ніж тоді, коли був вла
дарем речей і руху. Тепер він особливо ясно 
відчував те почуття непевності, що постійно 
супроводило його, коли він діяв, коли вів. 
Він переступив через вершину власної пихи, 
це був карколомний шлях, але Янко Крап 
знав, що варто його пройти.

В коридорі озвалися кроки. Коридорний 
відчинив двері, з ним був старший наглядач.

—  Уже, пане Крапе, —  говорив старший 
наглядач, поправляючи пояса на чималому 
череві й посміхаючись до Янка Крапа. Це бу
ла масна, лиснюча посмішка. Старший нагля
дач повів його коридором, а коридорний 
услід за ними покірно дзенькав в'язкою 
ключів. «Уже ж який я радий, —  говорив 
старший наглядач, —  уже ж який я радий, 
що ви звідси вискочите, пане Крапе». Він по
сміхався масно й зичливо, але Янко Крап не 
вірив тій посмішці, — тепер ви до мене всі 
посміхаєтесь, тепер усі силкуються посміх
нутись, он і завідувач в'язничної канцелярії 
приємно посміхався й зітхав, —  «ми вико
нуємо тільки свій обов'язок, пане Крапе, я 
сподіваюся, що взагалі ви були задоволені 
з нас, ге-ге-ге». Не говорив нічого, мовчки 
взяв постанову про дочасне звільнення, на
віть не поглянув у неї як слід, тепер-то вже 
він поспішав, хотів якнайскорше вийти звід
си, з цього тісного світу, хотів бути між свої-
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ми, між товаришами, хотів бути з своєю дру
жиною, й коли вийшов на площу й помітив 
натовп, що невиразно чорнів, аж тоді відчув 
радість від свободи, відчув зворушення: сто
ять тут і чекають на нього, а йому здавало
ся, що він цього не заслужив. Натовп зіт
хнув, це був віддих радощів і полегкості, всі 
хотіли бачити Янка Крапа, хотіли бачити свою 
перемогу, наслідок своєї терплячості й спо
кійної сили, але його було не видно в гурту 
чоловіків, усі протовплювалися до нього, 
подавали йому руки, були це знайомі облич
чя, але траплялися серед них і такі, що їх 
Янко Крап ледве пам'ятав, бачив їх лише ми
мохідь, не зважав на них тоді, коли мчав, 
ніби пущена стріла, але тепер він уважно ди
вився на обличчя коло себе, кожне хотів 
запам'ятати, кожному особисто подякувати.

— Хочуть тебе бачити, —  сказав Чачко.
—  Це ти все накоїв? —  спитав Янко Крап.
—  Нічого не накоїв, —  сказав Чачко.—  

Ми вже не могли дивитися на те, що роби
ться. Ну, то покинули працю й прийшли сю
ди. Нічого не треба було й коїти.

Янко Крап знав, що це не зовсім так, таку 
демонстрацію треба організувати як слід, 
Чачко занадто скромний, завжди він був за
надто скромний.

Підсадили його на низенький мур. Натовп 
чорнів і спокійно розливався по майдану.

—  Щось би ти їм сказав, —  запропонував 
Чачко.

Справді, слід би було сказати щось, на
товп чорніє на площі й спокійно чекає, всі 
дивляться на нього й чекають, поки він їм 
скаже щось, уже звикли до того, що він їм 
щось говорив, і тепер чекали його слів.
І слова були вже напоготові, —  сили рево
люції, революційна пильність, завдання ре
волюції —  звичні слова, які він говорив ба
гато разів, вони слухняно вишикувались і на
бігали на язик. Але ні, він відчув, що це не 
справжні слова, а інакші слова не спадали 
йому на думку, в цю коротку мить він усві
домив, що не володіє іншими словами, а 
тільки тими, які говорив звичайно, і вперше 
після довгого часу він відчув непевність і 
хвилювання перед натовпом, було це нове й 
незнайоме чи принаймні давно забуте по
чуття. Всі дивилися на нього й чекали його 
слів, і йому здавалося, що чекають не зви
чайних слів, які він говорив їм уже стільки 
років, а якихось інакших, глибших і правди
віших.

Але таких слів у цю мить він не міг зна
йти, йому здалося, ніби таких слів ніколи й 
не було.

—  Дякую, —  нарешті сказав він. А потім 
сказав ще раз шепеляво: «Дякую, товари
ші». Голос у нього затремтів, забринів не
звично високо й затремтів, і люди знали, що 
він їм хоче сказати, зітхнули, площа озвала

ся спільним зітханням, ніхто не гукав «сла
ва», ніхто не вигукував лозунгів, спокійна си
ла зітхнула, як віддихає людина після добре 
виконаної праці, як з полегкістю віддихає 
людина, коли зробить добру роботу, коли 
допоможе добрій справі. Він зліз з примур
ка й знизав плечима, цим рухом виправдую
чись перед Чачком і перед тими, хто стояв 
біля нього.

—  Нічого кращого мені не спало на дум
ку, —  сказав Чачкові.

—  Ми ж зійшлися не доповідь слухати,—  
сказав Чачко. Провели його до секретаріа
ту, довго стояли біля входу, не могли роз
лучитися, говорили всі разом, і Янко Крап 
відчував прихильність цих людей і думав, що

п і«  а м мне заслуговує и, що зовсім м не заслуговує, 
але був готовий віднині заслужити прихиль
ність людей, заслужити їх любов, — ніколи 
вже він не буде сам, ніколи вже він не буде 
сам. Декотрі сідали в вантажні машини, бо 
прибули з околишніх сіл, добиралися сюди 
поганими дорогами, стояли тут цілих півдня, 
і то все заради нього, заради Янка Крапа, це 
все порядні, добрі й справедливі люди, з та
кими людьми можна всього досягти. Висе
лок розпався на гуртки, хлопці йшли з дів
чатами, чоловіки з чоловіками, жінки, за ста
рим звичаєм, трималися краю вулиці й спи
нялися, щоб поговорити, йшли спокійно, ніби 
вертаючися з недільної прогулянки, а Янко 
Крап дивився їм услід і в ту хвилину любив 
їх усіх, згадував виселок, своє дитинство, ко
ридори з кислим запахом, бруд, дітей з ху
дими рученятами —  треба розбудити той 
смітник, треба розметати його, щоб після 
нього нічого не залишилося, треба побуду
вати білі будинки в зелених садках, білі чис
ті будинки в веселих зелених садках. Він ві
рив, Що колись так буде, але в цю мить 
хотів, щоб так сталося швидко, якнайшвид
ше, щоб сталося якесь чудо, щоб це відбу
лося раптом. Щоправда, він знав, що чуда 
не станеться: скільки ще треба праці, скіль
ки ще потрібно напруження й жертв, поки 
все це буде, адже ще навіть не починали 
перебудови світу, а це надзвичайна, веле
тенська робота, і кінця її не видно. Але Янко 
Крап не боявся, його тішило, що лишилося 
ще стільки праці; він відчував себе в цю 
мить непереможним: знав, що все це стане
ться колись, знав, що він, Янко Крап, буде 
при цьому.

Емми не було вдома. На стільчику висів 
почеплений халат, пантофлі з блакитними 
китичками валялись біля канапи, гардероб 
відчинений навстіж, на столі недопита чорна 
кава: це був звичайний Еммин зручний без
лад. Він похазяйнував трохи, пустив радіо, 
ліг і почав палити, це було чудове почуття: 
лежати вдома, біля себе мати знайомі речі, 
Еммині речі, було це чудове почуття —  ма-
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ти домівку, бути десь удома. Спочатку все 
йому видавалося ніби чужим, та коли він 
торкнувся речей поглядом і руками, почуття 
відчуженості зникло, це були давні знайо
мі — чашка з відбитим вушком, блакитні ки
тички на пантофлях, недокурок сигарети з 
помадою'— все це були близькі друзі, вони 
чекали його й прийняли його. Музика була 
солодка й нудна, і Янко Крап задрімав. Коли 
розплющив очі, побачив, що в дверях стоїть 
Емма.

— Янку Крапе, —  сказала, —  ти принаймні 
б роззувся.

Підійшла до нього, нахилилася над ним, 
діткнулась губами щоки. Він простяг до не? 
руки, але Емма ухилилась.

— І вмитись також треба було б,—  сказа
ла, вдаючи огиду. —  Смердиш тією прокля
тою тюрмою.

Янко Крап сів і спустив ноги з канапи:
— Оце так зустріч. Після стількох місяців.
— Почекай, —  сказала Емма. —  Зараз бу

дуть фанфари. Повернення героя. Відваж
ний герой урочисто повертається.

— Тобі не слід би було жартувати, —  ска
зав Янко Крап. —  Принаймні в цю хвилину 
не слід би було жартувати.

Емма відчиняла вікно, крутячи носом, ні
би їй справді вадив запах, який приніс Янко 
Крап.

— Добре, —  сказала. —  Я вже зворушена. 
Вірна дружина ронить сльози, подолана зво
рушенням, яке було понад її сили.

— Чи ти перестанеш?
— Мала б тобі вимити ноги оливою. Так? 

Але вірна дружина стомлена, вона чергува
ла дві зміни, герой, мабуть, і не уявляє точ
но, що то таке дві зміни. Можу зварити тобі 
каву. Це найбільше, що зараз можу зробити 
для тебе.

— Можеш. І перестань пустувати.
Встав, підійшов до неї, обняв, коли вона 

нахилилась над плиткою.
— Справді, Янку, —  сказала, —  ти б умив

ся. Ти б...
Більше вже не говорила нічого. Поклала 

голову йому на плече, була це натомлена й 
наболіла голова, й тепер вона могла спо
чити. 8

8 Артистка Манця нудьгувала бі
ля архітектора Феркодича, хоч 
архітектор Феркодич докладав 
немалих зусиль; вона швидко 
звикла до всіх достатків і доб
робуту, за кілька день звикла 

до вілли й до всього, що в ній було, швидко 
забула, що колись усе це їй не належало, її 
вже не вражало новиною почуття добробу
ту. Шукала розваг і тягла за собою всюди

стомленого, немов би погаслого архітектора 
Феркодича, але й звичайні розваги почали 
видаватися їй нудними, як і ревнощі архітек
тора Феркодича, як і тимчасовий флірт, вона 
шукала все нових і нових розваг і пережи
вань. Була в неї знайома ворожбитка. Ходи
ла до неї регулярно пообіді, спершу тому,
що хіромантка мала дуже широке коло клі
єнток з вищих кіл суспільства й знала дуже 
багато пліток та й уміла їх розповідати ку
медним жаргоном, пізніше звикла до відві
дин, звикла до таємничої півтемряви за спу
щеними фіранками, до шепотіння віщунки, 
почала вірити її пророкуванням, пророку
вання завжди були прихильні й твердили, 
що життя перед нею ще тільки відкриваєть
ся. Вона ніколи не відзначалась особливою 
інтелігентністю, а тепер, коли була забезпе
чена, не мала й потреби вдавати з себе ін
телігентну жінку. Спочатку трохи кокетува
ла з таємницею й загадковими силами, —  
хіромантка викликала й духів, —  а потім по
чала боятись, почала знаходити в тім стра
хові перед загадковими знаками іншого жит
тя особливу розкіш і піддалася їй. Якась 
людина, Дюмон на ймення, пропонувала 
всім, хто тільки хоче, вступ до незнаних сві
тів, пропонувала рятунок у жахливий косміч
ний рік, що починався 15-го листопада, до
сить було тільки написати власноручно вірш 
«Благаю сили волі, щастя й спокою, і міць 
чарівну в цю мить, з'ясуйте мені мою вдачу 
і книгу свою надішліть», —  і замовник одра
зу робився володарем таємниці, Дюмонова 
система психічних наук ще ніколи не зраджу
вала. Правда, до власноручного листа треба 
було додати ще тисячу, але замовник діста
вав за те гарантований радіогіпнотичний кри
шталь. Ще перед початком космічного року 
Манця роздобула собі радіогіпнотичний кри
шталь —  шматочок скла в елегантній коро
бочці. Вона вправляла силу волі за Дюмоно- 
вою системою психічних наук, тобто що дру
гий день на світанні й смерком уперто диви
лась на шматочок скла й чекала осяяння, очі 
в неї сльозились від упертого вдивляння, й 
часом, коли була невиспана й після пиятики,
їй справді здавалося, що на неї щось нахо- 
дить, що м щось наповнює небаченою си
лою, й вона тремтіла від зрушення. Напо
легливо шукала всього, що мало зв'язок з 
незвичайним, таємним світом, прочитала на
віть грубу книгу про окультизм, хоч і не 
любила читати; ходила на спіритичні сеанси: 
це був такий приємний і лоскотливий жах! 
Архітектор Феркодич звернув увагу на її 
нову пристрасть і не боронив їй в цьому, 
надто коли в хіромантки пересвідчився, що 
йдеться про чисто духовні справи: принайм
ні не бігатиме за чоловіками. Інколи помічав, 
як вона на ньому вправляє свою силу волі, 
серед обіду починала дивитись на нього, ви-
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тріщала на нього очі й блимала ними, а він 
удавав, що переможений, що підкоряється 
поглядові, вгинався. Не сказати, щоб його 
це особливо розважало. Він уже знав про 
Манцю все, що можна знати про жінку; але 
не міг без неї жити, вона стала необхідна 
для нього, як сигарета або чорна кава. Він 
боявся сцен та істеричних вигуків, завжди 
намагався жити солідно, й усе, що порушу
вало солідність життя, було для нього не
прийнятне. Зрештою, нова розвага його дру
жини була недорога; в усякому разі, дешев
ша, ніж часті нічні гулянки й, безперечно, не 
виснажувала його так. Отже йому здалося, 
що все стало на своє місце: Манця бувала 
тепер більше вдома, не фліртувала, комер
ція йшла пристойно. Часом він згадував про 
свою дочку; сердито крутив носом і зразу 
відгонив неприємну думку. Але раптом спо
кій минувся.

Була субота, вони пішли до улюбленої 
кав'ярні, сиділи й слухали музику, Манця 
трохи пила, не дуже, тільки трохи, й здава
лося, що вона нудиться. А потім раптом ста
ла уважніша, дослухалася співу, це був со
лоденький тенор і солодкава італійська 
пісенька, вона слухала, нахилившись над сто
лом, архітектор Феркодич хотів їй сказати 
щось, але вона його суворо зупинила. Озир
нувся: на естраді біля ансамблю стояв ма
ленький чорний чоловічок з кучерявим чор
ним волоссям, на чолі вже ріденьким, ноги 
в нього були короткі, талія трохи груба. Хо
тів сказати їй: «Є на кого задивлятися», та 
коли побачив її примружені очі й нерухомий 
погляд, тільки зітхнув, —  ох, уже знову по
чинається.

Аплодувала. Оплески лунали в цілій кав'
ярні, бо це був не абихто, а закордонний 
гастролер, та й крім того італієць, звали його 
Джузеппе Панпілоне, це була нова кав'яр- 
нянська знаменитість, співав не бозна-як, 
та все-таки був справжній, щирий італієць, 
отже й мав великий успіх.

—  Мусиш його запросити, —  сказала 
Манця.

—  Іще чого, —  запхинькав архитектор 
Феркодич. —  Тільки цього мені й бракувало.

Вона вперлась у нього поглядом, витрі
щила очі, блимала ними. Вправляла силу во
лі за Дюмоновою системою психічних наук. 
Але архітектор Феркодич був сердитий і не 
зважав на Дюмонову систему.

—  Не дивись на мене так по-дурному.
Вона зойкнула.
—  Що ти сказав?
—  3 мене вже доситьі —  архітектор Фер

кодич хотів грюкнути кулаком об стіл, але 
роздумав і постукав об нього тільки пальця
ми. —  3 мене вже досить цих дурниць. Ди
вишся на мене, як ідіотка.

—  Що ти сказав? —  тепер вона вже не ди-

вилася згідно з системою Дюмона, вона роз
лютилась, оголені плечі в неї почервоніли.

Архитектор Феркодич побачив, що буде 
лихо.

—  Я не думав так, Манцю.
—  Він не думав такі
—  Нам би вже час іти додому, Манцю, —  

благально сказав архітектор Феркодич. Він 
шкодував, що піддався злості, та знав, що 
вже пізно, що тих кілька слів він мусить спо
кутувати, а крім того тут є цей куценький і 
кучерявий чоловічок, цей італійський па
нок.-— «І чого нас сюди понесло», —  лаявся 
в думці архітектор Феркодич, і йому здава
лося, що в нього від самого початку було 
лихе передчуття, ледве він побачив біля вхо
ду афішу з тим італійським прізвищем, одра
зу в нього виникло погане передчуття, не 
треба було сюди лізти.

—  Я тут лишуся, —  сказала Манця. —  Іди 
в пекло із своїми грішми, а я тут лишусь!

—  Не кричи так, Манцю. На нас дивляться.
—  Кричатиму! Робитиму, що хочу! Досить 

уже з мене!
У неТ теж було передчуття, коли поба

чила ту афішу, —  Джузеппе Панпілоне, це 
бриніло лагідно й ніжно, й пахло далекими 
країнами, раз їй хіромантка шепотіла: «Бачу 
оливи й сонячну країну, й білі скелі, й мо
ре», —  й це було пов'язано з тим, що життя 
у Манці ще тільки починається, тоді вона ду
мала, що це означає подорож до Італії з 
архітектором Феркодичем, але тепер знала, 
що це зовсім не так, що це провіщання пе
ребуває в зв'язку з цим лагідним, ніжним 
іменням, з цим голосом і цією піснею.

—  Добре, —  сказав архітектор Ферко
дич. —  Покличу його. —  Він знав, що треба 
було обуритись, що це приниження, але бо
явся скандалу, він уже знав її, вона справді 
готова була кричати й викликати скандал, а 
тут багато хто знав його як солідну людину 
й солідного підприємця, він не міг припусти
ти скандалу, та, крім того він боявся, що 
Манця погрожує не марно, що вона справді 
прожене його від себе, а він не міг собі 
уявити без неї завтрашнього дня, порожньо
го будинку, нудного й сумного життя.

Джузеппе Панпілоне прийшов, у нього бу
ли бистрі темні очі й трохи загнутий ніс, тов
стий, м'ясистий ніс, що не сподобався архі
текторові Феркодичу, та співак був елегант
ний, у сірому костюмі з доброї матерії, ко
мірник виблискував білістю під смаглявим 
обличчям, він уклонився, і Манця почала, 
кокетуючи, вигинатися на стільці, архітектор 
Феркодич уже знав той рух, що йому вида
вався вульгарним, він ненавидів його. Випне 
тільки одну чарку: поганою німецькою мо* 
вою пояснив, що має ще працю.

Архітектор Феркодич відітхнув, —  може 
все ще обійдеться й не дуже погано, чому і
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цей італійський фертик мав кокетувати саме 
з його дружиною. Манця не така вже й мо
лода, є молодші й кращі жінки.

— Не дуже він нагадує італійця, —  сказав.
Манця мовчала, дивилася вслід співакові,

як він плутається між танцюристів, не спус
кала з нього очей і тоді, коли він сів до ор
кестру, намагалася перехопити його пог
ляд, —  «це моя доля, —  думала вона, —  це 
моя доля, я б його пізнала й без ворожіння 
на руці, це моя доля, закордонна подорож, 
сонячна країна й ніжні пісні».

— Він більше нагадує єврея, —  сказав ар
хітектор Феркодич.

— А ти коли раніше бачив живого італій
ця? —  вона тільки на мить байдужим погля
дом діткнулась архітектора Феркодича, по
тім знову дивилася в оркестр.

— Бачив я їх досить, —  сказав архітектор 
Феркодич. —  Я ж бував в Італії.

— Ах, він бував в Італії. А що там бачив?
— Усе. Гондоли й таке інше. Між іншим, 

ти б могла на мене дивитись, коли зо мною 
розмовляєш.

Обернулась до нього обличчям.
— Що ти там бачив?
— Я був там два тижні. Ми все подорожу

вали.
— Весільна подорож? —  спитала вона глу

зливо.
— Ні, —  відрубав. «Не говоритиму про це 

з тобою, —  подумав він злісно, —  ти не 
маєш права про це знати, це тільки мене об
ходить», Гана була тоді ще молода й свіжа, 
мала рум'яне обличчя, купила собі великого 
солом'яного бриля, й від бриля на обличчя 
падала тінь, наче обличчя було за мережи
вом. Оліна тоді мала саме рік, і вони вибра
лись до Італії й, здається, тоді були щасливі, 
Оліна, що робить Оліна, що робить вона в 
цю мить? Може, в цю мить, саме в цю мить 
його дочка Оліна плаче, Шернер йому гово
рив, що вона розійшлася з тим дивачним 
хлопцем, можливо, що його дочка десь пла
че, а він тут розважається, п'є й слухає му
зику та солодкавий спів цього італійського 
фертика, ну, чи не потворний цей світ?

— Чи не пішли б ми вже додому, Манцю?
— Тільки без мене, пане.
— Чого ти ще хочеш? Я ж покликав його. 

Чого ти ще хочеш?
— Він ще прийде, —  сказала Манця. Вона 

підперла рукою підборіддя, їй пощастило 
піймати погляд Джузеппе Панпілоне, він ще 
прийде, прийде, схопить її за руку й поведе 
до сонячної країни.

— Це бридота, —  сказав архітектор Фер
кодич. — Це бридота —  отак кокетувати.

— Він гнівається, —  сказала Манця. Торк
нула пальцем його щоку. —  Не гнівайся, 
татку.

— Я тобі не татко.

— А хто ж ти, жучку?
—  Я твій чоловік. І хочу, щоб ти йшла до

дому.
—  Хі-хі-хі, —  сміялась вона й гладила його 

по обличчю. —  Мій чоловік. Справді, мій чо
ловік, —  хотіла сказати, що мій колишній чо
ловік, моя транзитна станція, але не знала 
ще, доки він їй буде потрібен.

Архітектор Феркодич зм'як під дотиком її 
руки.

—  Ходім додому, Манціко.
— Цить, —  вона поклала йому пальця на 

уста. Джузеппе Панпілоне знову співав. Це 
було тангог сентиментальне, як і годиться. 
Вона схопила його за руку, це було знайоме, 
пристрасне стискання, призвістка втіхи.

—  Ходімо танцювати, жучку.
Він слухняно встав, на паркеті йому було 

незручно, його штовхали з усіх боків, але 
Манця притискалась до нього й збуджувала
V  ■ • ш «його, він відчував м всю, знову хвилюючу, а 
Манця дивилась через його плече, звідси 
вона краще бачила Джузеппе Панпілоне й 
краще могла умовитися з ним очима. Джу
зеппе Панпілоне доспівав, і Манця зупини
лась на паркеті й почала йому плескати, ар
хітектор Феркодич також мусив плескати, 
плескали всі, це був справжній італієць, нова 
знаменитість кав'ярні. Потім посідали, й 
Джузеппе Панпілоне справді прийшов зно
ву й випив тепер уже два келихи, архітектор 
Феркодич також випив, і цей італійський 
фертик видався йому зразу симпатичніший, 
бо дивився тільки на нього й розмовляв 
тільки з ним, Манця для нього ніби й не іс
нувала, архітектор Феркодич промовив кіль
ка італійських слів, і Джузеппе Панпілоне на
кинувся на нього з цілою зливою італійських 
речень, це була ніби стрілянина зблизька, 
архітектор Феркодич тільки безпорадно 
знизував плечима. Це був веселий хлопець 
і охоче сміявся, сміявся з усякого приводу, 
весь час сміявся, в нього були дуже гарні 
зуби, архітектор Феркодич майже полюбив 
його, він завжди шанував чужинців, а крім 
того до їх столу поглядало багато заздрих 
очей, це був майже світський успіх. Джузеп
пе Панпілоне нібито взагалі не зважав на 
Манцю, але потім усе ж таки запросив її до 
танцю, був чемний і сперш уклонився архі
текторові Феркодичу, і архітектор Ферко
дич не заперечив проти того, щоб Манця пі
шла танцювати з ним, коли він був такий 
чемний та солідний. І танцював солідно, не- 
мовби-то без захоплення, елегантно й со
лідно, не притискав Манцю до себе, і Манця 
до нього не тулилась, був це елегантний і 
солідний танець, вони між собою майже й не 
говорили. Проте кількома словами вони все 
ж перемовились, хоч обоє говорили дуже 
зле по-німецькому, але дуже легко умови
лись про побачення взавтра, і Манця спокій-
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но повернулась до столу, і вона вже також 
ніби не цікавилась Джузеппе Панпілоне, 
трохи ще випили, архітектор Феркодич зов
сім розвеселився, плескав співака по плечі, 
говорив йому своєю особливою італійською 
мовою «бене ракацо» 1 і кликав його до 
себе докінчити ніч, але бене ракацо елегант
но й солідно відмовився.

—  Надзвичайний італієць, —  сказав архі
тектор Феркодич, роздягаючись. ■— Італійці 
надзвичайні хлопці.

—  М-м, —  невиразно замурчала Манця, 
вдягнена сидячи на ліжку й безтямно посмі
хаючись. їй здавалося, що вона закохана, 
давно вже вона ні в кого не закохувалась, а 
тепер їй здалося, що вирішилась її доля, й 
тому їй було трохи страшно.

—  Що ти кажеш?
—  Солоденький, як на мене, —  сказала 

Манця й удавано позіхнула. —  Занадто вже 
він солодкавий з тими своїми зубами.

—  Італійці взагалі всі такі, —  повчально 
сказав архітектор Феркодич. —  Нічого не 
роблять, тільки співають солодких пісеньок. 
Дольче фар ніенте2, — потім позіхнув і 
він. —  Чіпляється й до мене те позіхання. 
Ходи вже.

Вона була до нього ніжна й мила тієї ночі 
й наступними днями, архітектор Феркодич 
був щасливий, навіть відчув, як до нього по
чинає повертатись молодість, приплив моло
дих сил, був самовпевнений і пишався своєю 
нестаріючою силою, любив делікатно похва
литися між товаришами за картами. На під
приємстві в нього трапилась неприємність: 
один з компаньйонів поїхав до Голландії ви
вчати будівельні матеріали й не повернувся.
І не тільки залишився там, але залишився 
якось непорядно, надіслав архітекторові 
Феркодичу листівку з незрозумілим текс
том: «Пацюки тікають з корабля, капітани 
лишаються до останньої хвилини, пацюки 
розумніші». Інакшого часу він би налякався, 
це був не єдиний факт, що міг його наляка
ти, політичне становище не видавалось доб
рим, американці загрожували атомною бом
бою не досить енергійно, скрізь шепотіли 
про можливість перемоги більшовиків, ви
никали обмеження в пропозиціях, контроль, 
якась професійна рада, обмежена кількість 
службовців, —  правда, все це були речі ми
нущі, підприємство перейшло вже й через 
більші труднощі, та в ці дні відновленого 
кохання його ніщо особливо не турбувало, 
він не хотів, щоб його щось турбувало, дов
гий ніс у нього сяяв від щастя, він не бурчав 
і посміхався навіть до старої глухої служ
ниці. У нього солідний дім, солідні прибут
ки, солідне щастя; він уже нічого не чекав * 7

1 Добрий хлопець ( і т а л . л а м а н е ) .
7 Солодке неробство ( і т а л . ) .

від життя, лише хотів, щоб усе так залиши
лось.

Саме цими днями йому треба було відві
дати віддалене будівництво. Повернувшись, 
він побачив, що Манця зникла. Сумніву в 
цьому бути не могло: шафи були порозчи
нені, шкатулка з останніми родинними кош
товностями щезла, щезла й невелика готів
ка, яку він тримав дома. Він гасав по будин
ку, як скажений, запінившись, грюкав две
рима й меблями. Розбудив Августина Шер- 
нера й насипався на нього: «Де Манця, де 
Манця?» і майже за горло його схопив, ніби 
Августин Шернер був винен, що Манця вте
кла. Шернер остовпіло дивився на оскажені
лого архітектора Феркодича, не знав ні про 
що, пішов разом з ним до спальні й тоді 
зрозумів одразу.

—  На здоров'я, —  сказав він, —  ця шльон- 
дра втекла.

«Не говори так про неї, —  хотів сказати 
архітектор Феркодич, —  це моя дружина, 
не говорити так про неї», та потім оглянувся 
навкруг себе, впав на стілець і закрив об
личчя руками.

—  Це мелодрама,— сказав Августин Шер
нер.—  Не хочеш слив'янки? Слив'янку то 
вона, мабуть, лишила. —  Знайшов пляшку й 
майже силоміць увілляв архітекторові Фер
кодичу в рота слив'янки. Архітектор Ферко
дич застогнав.

—  Не знаєш, де вона може бути?
—  Ще три, —  сказав Августин Шернер, —  

і все буде в порядку. Увесь час тебе водила 
за носа.

Влив у нього другу чарку.
—  Якби я тільки знав, де вона, —  сумно 

сказав архітектор Феркодич.
—  Спала з кожним, хто їй потрапляв під 

руку, —  сказав Августин Шернер. Трохи не 
сказав, що й зі мною переспала в тебе під 
носом, але втримався. —  Така коза, ти мав 
би підстрибувати з радощів.

Але архітекторові Феркодичу було не до 
підстрибування, він ходив, ніби не в собі, 
вештався по порожніх кімнатах і супив бро
ви, Манціни пахощі ще залишилися в спаль-

• ■V • МИ Vні, в одній шухлядці залишився и старий 
пояс на панчохи, й коли архітектор Ферко
дич заплющував очі, то міг думати, що вона 
тут, що тільки на мить вискочила до своєї 
хіромантки й зараз повернеться, свіжа й теп
ла, м'яка й затишна. Блукав по кімнатах не
голений і невмиваний, про їжу й не думав, 
нагукав на стару служницю, коли вона хотіла 
провітрити в спальні, —  «Він ще розуму по
збудеться, —  міркувала служниця, —  йолоп 
безмозкийі». Три дні не ходив на роботу, 
схуд і пожовк, довгий кінський ніс у нього 
сумно висів між запалими щоками. На третій 
день прибіг до нього з галасом Августин 
Шернер.
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— Уже знаю...
—  Що таке? Що сталося? — архітектор 

Феркодич дивився похмуро, не розуміючи, 
крик турбував його, він не хотів чути нічого 
з зовнішнього світу.

— Та коза в Празі, —  сказав Августин 
Шернер. —  Утекла з тим співаком.

— Який співак?
— Той італієць, той Бамбіроне чи Бімба- 

роне.
— Співак, —  пригадував архітектор Фер

кодич. —  Його звали Панпілоне, а не Бам
біроне.

—  Мені це байдуже. І тобі це також може 
бути байдуже, як його звали. Та коза втекла 
з ним і живе з ним у Празі.

Архітектор Феркодич зрозумів.
— Панпілоне! Така солідна людина!
— Мабуть досить солідна для того, щоб 

забрати від неї твої цяцьки. Адже вони тебе 
здорово обскубли?!

— Це дрібниця, —  сказав архітектор Фер
кодич неуважно, —  кажеш, вона в Празі?

— Уявляю собі цю дрібницю, —  сказав 
зловтішно Августин Шернер. —  І ота коза 
хотіла мене вигнати! Ти повинен би скаргу 
на неї подати. Це ж звичайна крадіжка.

— Ні, —  сказав архітектор Феркодич. —  
Що ти собі думаєш? —  він розгублено огля
дався навколо себе, ніби чогось шукав. По
тім скочив і швиденько побіг до ванної, по
чав гарячково голитись. Августин Шернер 
постукав себе по лобі й пішов за ним слі
дом.

— Що ти робиш?
Архітектор Феркодич поглянув на нього 

з-під бритви.
— Цей дурень поїде за нею! —  сплеснув 

руками Августин Шернер. А коли архітектор 
Феркодич нічого не відповів, тільки люто 
глипнув на нього очима, він скрикнув ще: 
«Капітальний дурень!» і грюкнув дверима.

Архітектор Феркодич справді того самого 
дня вибрався до Праги, ходив по нічних шин
ках, шукав знайомої афіші, нарешті знайшов 
її, була це афіша зі знайомим прізвищем 
Джузеппе Панпілоне, а на афіші була співа- 
кова фотографія, він усміхався білими зуба
ми, під смаглявим обличчям сяяв білий КО ' 
мірчик. —  «Негідник, —  подумав архітектор 
Феркодич, —  негідник, а виглядає так солід
но». Дорогою він усе обміркував і вирішив, 
що винен той італійський негідник, той фер
тик і професійний спокусник, а Манця —  то 
тільки нерозумна жертва, за нею нема нія
кої провини, крім глупоти, вона ні в чому 
не винна, адже вона була з ним така ніжна 
останнього часу! Джузеппе Панпілоне спі
вав повільне танго, це було солодке й сен
тиментальне танго, як і належить, а Манця 
сиділа біля столика в барі, він помітив її від
разу, хоч вона й була обернута до нього

спиною, сиділа и пила з якимись незнайоми
ми чоловіками. Він швидко пройшов парке
том, розштовхуючи людей, відчував у собі 
приплив сили й енергії, був готовий битися й 
гризтися, та коли підійшов і став близько в 
неї за спиною, раптом охляв.

—  Манцю! —  майже прошепотів він. 
Обернулася й тільки мить була здивована.

—  Ах, жучку. Ти вже знайшов мене?
—  Вертайся додому, Манцю! Вертайся, 

все пробачу!
—  Не вийде.
—  Чому не вийде?
—  Бо не хочу.
—  Нам би треба про це поговорити, —  

сказав він благально.
—  Сідай тут, —  показала вона йому сті

лець біля столу. А коли він завагався, огля
даючи її спільників, сказала: —  Це нічого, 
це друзяки. Ти міг би щось і поставити, як
що вже прийшов.

Він сів на стільці й почав нервово огляда
тися навколо себе. Все було так, як він собі 
уявляв дорогою; Джузеппе Панпілоне й сен
тиментальне танго; тільки Манця була не 
така.

—  Пепі, —  гукнула Манця до бармена. —  
Чотири великі. Для цього пана.

—  Я приїхав по тебе.
—  Знаю, —  перебила вона його. —  Не мо

жеш без мене жити.
— Справді, Манцю, так, ніби яка задуха...
—  Випий, —  сказала Манця. —  Може, в те

бе минеться.
— Ні. їдьмо додому, Манцю.
—  Не вийде, жучку.
—  Але чому? Все буде так, як було.
—  Не можу я з тобою жити.
—  Чому? Чому? Із-за того?
Вона простежила за його поглядом і насу

пилась.
—  То звичайний пройдисвіт. Дивись, у ньо

го твоя золота шпилька. Ти мав би підійти й 
відібрати в нього. Боже, от би був скандал!

Сплеснула руками й удавано засміялась. 
Потім нагло споважніла.

—  Тільки ж ти цього не зробиш. Тому я й 
не можу з тобою жити.

—  Чому?
—  Бо ти нудний. Усе життя я позіхала б з 

тобою. Щиро дякую. А я ж артистка, розу
мієш?

— Я все зроблю.
—  Ти добрий, жучку, але не створений для 

кохання. От хоч на стіну лізь, а це так. Я на 
цьому розуміюся.

Вона його дійсно жаліла в цю хвилину, але 
коли уявляла життя з ним, то в неї аж мороз 
поза спиною пробігав. У неї вже не було 
ніяких мрій, ніякої сонячної країни, той був 
звичайнісінький собі пройдисвіт, усе вимагав 
у неї грошей, більше й більше грошей, та
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вона вчасно його розкусила; і в ліжкові був 
він не такий уже надзвичайний, отже розча
рування цілковите. Але вона знову потрапи
ла між своїх, часом співала, дихала знайо
мим повітрям нічних шинків, яке видавалося 
їй повітрям свободи. І нізащо не хотіла 
вертатись. «Коштовності ти мені подару
вав, —  сказала вона.— Вони були мої. А гро
шей уже нема, може, колись тобі поверну 
їх».

—  Це дрібниця, —  сказав архітектор Фер- 
кодич. —  Тільки б ти повернулась.

—  Не чіпляйся з тим. Випий за моє щастя, 
як хочеш. Оце все, що ти можеш для мене 
зробити.

—  Манцю, —  прошепотів благально. Вже 
зрозумів, що всьому кінець, але не хотів іти, 
не міг піти звідси.

—  Не скавучи, жучку. Ще заплачеш.
—  Це кінець, —  сказав він безнадійно.
—  Добре, що хоч зрозумів.
Він зсунувся з стільця, хвилину дивився на 

оголені плечі Манці, такі знайомі, такі близь
кі, з ніжним ластовинням, дивився на них і 
не міг одірватись, потім усе ж таки змусив 
себе.

—  Алло, пане, —  гукнув услід за ним бар
мен. —  Платити.

—  Ти забув заплатити, жучку, —  сказала 
Манця. А коли він заплатив, сказала:

—  Можеш мене поцілувати. Ти був до ме
не завжди такий добрий, жучку.

Не поцілував її, боявся, що тоді не мати
ме сили піти, що буде смішний перед тими 
людьми, він уже й так був досить смішний, 
зітхнув тільки й поплентався до дверей.

—  З богом, татку, —  гукнула вслід за ним 
Манця й підняла келих. Друзяки сміялись. 
Джузеппе Панпілоне співав солодко й сен
тиментально. «Яка дурна пісня, —  подумав 
архітектор Феркодич, —  яке дурне життя. 
Яке дурне життя, —  думав він усю дорогу, 
повертаючись додому, —  яке безглузде, все 
було марне, все життя, все життя». Все жит
тя він намагався щось мати, а тепер не має 
нічого, стоїть з порожніми руками, наче 
жебрак, наче жебрак жебрав милостині, й 
йому не дали. Дома було сумно, та й між 
люди йому не хотілося, не цікавило його й 
підприємство, раптом він побачив, що жити 
нема для чого. Щоправда, в душевному 
смутку й безнадії він згадав про Оліну: це 
був єдиний вихід. Він не знав про неї нічого, 
навіть не знав, де вона живе, знав тільки те, 
що вона розійшлася з тим смішним хлопча
ком, а це йому давало деякі надії. Він не хо
тів звіритися Шернерові: не довіряв уже ні
кому. Після довгого вагання вдався до ре
дакції, де працював той смішний хлопчак. 
Нехай думає про нього що хоче, а мусить 
знати Олінину адресу; зрештою, має на це 
право, це ж його дочка.

Той смішний хлопчак виявив себе справж
нім хамом, і коли дізнався, з ким говорить, 
поклав трубку. Проте архітектор Феркодич 
не захотів поступитись, не міг поступитись, 
звернувся до поліції й одержав Олінину ад
ресу.

9 0ліна вже не пробувала вдруге
дістати гроші; боялася, щоб не 
повторився випадок з Шерне 
ром, боялася, щоб не втратити 
поваги до самої себе. Залиши
ла все так; а коли вже виріши

ла, то не пхинькала більше, а намагалася вла
штувати життя якомога краще. Правда, що 
добре влаштувати не можна було: вона бу
ла затиснута в кут: мала дитину, чекала дру
гої, а грошей було мало. Марек їй надіслав 
трохи з листом, у якому стояло кілька хо
лодних офіційних слів, —  якщо вже так ста
лося, то надсилаю тобі, більше не можу, 
намагатимусь надсилати щомісяця, —  вона 
майже бачила, з яким зусиллям він складає 
ці офіційні слова, і їй було смішно. А з дру
гого боку, Маркова допомога ображала її 
незалежність, її почуття самостійності, вона 
охоче б йому ті гроші повернула з листом 
ще коротшим, ще офіційнішим, вона безу
мовно б зуміла скласти таку елегантно об
разливу записочку, але не могла собі того 
дозволити. Після того, як вирішила не діста
вати грошей і покластися в цій справі цілком 
на долю, вона ніби повеселішала; думка, що 
вона мусить позбутися дитини, ніколи не 
була для неї особливо приваблива, вона не 
вважала це за особливо чисту справу, в неї 
ще залишилося дещо від строгого вихован
ня, яке вона дістала від пані Гани, своєї ма- 
тері, в моральній системі її матері аборт був 
безперечно справою нечистою, неприпусти
мою, чи принаймні дуже бридкою. Та Оліна 
стала веселіша тільки відносно; веселою не 
була. Залишалася сама, цілими тижнями бу
ла сама з малим Марком, не мала з ким 
розмовляти: раз якось піймала себе на тому, 
що заздрить сусідці, яку зустрічала щодня 
на сходах біля двірничихи, коли вони прова
дили безконечні інтимні розмови. І злякала
ся своїх заздрощів, побачила можливість 
свого занепаду,— «стану однієї з таких собі 
господинь, та й тільки; пратиму та прасува
тиму, варитиму та витиратиму порох, та раз 
на тиждень ходитиму в кіно й радітиму, коли 
зустріну двірничиху на східцях». Крім того 
був листопад, листопад з дощем, з безконеч
ним дрібним дощем, усе місто було вологе 
й сумне, по ньому шугав холодний вітер, 
вікна були вічно мокрі, вона не могла ходи
ти з малим Марком на прогулянки, жила в 
тісній квартирі, наче в тюрмі. Бували хвили-
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ни, коли їй плакати хотілось. Найгіршими 
видавались довгі вечори, вона вкладала 
Марка, кінчала господарювати, все вилива
ла й витирала, випрасовувала й тоді не мала 
чого робити, —  не хотілося їй ні читати, ні 
слухати радіо, тільки сиділа або лежала, по
клавши руки під голову, а на запотілі вікна 
вітер нагонив дрібний дощ, безконечний 
дрібний дощ, безконечна самотність, безко
нечна покинутість, —  їй здавалося, що так 
воно буде все життя, і це була безнадійна, 
сповнена відчаю думка, це було почуття, 
ніби вона була засуджена на довічне ув'яз
нення. Вона не могла в такі хвилини думати 
про майбутнє: боялася його. Адже там була 
дитина, що мала з'явитися, а вона вже зна
ла, що це означає, це означає ще довше 
ув'язнення, це віддалення свободи й справ
жнього життя на невизначений час. Найчас
тіше думала про минуле, про давно втраче
ну минувшину, про все, що було перед тим, 
коли познайомилася з Лабудою, перед тим, 
коли її життя так безнадійно заплуталося.
З того життя в неї збереглося кілька фото
графій: вона стоїть перед хатиною в горах і 
жестом кіноартистки опирається на дерев'я
ний стовп біля дверей; на тенісному майдан
чику з ракеткою й сміливим спортивним ус
міхом; на шкільному подвір'ї з групою спів- 
учнів; була там і лірична фотографія під 
березою біля їх старої квартири, —  її робив 
Валер, — це мав бути захід сонця, останній 
промінь на березі и на м золотому волоссі, 
зачесаному а ля Аліда Валлі, на її волоссі, 
яке вона так любила, бо воно їй личило. Там 
скрізь була вона, пізнавала себе, дівча з ін
шого тисячоліття: радісне, відважне, врод
ливе й нерозумне дівча, якому подобалося 
захоплення чоловіків, дівчина, якій подоба
лась вона сама в захоплених поглядах чоло
віків, подобалась вона сама в коханні, вона 
сама, своє тіло, своє волосся, своя краса. 
Вона розуміла ту дівчину, знала її недоум
ства, її небезпечну відвагу, її обмеженість;
але любила ту дівчину й такою. Вона ж була 
молода! Мала право на всі помилки, на ба
гато більше помилок: мала право на щастя, 
навіть коли те щастя складалося з речей лег
ких і несталих, з таких, що їх поважні люди 
вважають за нікчемні. Заздрила тій дівчині: 
хотіла краще бути щаслива й дурна, ніж по
значена стражданням і знанням —  хотіла са
ме тому, що знала: вже не може бути та
кою. Те дівча безповоротно зникло, щезло 
назавжди, залишилися по ньому тільки фо
тографії; та ще кілька згадок, скорше запа
хів, беззвучних рухів, жестів, поглядів, аніж 
згадок. Вони не підсилювали її, такі споми
ни; це була скорше втеча; але була в них і 
своя втіха. І важко було повертатись від фо
тографій і від споминів до кімнати й до са
мотності; надворі все ще завивав вітер, і

дощ, безконечний дощ калатав у вологі вік
на, нічого не мінялося, тільки ставало ще- 
важче жити.

Але вранці вона прокидалася з новою 
енергією, готова витримати —  що саме ви
тримати? —  не думала, йшлося тільки про те, 
щоб витримати. Удень не було коли думати, 
був коло неї малий Марек, мав уже три ро
ки, —  це вже майже людина, а він на свій вік 
був дуже кмітливий і розумний, —  принайм
ні їй так здавалося. (Вона знала, що матері 
бувають засліплені: але її випадок їй здавав
ся винятковим, в її випадкові це справді не 
сліпа любов, її син таки винятковий. Не зна
ла, що так думає багато матерів). Це був 
меткий і міцний хлопчик з широким чолом і 
каштановими кучериками, часом він бував 
хороший і милий, але то бувало рідко, це 
були винятки з правила; як правило, бував 
упертий, іноді лихий до люті, був егоїст, як 
усі діти, й егоїст, як самотня дитина, дитина 
без товаришів, матусин синаш. Був неслух
няний, бо знав, що може собі це дозволити: 
мати ніколи його не била, тільки погрожува
ла йому, картала його, а він швидко втямив, 
що слова не болять. Перший тиждень питав
ся про Марка: «Де тато?» Марка він любив, 
бо міг сидіти в нього на колінах і гратись 
його окулярами, окуляри були такі втішні, 
й міг при ньому вдихати інший, суворіший і 
неспокійніший подих світу, що був для нього 
таємницею. Вона відповіла йому, що тато 
поїхав; заспокоївся, і в міру того, як минали 
дні, забував, тільки часом, коли вкладала 
його спати, згадував: «А де тато? Іще їде 
поїздом? А вранці прийде поїзд?» Вона гово
рила, як говориться в таких випадках: «Так, 
синочку, вранці приїде поїзд, спи, спи, гар
ненько виспишся, а вранці приїде поїзд». 
Ранком малий Марек уже не згадував про 
великого Марка; а через якийсь час зовсім 
забув. Якби могла забути й Оліна! Але в цьо
му якраз вона ошукалась: не визволилась ні 
від чого; може, тому, що була сама, що жи
ла серед тих самих речей, але тижні минали, 
а Марек залишався, навпаки, був присутній 
більшою мірою, ніж тоді, коли з нею жив. 
Тільки перший порив приніс визвольне вра
ження, тоді їй здалося, що настала полег
кість, що вона вільна й легка, що вона виз
волилась не тільки від Маркової фізичної 
присутності, але й від чуттєвої поєднаності 
з ним: це була омана. Так було лише кілька 
хвилин, поки минув перший напад злоби й 
поки її не охопила порожнеча. Вона не хоті
ла підкоритись і не хотіла визнати частки 
своєї провини: говорила собі, що покинув її 
майже обдумано, що вичікував тільки слуш
ної хвилини, і, як тільки надійшла, викорис
тав її. Але не могла довго дурити себе: хо
тіла бути завжди правдивою з собою. Та

• мм •крім того її пиха чи гордість не дозволяла

47



довго думати про Марка лихе, а саме, що 
він покинув ЇТ, бо не любив: був ТТ чоловік і 
любив її. Вона думками поверталася до їх 
спільного життя: і що далі, то бачила його 
об'єктивніше, бачила, що часом бувала не
стерпна, хотіла всього, а давала мало. Але й 
тоді, коли пізнала свою провину, не могла 
підкоритися; особливо Маркові, особливо 
йому не могла, це була б поразка, рішуча й 
остаточна поразка. А вона не хотіла зазнати 
поразки від Марка, ні в якому разі, ні: це 
вже була не якась гордість взагалі, це чини
ла опір гордість її любові, якої вона не виз
навала. Так вона зберігала перевагу, могла 
нападати.

Тепер вона читала його статті, це був його 
голос, трохи деформований, як буває де
формований голос у телефонній розмові на 
далеку відстань, та все-таки вона його пізна
вала. Раніше ніколи не читала, що він писав, 
її цікавила більш його кар'єра й розміри 
його платні, ніж його цілі. Вона не хотіла ви
знавати політики, політика була для неї тим, 
чим була для більшості людей, подібних до 
неї: ницою та нечистою грою. Не ображала
ся, коли говорив їй, що вона безнадійна мі
щанка —  бувало це тоді, коли йшлося про 
гроші —  вона пишалася тим, що походить з 
доброї родини, пишалася своєю матір'ю, —  
якщо її мати була міщанка, —  думала во
на, —  то це не таке вже й нещастя —  бути 
міщанкою. Але тепер, коли вона була зали
шена сама на себе, коли на кожному кроці 
відчувала нестачу, коли починала боятися 
злиднів, тепер, коли вистоювала з жінками в 
чергах, мокла, коли їй було холодно в дра
них черевиках, коли вона мусила рахувати 
кожен галер, вигадувати дешеві страви, хо
дити в обтріпаному пальті без надії купити 
нове, тепер, коли вона була однією з убогих 
жінок —  вона навчилася помічати гострі гра
ні, на які наражалася, навчилася лаяти про
давців, що ховали крам під прилавком, і па
нійок, що приїздили накуповувати в служ
бових машинах, вистоювала з іншими вбо
гими жінками в чергах і огиналася разом з 
ними під дощем від холоду, і кляла разом 
з ними, раз устрягла навіть і в бійку, і їй роз
дерли останню добру панчоху, тому вона й 
плакала і весь день кляла тих угодованих 
свиней, що ніякого сорому не мають, не зва
жають навіть на зголоднілих виснажених ді
тей, а потім подивилась на малого Марка й 
мимоволі мусила посміхнутись, —  цей аж 
ніяк не був зголоднілий, ані виснажений, по
їдав усе, що потрапляло йому до рота, і ви
гляд мав такий, ніби його живили самим мо
локом та маслом. А все-таки це був протест, 
материнський і жіночий протест і, крім того, 
нові погляди; тепер вона вже розуміла Мар
ка: бореться за справедливість для вбогих 
жінок і їхніх дітей, вона не була переконана,

що Марків шлях єдиний, не була навіть пере
конана й у тому, що він правильний; знала 
тільки, що Марек вважає його за єдиний і 
правильний. «Він був завжди такий благо
родний, —1 думала вона, —  а я його лаяла 
дурнем, і знала вже й тоді, що не маю пра
ва примушувати його, щоб він не був самим 
собою, щоб був кимось іншим, заробляв 
гроші й усе таке». Вона тепер вивчала його; 
й хвилинами він був їй близький і зрозумі
лий, ближчий і зрозуміліший ніж тоді, коли 
жив з нею в одній кімнаті й коли спав з нею. 
Але й у такому становищі не мала бажання 
визнати себе переможеною: не могла йти 
до нього перша. Інколи мріяла, як зустріну
ться випадково й без жодного слова кинуть
ся одне до одного. А іноді їй здавалося, що 
якось увечері він подзвонить, увійде, зніме 
в передпокої мокре пальто й скаже якісь 
звичайні слова, ніби він повернувся з корот
кої прогулянки,— «Але й дощ,— скаже він,—  
добре було б випити трохи чаю», —  а потім 
сяде й візьме малого Марка на коліна. Ма
лий Марек гратиметься з окулярами, а вона 
грітиме чай. Інколи в них бували хороші й 
тихі вечори, перші місяці траплялося багато 
таких вечорів, тепер їй пригадувалась тиша,
та спокійна, добра, свійська тиша, усвідом
лення присутності того іншого, порозуміння 
за допомогою руху руки, невиразного усмі
ху. Як це все було зруйноване? Коли почала
ся та руїна? Чому вона почалася? Чому вони 
не спинилися вчасно? Адже все це можна 
було якось вирішити, це були тільки дрібни
ці, багато дрібниць, нагромадження непоро
зумінь, вони могли вчасно зупинитися й усе 
зрозуміти, чому вони вчасно не зупинилися?
Це вона не зупинилася, не хотіла зупинити
ся ,—  тепер вона це знала, —  не хотіла тако
го життя, хотіла від життя чогось більшого, 
а чого вона, власне, хотіла від життя? Хотіла 
свободи, хотіла бути чимось, не хотіла бути 
служкою, прати, прасувати, прибирати, не 
хотіла ходити в стоптаних черевиках, чи 
справді вона хотіла тільки цього, хотіла сво
боди? Чи була вона щира, чи була правдива 
з собою?  ̂Тепер в неї досить часу, були без
конечні вечори з безконечним дощем, вона 
мала досить часу на роздуми, все поступово 
з'ясовувалось, вона починала розуміти, за
віщо Марек взивав її міщанкою й що саме 
він тоді мав на увазі. Були хвилини, коли во
на погоджувалася з усім; коли б у таку хви- 
лину якимось чудом з'явився Марек, вона б 
йому про це сказала. Та вона знала, що не 
піде його кликати; не може просити його, 
навіть коли його любить; власне тому, що 
його любить! Чомусь вона вирішила, що з 
Марковими стосунками до неї все в поряд
ку, що з ним діється те саме, що й з нею, що 
сумує за нею й повернеться: не міг не по 
вернутись. Часом думала про нього так, яі
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то говорила малому Маркові: він у дуже 
далекій подорожі, але повернеться, і вона 
його чекає; тоді вона не відчувала себе та
кою покинутою.

Якось в один такий безконечний дощовий 
вечір хтось там справді подзвонив. Метну
лася до дверей. Під дверима стояв батько. 
З капелюха й дощовика в нього капала вода, 
одна краплина звисла на довгому кінському 
носі, й через ту крапельку, що робила його 
безпорадним, вона не зачинила перед ним 
дверей.

— Це ти, —  сказала розчаровано.
— Нарешті знайшов тебе, —  сказав. —  

Уперто тебе розшукував.
— Уперто, —  сказала вона, —  чому саме 

уперто?
— Пустиш мене?
Відступила від дверей. Скинув плащ, пові

сив капелюха й допитливо роздивився нав
коло.

— Оце ти тут живеш?
—  Проходь далі. Тільки тихо.
Він пішов навшпиньках, а коли ввійшов у 

кімнату, знову так само допитливо почав 
оглядатися навколо себе й, видимо, заспо
коївся, він сподівався потрапити в нужден
ний барліг, у вбоге кубло, в яке він міг уві
йти як рятівник, але кімната не мала такого 
вигляду.

— Тут трохи тісно, —  сказав.
Оліна знизала плечима.
— Це він? —  показав на ліжечко.
Зробив рух, ніби хотів підійти до ліжечка,

та Оліна заступила йому дорогу.
— Тільки без сентиментальності. Ніякого 

схиляння над колискою віднайденого внука. 
Я не хочу ніякого цирку.

— Я хотів тільки подивитись на нього, —  
сказав розгублено архітектор Феркодич. Сів 
у крісло, в якому звичайно сидів Марек, і 
Оліна ледве не сказала: «Не сідай там, ти не 
маєш права».

— Чого прийшов? —  швидко й тихо.
— Я вже старий, —  сказав архітектор Фер

кодич.
Не допомагала йому. Стояла біля вікна й 

не дивилась на нього. Вигляд у нього був жа
люгідний, і вона боялася, що її охоплять жа
лощі.

— Уперто шукав тебе, —  сказав архітек
тор Феркодич.

— Усі ці роки?
— Останні тижні. Ти мені потрібна.
— Маю потішати тебе в старощах?
— Я самотній, доню, —  у архітектора Фер- 

кодича затремтів голос, він дійсно був зво
рушений. Оліна кусала губи.

— А твоя втіха? Що сталося з твоєю вті
хою?

— З тією я покінчив.
Подумав, чи не сказати, як це сталося,

може, викликав би в неї співчуття, але вирі
шив не говорити, вона тільки б висміяла 
його.

—  Он як, —  сказала Оліна. Вона вже не 
жаліла його й не боялася, що жалітиме. —  
То ти шукаєш, чим би замінити.

—  Я скривдив тебе. Всі роки про це думав.
—  Міг би відіслати мені, принаймні, мої 

речі, —  роздратовано сказала Оліна, —  як
що вже про мене думав.

—  Я боявся, що відмовишся. Ти завжди 
була до мене... —  він шукав відповідного 
слова, —  трохи непривітна.

—  Ти брешеш, —  сказала Оліна, обертаю
чись від вікна. Він уникнув її погляду. —  Не 
думав ти про мене. Думав про себе. Завжди 
брехав.

—  Ми могли б про все забути. Що стало
ся, того не повернеш. Я знищена людина 
доню.

—  Облиш ці ніжності собі. Може, тобі ще 
придадуться.

—  З цим я вже покінчив, —  сказав архітек
тор Феркодич. —  Я стара людина й зовсім 
самотня. І ти самотня.

—  Це моя справа.
—  Мучишся. А в мене тобі було б добре.
—  Шукай собі якоїсь іншої втіхи.
—  Ти моя дочка. Ти найближча мені з усіх 

людей. Змилуйся наді мною, доню.
—  Боже мій, він навколішки стає!
Архітектор Феркодич справді зробив рух,

ніби хотів сповзти з крісла, але потім зупи
нився.

—  Дивись, щоб потім не пожалкува
ла,—  сказав він трохи гостро. —  Ти завжди 
була якась шалена.

Він уже знав, що марно прийшов, і не був 
певен, чи шкодуватиме, що прийшов марно, 
він давно вже не бачив своєї дочки й забув, 
яка вона є, а тепер знов усвідомив це, не 
було б з нею спокійного життя ніяк, були б 
постійні ускладнення, вона була не досить 
солідна, була шалена, дражлива й повна не
сподіванок, та й ніколи його не любила.

—  Це все?
—  Дивись, щоб не жалкувала. Щоб не до

велось тобі приходити просити.
—  Швидше помру.
Він устав з фотелю, зібрався йти.
—  Не думав я, що ти така. У тебе жорсто

ке серце.
—  Іди вже швидше.
В передпокої, коли прощалися, він бурк

нув:
—  Я не можу для тебе нічого зробити?
—  Можеш надіслати мені мої речі.
—  Не знаю, чи це вийде.
—  А чому б не вийшло?
Не міг їй сказати, що її речі позникали, що 

її речі стали речами його другої жінки й те
пер зникли.
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—  Спробую.
, —  А ти спробуй, —  твердо сказала Олі- 
на. —  Це моТ речі, вони перейшли до мене 
від матері, й я хочу їх мати.

Архітектор Феркодич тільки покрутив го
ловою, —  і яке в неї жорстоке серце, як во
на може мати таке жорстоке серце? Але не 
сказав більш нічого, тепер уже був трохи 
сердитий на Оліну й не хотів, щоб почина
лася сварка, хотів, щоб усе скінчилося все- 
таки солідно.

—  Можу тобі залишити грошей.
—  Непотрібно, —  сказала Оліна. —  Наді

шли мені мої речі.
Архітектор Феркодич надів капелюха —  в 

промоклому плащі вигляд у нього був зли
денний, —  ще раз поглянув на свою дочку, 
але вона дивилася суворими очима поверх 
нього.

Коли він пішов, вона думала, що жаліти
ме; завжди після рішучих вчинків надходило 
почуття непевності, невиразних жалощів. 
Але не жаліла: пишалася собою; ніби здобу
ла частку свободи, частку дійсної свободи, 
здобула й утримала її.

Августин Шернер залишився 
вірний у слушну мить: вірність 
тоді давала зиск. Він вибрався з 
невиразної півтемряви, з неяс
ної сірості на яскраве світло: 
став дуже близько біля тих, хто 

вирішував. Щодня міг бачити великого полі
тичного діяча, голову, що був майже бать
ком народу; міг заглядати й заглядав за ла
штунки; телефонував тільки блискавично. 
Кілька цих тижнів у нього було таке відчуття, 
ніби світ обертається швидше. Вирування, 
шум, пориви звихреного повітря: йому зда
валося, що вони виразно відбиваються в 
нього в вухах. Якби це звучало не так ба
нально, сказав би, що крутиться на каруселі; 
але й у прискореному рухові не забував, що 
він поет. Ох, це були гарні тижні, чудові тиж
ні, нарешті-таки життя, а не животіння, не 
повільне плентання, а швидкий злет, орли
ний, соколиний, поетичний злет. Він завжди 
вмів пристосовуватись, але швидкість, з 
якою зробив це тепер, була просто імпо
зантна. Він став поважним і спокійно таємни
чим: знав усе, знав, що хто сказав, що хто 
думає, що хто робить. Нарешті він бачив 
шахівницю з належної височини; він не по
сував фігурок, але бачив, як їх посувають. 
Мав найсвіжіші відомості не тільки з празь
кого парламенту й празьких кулуарів, але й 
з Лондона, Вашінгтона й Парижа, —  майже 
так само, як з Наместова або Спіни. Уявляв, 
ніби розуміє, як рухається світ, і навіть, до 
деякої міри, допомагає опанувати його. Єди

на справа —  демократія, порядність, гума
нізм — усе те, що так захоплювало його ще 
кілька день тому, тепер якось пожовкло й 
опало. Це були тільки слова для посполито
го люду; він швидко відчув, що говорити ці 
слова в новому середовищі якось не випа
дає, що це, безперечно, виглядатиме сміш
но. Тут уже не було часу на промовоньки; 
тут були практичні люди; дужі люди, яким 
потрібна була влада. Організували лави, 
тимчасово відступали, готувалися до ново
го наступу. Тут було, як на війні: це таки й 
була війна. Ні, ці люди були дуже далекі від 
сентиментальності, від порожніх промов, їх 
слова були наскрізь практичні й попереджа
ли дії. Назовні ці люди виглядали звичайні
сінько: носили пенсне й окуляри, подвійні 
підборідки, лисини, волосся в носі. Але в 
середині в них дзвеніла сталь і бронза, Ав
густин Шернер чув той дзвін. І хотів бути по
дібним до них. Можливо, декотрі з стер
ничих партії передчували наближення кінця; 
але якщо й передчували, то не виказували 
цього. Назовні всі виглядали оптимістично, 
міцно й рішуче. А щодо Августина Шерне- 
ра, то він не заглиблювався в суть, він ніко
ли не заглиблювався в суть, суть не нале
жала до його сфери, він був людиною 
зовнішності; те, що здавалося, робилося 
правдою, якщо його задовольняло. Отже 
серед обмежених, що були впевнені в своїй 
переможній силі, й серед тих, хто носив на 
своєму обличчі удавану силу, як охоронну й 
тактичну маску, Августин Шернер був 
обмежено й щиро оптимістичний: ві
рив Черчіллеві й атомній бомбі, ві
рив у перевагу західної зброї й у спритність 
західної дипломатії, у внутрішню силу згур
тованої демократії, вірив у все, бо вірив у 
своє майбутнє, в свою щасливу зірку. Він був 
упевнений, що зв'язав свою майбутність з 
майбутністю демократії раз і назавжди; і по
ки все було в порядку, він ніколи в цьому 
міцному зв'язку не сумнівався. Зрештою, він 
не стільки думав про майбутнє, скільки від
чував його: мав занадто багато праці, рух 
був занадто швидкий, він не мав змоги спи
нитися й оглянутись навкруг себе. Людина з 
нього була культурна, а партія мала не ба
гато культурних людей: він мусив оберігати 
ідею від багатьох наскоків і небезпек, світ 
був зіпсутий. Уболівав над одним комуніс
тичним професором, який в університет
ських лекціях проголошував, що нема душі, 
крім хіба мозку; таке засліплення, така про
вокація серед християнського народу — і то 
за державні гроші! Він охороняв чистоту зви
чаїв, нападав на якогось там Б. Травена 1 за 
те, що той вживає слова «лайно» в поєд
нанні з словом «християнин», був також

1 Б. Травен — псевдонім (досі не розкритий) німецького 
письменника, автора численних романів з американського 
життя.
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проти вживання всіх вульгарних слів, проти 
всіх свинств, жидівських і комуністичних ви
гадок і омани, він охороняв непохитно чисту 
й неопоганену християнську душу словака.

Він, щоправда, не розумівся на цьому: 
оголошував матеріалізмом усе, що здавало
ся йому вульгарним і грубим, а особливо не
пристойні слова. Але це не заважало йому, 
та здавалося, що нікому не заважає. Потріб
но було утримувати фронт на всьому прос
торі — від культури до єпіскопських маєт
ків; він допомагав тримати фронт на одному 
крилі й думав, що це місце з найважливі
ших, бо він не міг бути не на важливому міс
ці. Його відзначали й поплескували по пле
чах: він був потрібен. Але були дуже далекі 
від того, щоб надавати йому такої ваги, якої 
він надавав собі сам. У боротьбі, яка набли
жалася до апогею, культура була тільки не- 
збутним тягарем; справа вирішувалась на 
іншому крилі. Церква ще раз напружила всі 
сили. Празький нунцій Ксавер Ріттер виголо
сив прокляття й закликав на допомогу істо
рію: «Ніколи не було благословенне те май
но, яке відчужене від церкви, народ, що 
вмисне збіднює церкву, тільки нові кари на 
себе накликає, прокляття на нього впаде», 
але християнський підтатранський народ 
раптом, на подив, не злякався прокляття, за
хопив єпіскопські землі, й тримався за них, 
і ризикував пекельними муками й вічною 
загибеллю, чистилищем, сіркою й полум'ям, 
раптом він нічого не злякався й накинувся 
на священну землю, як пожадливий і огид
ний хижак. Будь проклятий, будь проклятий! 
Прокльон виходив з глибини нунцієвої душі, 
й зібрані єпіскопи заплющували очі, й ко
жен бурмотів прокльон, свій власний прок
льон, за свої власні маєтки, за ліси й луки, 
за ріллю, струмки, потоки й ріки, за країну, 
що втікала в них з-під ніг. Будь проклятий! 
Де подівся покірний народ? Ох, завжди в 
ньому дрімала душа опришка: і тепер вир
вався в них з рук. Будь проклятий! Раптом у 
них не лишилось нічого, крім сили слів, крім 
сили прокляття, й ця сила виявилась неміц
ною. Вони почували себе зганьбленими, га
небно зрадженими й покинутими. І віщували 
помсту й відплату, божу помсту й божу від
плату, — все в руках божих, вони хотіли ві
рити мстивому богові з вогненним мечем: 
але вогненний меч не рубав. Мудрі отці цер
кви відчули, що це поразка, оце повстання 
проти покори й проти пекельних жахів, ця 
перемога земної пожадливості, —  це не був 
тільки один з тимчасових відступів, це була 
поразка, лихе віщування на майбутнє. Але 
вони не піддавалися. Бог пам'ятливий, а цер
ква могутня й вічна.

Будівля захиталася. Селянин, душа народу, 
його корінь, скеля, на якій вони поставили 
свою міцну фортецю, раптом став таємни-.

чий, у нього було багато облич, він неспокій
но дослухався в непевності. Його вже не ва
били слова. Йому лестили, розчулювалися 
над ним, «щоб не мусив зі сльозою на оці 
покинути свою дідизну». Але слова вже не 
мали над ним сили. Так, хлібороб невдячний: 
він вірить тільки пахощам скошеної трави, 
зерну на долоні, теплому духу повної стайні; 
решта —  це тільки полова на вітрі. Було ба
гато ознак наближення поразки: багато хто 
бачив їх. Голова говорив: «Залишімось вірні 
словацькій правді й демократії». А інший ви
значний діяч —  «Чи ми ще втримаємо демо
кратію?» Колишнього зухвальства вже не 
відчувалося: в промови вкрадалась носталь
гія. Але партійна машина була добре нама
щена й мчала з тією самою швидкістю, не 
знаючи про граничну лінію свого руху, існу
вали будинки, секретаріати й секретарі, го
лови, області й райони, великі крамарі й 
гроші, лісоруби, чинбарі та будівники, про
довжували існувати єпіскопи та єпіскопства, 
каноніки й сільські священики, існували та
кож спекулянти, що забагатіли останнім ча
сом, і вбивці, що ховалися, і світ не кінчав
ся на Шумаві, був він і за Шумавою, і був 
це великий могутній світ, існували там зв'яз
ки, обіцянки, досі ще існувала надія на рішу
чий остаточний удар. І ніяк не можна було 
уявити, —  це була неймовірна й нереальна 
думка, —  ніби їх могла поглинути маса, ано
німні робітники, босота, голодранці, неголе
ні й брудні, що приходили звідкись з безвіс
ти. Партійні діячі були такі горді, стільки ра
зів змушували цю юрбу до покори, стільки 
разів її перемагали, що не могли повірити в 
свою поразку.

Машина була добре намащена й з гурко
том гнала далі. Вряди-годи щось-таки рипі
ло: дехто чув це рипіння. Але Августин Шер- 
нер не чув нічого, був надто заклопотаний 
своєю новою важливістю. Він смакував своє 
становище; щастя випромінювалося з нього, 
з усвідомлення власної сили й важливості, 
й поверталося знову до нього. Став добрий, 
щирий, лагідний, тому що міг бути ласкавий 
до інших. Уявляв собі, ніби в ньому назав
жди оселилася якась особлива, властива йо
му, нездоланна шляхетність. Він не знав, що 
вже досяг верховини. Йому здавалося, що 
він продовжує підніматися: шлях угору був 
вільний, і кінця шляху не видно. Він бачив 
сяйво сонця навіть тоді, коли сонце вкрива
ли хмари. Це була повнота щастя, приступ
на тільки обмеженій людині. В усьому йому 
щастило; все він міг, і досі ще не було кінця 
злету («Гей, вище, вище, вище, пташино ча
рівна», —  говорилося в класичних віршах). 
Він був такий певний себе, що часом мав 
охоту пробачити навіть своїм ворогам, кому
ністам. Дарував їм тому, що вони були вбо
гі, і тому, що сам він був величний, високо
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підносився над ними, був непереможно бла
городний. Він не міг не бачити бруду, що ку
пами нагромадився за лаштунками, й не бо
явся встромити в нього руки, коли іншого 
виходу не передбачалося; був певен, що не 
може забруднитись. Це було тільки сміття, 
що обов'язково налипає на шляху до мети; 
а над метою він не роздумував. Вона була 
надто далеко, була висока й чиста, й це збі
галося з його власним благородством.

Може, в ньому й знайшлося б досить сили, 
щоб приглянутися до себе пильніше, щоб 
розглядіти ошуканство, але йому не вистача
ло часу. Підсвідомо намагався ніколи не ма
ти часу; приймав снотворні ліки, щоб заси
нати одразу. А день наповнював безугавним 
рухом, гомоном голосів навкруг себе й у 
собі, в ньому ще й досі діяв ритмічний, ба
гатоголосий потік, що ніс його й відділяв від 
дійсності. Був переповнений звуками, загуб
лений в русі й закоханий в усе це; і, як кожен 
закоханий, ревниво охороняв своє кохання.

Він був блискучий, промінився; сяйво лю
стер падало на нього з усіх боків. Партія 
влаштувала великий прийом у «Редуті»; він, 
Августин Шернер, один з головних розпо
рядників, був репрезентативний. Мав новий 
двобортний чорний костюм з доброї мате
рії й новий усміх під зразково підстрижени
ми вусиками, усміх теплий, доброзичливий і 
тільки трошки, трошечки пихатий. Він зуст
річав високих гостей; уклонявся, був милий, 
чемний, але без підлабузництва. Він іще не 
знав усіх, не знав людей заднього плану; 
але інстинктом, що розвинувся в нього диво
вижно, вмів відрізнити поважного негоціан
та від менш поважного дрібного підприємця 
й від зовсім неповажного провінціального 
урядовця. Був у формі й знав це; подобав
ся, й це його підбадьорювало. Це був його 
бал, його вогні, його парфуми, його життє
вий виграш. Танцював мало, вибирав собі 
партнершу обачно: не міг компрометувати 
свою нову гідність. Тут були пані й панночки 
з старовинних добрих родин; були тут пані 
й панночки з новіших та багатших родин. 
Замкнене коло, не так міцно замкнене, як у 
старі добрі часи, але все-таки замкнене: най
вища верства народу. Августин Шернер був 
людина зовсім нова й маловідома. Але він 
був блискучий, самовпевнений, знав, що са
ме тепер нагода ввійти в замкнене коло, 
єдина нагода, яка не повториться так швид
ко: він знав, що ввійде. Ох, він уже досяг 
своїх років, треба вже було кидати іграшки: 
ніяких «Більмо —  мене любити вільно», нія
ких убогих секретарок, ніяких легковажних 
жіночок, треба було споруджувати храм жит
тя, твердиню, надійне гніздо. Часто танцював 
з молоденькою дівчиною, довгою, тонкою й 
кощавою, що мала невелике довгасте личко 
й на ньому великі темні очі; вона повинна бу

ла успадкувати великий млин. Це імпонува
ло Августинові Шернеру: значний власник, 
значний підприємець, господар великого 
млина, це бриніло велично й піднесено. (До
ма, в рідному селі був тільки кумедний ма
ленький млин на річці, колесо поросло мо
хом і зітхало з кожним поворотом, і все нав
круги пахло борошном і рибою. А великий 
млин він бачив тільки здаля, в вікна автома
шини, той виглядав імпозантно й велично, 
наче фортеця, фортеця новітнього підпри
ємства). Він говорив їй звичайні комплімен
ти; хвалив її очі. Були це справді очі, гідні 
уваги, темні, глибокі й перелякано смутні; 
вони ніби знали про те, що мають успадку
вати великого млина й що вміщені на непри
вабливому обличчі. Вони мовчали й полох
ливо посміхалися. А от Августин Шернер 
був блискучий, говорив і говорив, говорив 
добре й безперестанку, говорив про себе й 
про свої надії, про те, як завойовують світ, 
про втіху завоювань. Не забув згадати, що 
він поет і що приніс себе в жертву поезії: 
це впливає на юні серця. Правда, про це він 
сказав тільки під секретом, це повинно було 
лишитися тільки між ними двома; він не над
то вірив у прихильність власника млина до 
поезії.

Коли вже він проводив її до столу, хтось 
гукнув позад нього:

—  Погляньте на нього, на козерога!
Озирнувся: це був Паулінда. Видимо, він 

був напідпитку, сидів у великому товаристві 
й вишкірявся на Шернера червоною пикою. 
Августин Шернер насупився, але моменталь
но перетворив це на усмішку. Перед дівчи
ною вдав, ніби це його не стосується, до- 
проводив її до столу й хвилинку постояв 
біля столу, бо пані власниця великого млина 
посміхалась до нього золотими устами, — 
вона теж була худа й кощава, обличчя поси
лане грубим шаром пудри, на руках повно 
перснів, —  була така приємна, що навіть і в 
Августина Шернера мороз пробіг поза спи
ною. Коли він повертався, знову вслід йому 
вигукнув Паулінда:

—  Погляньте на нього, на козерога!
Він підійшов до його столу й посміхнувся. 

Треба бути великодушним до людей, яким 
не пощастило так, як йому.

—  Ходи сюди, козляко, —  сказав Паулін*
да. —  Притулись до моїх грудей. '

—  Тихше, —  попросив Августин ШернерІ 
Він боявся скандалу й присів за стіл. Сидів 
там і Почина, колишній його приятель і пое| 
тичний зразок, він був поголений, зуби ( 
нього були в порядку, навіть краватку мав 
Сиділо там і декілька юнаків та весели; 
дівчат.

—  Випий, козляко, —  вигукував урадува 
ний Паулінда. —  Випий християнська воню* 
ко. —  Паулінда видав того самого Травень

52



якого Августин Шернер відкидав з христи
янських міркувань.

— Чого ти так кричиш? —  сказав Августин 
Шернер, перелякано оглядаючись навкруг 
себе. —  А гидоти цієї ти не повинен був ви
давати.

Паулінда засміявся.
— Я завжди знав, що в тобі дрімає чутли

ва, ніжна душа.
Заграла музика. Шернер заворушився на 

стільці, хотів піти. Але Паулінда притис його 
до стільця.

— Посидь лишень. Ти ж серед старих то
варишів. Не почуваєш себе добре серед ста
рих товаришів? —  Обернувся до Почини. —  
Ти йому щось хотів сказати?

Почина сидів гідно й скромно, з непоруш
ним обличчям, невеличкі чорні насмішкува
ті очиці втупилися в Августина Шернера. 
Августин Шернер відчув страх перед цими 
зловтішними очицями.

— Ти порося, Шернере, —  сказав Почина 
з нерухомим обличчям. —  Ти паршивий, во
нючий зрадник.

— Го-го-го, —  сміявся Паулінда. —  От то
бі й маєш.

— Це безпідставно, —  сказав Августин 
Шернер. —  Безпідставна образа.

— Безпідставно, —  сміявся Паулінда.—  
Це просто чудово!

— Ти шахрай і найбридкіший пацюк, —  
сказав Почина з нерухомим обличчям. Чорні 
колючі очиці блищали в нього від зловтіш
ної радості. —  Одне щастя, що тебе швидко 
приглушать.

Августин Шернер хотів знову встати, але 
Паулінда не дав.

— Я накажу вас вивести, —  перелякано 
сказав Августин Шернер.

— Одне щастя, що вас швидко поглу
шать, —  сказав Почина з нерухомим облич
чям.

— Ти мене не злякаєш, —  сказав Августин 
Шернер. Він уже не був блискучий, вогні по
темніли й музика віддалилась.

— Го-го-го, —  сміявся Паулінда. —  Він со
бі, голубок, думає, що це його лякають. А 
він же тебе не лякає, душко! Подивись, як 
крутяться, крутяться, крутяться, поки не до
крутяться. Ти сидиш на підпиляній деревині, 
йолопе!

Августинові Шернеру пощастило встати.
— Я накажу вас вивести! —  Він продирав

ся між танцюристів.
— Го-го-го, —  смівся Паулінда. —  Оце так 

файна витівка.
Августин Шернер продирався між танцю

ристів, і вогні потемніли, й музика віддали
лась, — це ж була непристойність, це ж було 
огидно, й він не міг позбутися відчуття бру
ду, що налип йому на руки. Наказав службі 
порядку, щоб вивели тих непристойних лю

дей. І дивився з кутка залу, як вони вихо
дять, музика вже не грала, вони відходили 
серединою залу й взагалі не виявляли неза
доволення, попереду йшов Почина з неру
хомим обличчям, позаду Паулінда, обер
таючись на всі боки, —  «го-го-го, це була 
гарна витівка, Шернерку, куди заліз, голуб
чику?».

А потім усе ввійшло в свою колію. Це був 
тільки короткочасний епізод, який треба бу
ло якнайшвидше забути. Мерзотники. Заз
дрять, та й усе. Але він стоїть вище за ту 
заздрість і бруд, він знову чистий і шляхет
ний, усміхається і майже готовий у думці тим 
нікчемам простити. Музика знову заграла. 
Вогні засяяли. Голова, помітивши його, заки
вав йому пальцем, випив з ним. «За щасливу 
майбутність, юначе! Нехай тобі допомагає 
словацький бог!» Коли він підходив до спад
коємиці млина, дівчина спалахнула й мимо
волі простягла до нього руки: чорні очі 
зм'якли й були довірливіші. Вогні сяяли, й 
музика грала. Про що ми говорили? Ага, 
життя треба завойовувати. Відвага й широ
чінь. Орлиний злет. Відвага й сила, чудове 
відчуття сили в раменах. Розумієте, що я 
маю на увазі? Слухайте мене? Так, слухала 
його, він здавався їй таким, яким хотів бути. 
Був такий, який хотів бути, нарешті був та
кий, ніщо не пішло марно, все прямувало до 
цієї хвилини й до хвилин, які прийдуть, ніщо 
не пішло марно. Вогні сяяли, й музика грала. 
Августин Шернер випромінював блиск, від
бивався в вогнях люстер, і його носив прияз
ний ритм. Все добре. Все як слід. Все майже 
таке, яке має бути, солідне, з відблиском 
добробуту, певне й безпечне, й він серед 
цього певного й безпечного кола. Все доб
ре, все як слід, нічого не сталося, нічого не 
може статися. А проте раптом йому здало
ся, ніби він чує сміх Паулінди: «Го-го-го, це 
була гарна витівка», —  був це суворий і не
безпечний сміх, був це ніби загрозливий 
сміх, він загрозливо глузував з сяйва люстер 
і з приязного лінивого ритму музики, глузу
вав з танцюристів, глузував з певного без
печного добробуту. —  «Мерзотники»,— ска
зав тихо Августин Шернер і зробив рукою 
рух, ніби витирав піт з чола, але чоло було 
сухе, йому тільки здалося, що воно спотіло. 
«Що ви сказали?» —  спитала спадкоємиця 
великого млина, а він відповів: «Нічого, нічо
го, це нічого, дорога крихітко, як вас, влас
не, звуть, крихітко?».

—  Не така вже я й крихітка, —  сказала во
на соромливо, торкаючись поглядом своєї 
постаті, а потім, почервонівши, сказала, що 
її звуть Анничка. «Справді, Анничка, —  ска
зав тихо Августин Шернер, —  а як же б вас 
інакше й звати? Крихітка Анничка, все-таки ви 
крихітка, бач, як червонієте, ви свіженькі, як 
пуп'янок троянди зранку, зранку, що я хотів
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сказати? Ага, пуп'янок троянди з краплиною 
роси, розумієте, крихітко?» Музика грала, 
приязний ритм носив Августина Шернера, 
він линув і не зупинявся, купався в вогнях 
люстер, не зупинявся, не думав ні про що 
тривожне, відкидав тривожні думки, завжди 
мав силу відкидати тривожні думки, не хотів 
їх, отже вони й не існували.

«Ах, брате, просто витримати 
не можна». Геля стояла в кон
торі, витирала замащені руки 
об фартушок, уся червона, а 
праве око жалісно глипало на 
Набуду. «Чого не можна витри

мати?» —  «Вони мене там ненавидять», —  
сказала Геля й шмигнула носом, ніби хотіла 
заплакати, але втрималась. «Вони мене там 
не хочуть», сказала, кусаючи губи. «Хто тебе 
там не хоче?» —  «Ах, брате, той старий ку
хар, увесь брудний, і язик у нього брудний, 
кожне слово, що він скаже, брудне, просто 
витримати не можна, й ніколи мені не дають 
порядно? роботи, завжди мушу тільки мити 
посуд та чистити картоплю, та глузують з 
мене, та говорять брудні слова».

Лабуда похмуро супив брови, дивився 
вбік, не хотів дивитись на дівчину, була за
надто повна молодощів і життя.

—  А я ж казав тобі, як тут є.
—  Він мене хоче прогнати.
—  Тільки не вигадуй. Як би він міг?
— Я сказала йому, що він краде. Що він 

звичайнісінький розбійник.
Лабуда підняв голову й побачив дівчину, 

обличчя в неї пашіло, з-під хустини вилазило 
волосся.

—  Моя люба, —  сказав він, мимоволі по
сміхнувшись. —  Адже так усе ж таки не го
ворять.

—  А коли він краде. Це брудний розбій
ник.

—  Треба тобі було вернутися, —  сказав 
Лабуда. —  Говорив же я тобі.

—  А тобі це байдуже? —  Геля щиро диву
валася. —  Я ж тобі кажу, що краде. Сама ба
чила. Сало, цукор, каву. Що до його бруд
них рук потрапило, те він і поцупить. Тобі це 
байдуже?

На мить заглянув їй у вічі. Потім похмуро 
схилив голову , не хотів дивитись дівчині в 
вічі.

—  Майже, —  сказав.
—  Тебе не цікавить, що тебе обкрадають?
—  Слово честі, —  сказав, — не знаю, чи 

повинно це мене цікавити. — Власне, він знав 
це дуже добре, знав, що йому до цього не 
повинно бути ніякого діла, і справді не було 
ніякого діла, він сидів тут лише з безглуздої 
інерції, чекав чогось і досі ще чогось чекає,

і сидів тут, ніби в іншому місці не міг чека
ти, і все йому остогидло: рахунки, вічний за
пах кав'ярні, суперечки і спів робітників, і 
дрібне шахрайство, і нічний галас, і облави; 
все це йому остогидло, й від усього він був 
би радий утекти, але з незрозумілих причин 
і далі плентався втоптаною стежечкою, мо
же, не мав уже досить відваги розрубати 
вузол? А тут іще це дівча, ця Геля, родичка, 
якій він хотів допомогти, часом переконував 
себе, що не кидає, бо хоче допомогти дів
чині й своїм родичам, але знав, що це не 
зовсім так, що є тут щось неясне й не таке 
чисте, як він себе переконує. Тому й неохо
че дивився на дівчину.

Геля сплеснула руками.
—  Ти дурень, брате. Як так можна? —  По

тім засоромилась і ще більше почервоні
ла. — Я не хотіла, —  сказала, виправдую
чись. —  Але той старий скубе тебе, як гуску.

—  Знаєш, що? —  спитав сердито Лабуда. 
Вона мовчала й дивилась у землю. —  Не \ 
втручайся в це. До цього тобі нема діла. 
Добре?

—  Так, брате.
—  Іди до кухні. і
—  Та-а-ак...
Праве око глипнуло на нього, дівчина була 

засоромлена, ображена, і він помітив цей 
погляд і розсердився на себе, це нерозумно, 
вона ще дитина, а він її ображає нізащо. І 
Хотів затримати її, хотів сказати ласкаве сло- і 
во, та поки це вирішував, вона була вже да- ] 
леко. Останнім часом усе було надто склад
не й по-дурному заплутане, чому це так? 
Може, тому, що він робився надмірно чу
лим, мав для себе надто багато вільного 
часу, раніше цього ніколи не було, раніше 
він жив тільки в контурах, бачив тільки кон
тури речей, речі не мали певного обличчя, 
були трохи невиразні, як буває, коли швидко 
їхати машиною, а тепер він уже не рухався 
швидко, взагалі вже не рухався, мав багато 
часу для себе. І бачив речі, яких раніш не 
бачив. Дрібниці, з яких складалося повільнеє 
й нерухоме життя; погляди й хитання погля
дів; чужі долі; малий світ навкруги нього 
став неозорим всесвітом, складним і заплу
таним, і що було несподіване, —  втягав його 
в себе, зазіхав на його участь і його співчут
тя. Часом він жахався, як це дрібні й інколи 
навіть дрібничкові речі стали для нього ве
ликими, а великі —  чужими, безконечно да-' 
лекими й небезпечними. Те, що він завжди 
вважав за кволість, комашине й нікчемне 
животіння, те приходило до нього й щодалі, 
то міцніше його опановувало; і він не мав 
досить охоти чинити опір приємним лінощам 
такого життя; а часом помічав, що радіє 
цьому своєму маленькому світові (дружба з 
Козою, кілька спогадів та ще ця дівчина з її 
родиною, та ще невиразна й досі мрія пре
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гори), що нічого іншого він уже й не прагне. 
Ніяких походів, ніякого руху: спокій, тиша, 
тиша пенсіонера, лавочка, осіннє сонце, вер
ховіття берези —  людина без прагнень. Ви
кинута на берег. Тиша, тиша. Звичайно, в 
цьому він помилявся: не міг жити без прис
трасті, тиша була зрадлива, під нею бурхав 
вир. Вся справа була в тому, що тепер у ньо
го не було відваги помилитись. Що б йому 
після того залишилось? Ох, нещасні думкиї
І звідки вони з'являються весь час? І це дів
ча, ця бідолашна Геля, нащо він и скривдив?
Він устав і сердито постукав палицею по під
лозі контори. Нерішуче вийшов, пройшов 
кав'ярнею, спустився в кухню. Побачив ?ї 
зразу, сиділа в кутку, шкрябала картоплю й 
плакала, плакала, сльози її падали між кар
топляне лушпиння. Кухар стояв спиною до 
дверей і щось мішав, а потім обернув голо
ву, ніби відчув когось у себе за спиною, і 
Лабуда побачив широку масну пику,— бруд
ний, брудний, —  як це так, що я не помічав 
цього раніше? Зробив кілька кроків до ньо
го, й кухар дивився на нього, не розуміючи, 
очиці він мав маленькі, сльозливі, й в очах 
був страх —  «Пане начальнику, —  вигукнув 
він, — пане начальнику», —  й закрив ліктем 
обличчя. Лабуда здивувався: чого ця люди
на так кричить, він не усвідомлював, що три
має палицю, приготовлену для удару, але 
простежив за кухаревим поглядом і тоді по
бачив палицю, палиця з рукою була цілком 
самостійна й готувалася вдарити. «Слухай
те, — сказав хрипким голосом, —  слухайте, 
ще одне брудне слово з вашого брудного 
рота, і я вам переб'ю хребет». Кухар поба
чив, що пряма небезпека вже минула, осмі
лів та ще й розсердився на Лабуду, що той 
його налякав. «Які слова, начальнику, —  спи
тав, — про які слова ви говорите?» —  «Оці
єю палицею переб'ю хребет», —  відповів 
Лабуда. Але кухар уже взагалі не боявся, 
тільки був дуже сердитий на Лабуду за 
страх, який пережив. «Так це не вийде, пане 
начальнику, —  сказав він. —  Тепер трудящих 
охороняє закон. Це не вийде так, щоб ко
мусь хребет перебивати». —  «Я тобі пока
жу»,— сказав Лабуда, заціплюючи зуби. «Іс
нує й профспілка», —  сказав кухар, обереж
но наближаючись до дверей, бо відчув, що 
небезпека наближається знову. «Тй-богу, 
вперіщу!» — скрикнув Лабуда й, вимахуючи 
палицею, кинувся до дверей, коло яких сто
яв кухар, але кухар був спритніший, виско
чив за двері й грюкнув ними перед носом 
у Лабуди. Лабуда намагався опанувати лють, 
що несподівано вибухнула в ньому, несподі
вано саме для нього: йому здавалося, що 
лють спокійно спить, що її вже нема, відій
шла від нього з минулим життям, а вона ось 
знову тут, і несподівано гостра. «І чого я так 
розлютився, чого, власне, я так розлютив-

ся?» Потім він обернувся й побачив Гелю, 
вона досі ще плакала, але вже й сміялась, 
сміялася, й сльози її падали в кошик з кар
топлею.

—  Чого тобі смішно?
—  Як утікав, —  сказала й тепер уже справ

ді засміялась. —  Це було дуже смішно, як 
утікав.

Він знайшов маленький ослінчик і обе
режно сів на нього. Дивився на неї, а вона, 
не знаючи, що робити, взялася знову до кар
топлі.

—  Яка ще ти дитина, Гелю.
—  Дитина?
—  У тебе дитячі реакції. Плачеш і смієш

ся, й усе в тебе видно на носі.
—  Я щира,—  сказала Геля.—  Не маю що 

приховувати. А за свій ніс я не винна, який 
виріс, такий є.

—  Твій ніс мені не заважає.
—  А що тобі в мені заважає?
—  Нічого.
—  Заважає тобі дещо. Я знаю, брате. 
«Заважає мені, справді мені заважає, не

подобаєшся ти мені, тому що молода й сві
жа, й живеш біля мене, й вештаєшся коло 
мене, заважають мені твої груди, й твої бо
ки, й твій плач, і твій сміх, і твої дитинні 
очі, й не можу тебе позбутись, удень ти зі 
мною, і в ночі також зі мною,—  тепер він 
це знав, у цю мить зрозумів це,—  заважаєш 
мені, не подобаєшся мені тому, що мені по
добаєшся». Але сказати цього їй він не міг.

—  Ти дуже хороша,—  сказав і похмуро 
поглянув на свою палицю.— Тільки ти мог
ла б і перестати з тим братом.

—  А хіба ти мені не брат?
—  У другому коліні. Крапива о пліт сти

ралась.
Закопилила губи.
—  Не знала я, що ти так вважаєш.
Він також цього досі не знав, але тепер 

уже знав і сказав це. І йому стало легше, що 
він це сказав.

—  Ти мені й так хороша,—  сказав, про
довжуючи вперто дивитися на кінець своєї 
палиці, що злегка похитувався, не дивився 
на неї, але настала тиша, й він міг собі її 
уявити,—  перестала шкрябати картоплю й 
дивиться на нього з піврозкритими устами, 
й одразу її всю залляв рум'янець. Але це 
було не так, вона глипнула на нього правим 
оком, зітхнула й знов узялася шкрябати кар
топлю.

—  Ну,—  сказала.— Це я знаю.
—  Звідки це ти знаєш?
—  Це в тебе з очей видно.
—  Це ти тільки так говориш.
—  А як я маю говорити?
—  Це серйозні справи, Гелю.
—  Боже мій. А чому б я не була тобі ми

ла, братику?
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—- Та перестань ти з тим братом!
Сердито застукав палицею по підлозі. 

Вона сперлась ліктями о кошик і нахилилася, 
щоб подивитися йому в обличчя. Але він 
уникав її погляду.

—  Знов сердишся. А як же тебе кликати?
—  Як хочеш.
Устав розгніваний, пішов до дверей,—  це 

було безнадійно, була це дитина, наївна й 
простодушна дитина, й було соромно так на 
неТ дивитись, як дивився він, це була його 
родичка, дитина, якій потрібна була допомо
га, та й більш нічого.

—  Уже йдеш?
Не відповів, і вона похилилась над коши

ком. А потім запитала:
—  А як же буде з обідом?
Він уже поклав руку на клямку.
—  З яким обідом?
—  З обідом для відвідувачів. Хтось же 

мусить зварити обід.
—  Нехай його дідько візьме,—  сказав сер

дито.—  Нехай він западеться!
Відчинив двері, потім знову Тх зачинив. 

Обернувся обличчям до кімнати й подивив
ся на неї, й здалося йому, що праве око до
вірливо пестить його. Попростував до неї 
через кухню, а вона склала руки на колінях, 
сиділа й чекала напівперелякана, напівпокір- 
на. Він узяв у не? з колін кошик і розсипав 
картоплю по підлозі. Вона зойкнула, зроби
ла інстинктивний рух, рух господині, хотіла 
збирати картоплю.

—  Що ти робиш?
—  А ось що,—  сказав.— Оце й усе.
—  Що ти зробив?
Засміявся.
—  Висипав картоплю.—  Однією рукою він 

спирався на палицю, в другій тримав кошик 
і посміхався.

—  От тобі й маєш,—  сказала.—  Треба по
збирати.

—  Ані руш,—  сказав він, продовжуючи до 
неї посміхатися, з примруженими очима, гу
стими ясними бровами, з лиснючими хвиля
ми густого каштанового волосся; це була 
добра й приязна посмішка, він чимось нага
дував їй великого чабанського пса.

—  З цим покінчено,—  сказав він і закинув 
кошик у куток.

Вона все ще сиділа, склавши руки на колі-
0 • м и  Vнах і чекала, а він схопив м за руку, и вона 

слухняно встала.
—  А що ж ми робитимемо?
—  З цим уже покінчено,—  повторив. Зро

бив рукою широкий жест.—  3 цим усім.
Це була хвилина, хвилина давньої відваги, 

все перетнути в одну мить, все зразу поки
нути й змінити життя, це була хвилина, якої 
він чекав, тепер вона прийшла, й він не зля
кався. Він повів дівчину з кухні, й вона слух
няно пішла за ним, це був її старший брат,

вона трохи боялась його й віддано підкоря
лась йому, боялась його не настільки, щоб 
не могла звіритись його рукам, його руці, 
що тримала її злегка, але якось неперемож
но, непохитно, вона знала, що з нею відбу
вається щось незвичайне й у душі тремтіла, 
але це не було щось лихе й небезпечне, 
було воно скорше приємне. «Іди перевдяг
нись»,—  сказав їй у кав'ярні, й вона слухня
но пішла й думала про нього, як ішла схода
ми нагору: «Що буде з нами, що буде з 
нами», й почувала його руку в своїй і соро
милася, що почуває її, поспішала, переодя
гаючись, і була неуважна,—  «і що воно буде, 
що зі мною робиться?», але помітила, що 
нова блузка їй до лиця, її наївність була не 
зовсім несвідома. Лабуда покликав старшо
го офіціанта: «Треба зачинити шинок», і 
старший на нього зиркнув: «Розумію, на
чальнику», інколи зачиняли кав'ярню, прихо
дили Лабудині товариші й пили день і ніч, а 
старший чіпляв на вікно папірець, де було 
написано, що зачинено з технічних причин. 
«Розумію, начальнику, але якийсь час 
це ще триватиме, тут є кілька відвідува
чів». —  «Вижени їх, —  сказав Лабуда, —  всіх 
повигонь і зачини цей бридкий, огидний ши
нок, це кубло, цей свинушник, щоб я тут не 
бачив і ноги». —  «Та вже спробую, начальни
ку»,—  сказав старший і побіг, а Лабуда сів 
у конторі, мусив упорядкувати все перед 
відходом, він хотів не втекти, а піти, у нього 
вже все було обмірковане, багато разів 
уже все обміркував, і тепер у нього справа 
пішла швидко. Потім з'явилась Геля, стала 
за скляною перегородкою, й він кивнув їй, 
увійшла й мовчки сіла навпроти нього, й він 
помітив, що на ній нова блузка й що вона 
добре підходить до її смаглявих щік і каво
вих очей, сиділа спокійно й віддано, хіба що 
вряди-годи глибоко зітхала —  «Що це роби
ться зі мною і з ним, і з нами обома разом?» 
Бачила його зблизька, мало коли бачила йо
го так зблизька, він міцний і добрий, і очі в 
нього посміхаються, ледве він підведе їх від 
паперів,—  «Що зі мною робиться, що з нами 
робиться?»

—  Що ти робиш?
—  Упорядковую. Ліквідую.
—  Що впорядковуєш?
—  Усе це. Завтра їдемо.
—  Зараз? Серед зими?
—  Зараз. А чого ж?
—  Що я робитиму дома тепер узимку?
—  Ах, Гелю, яка ти дитина.
—  Тепер узимку в нас нема роботи. Що б 

я там робила?
—  За це не турбуйся.
—  А хто ж турбуватиметься, як не я?
—  Я.
Ні, її наївність не була така несвідома, як 

вона удавала. Ця Геля хотіла це знати й чу-
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ти, жінки завжди хочуть це знати й чути. А 
тепер почула й більш уже не питала нічого, 
була віддана, покірна й тиха, сиділа й чека
ла терпляче. Потім Лабуда телефоном ви
кликав таксі, вони вийшли на мороз і довго 
їздили вулицями, Геля не знала міста майже 
зовсім, хіба що кілька вулиць, а тепер от 
їздила, як велика пані, а він їй показував ву
лиці й будинки, потім зупинились біля ма
ленького ресторану й увійшли туди, це були 
дві темні кімнатки, їм дали столик у темно
му кутку, замовляли тут без меню, всі були 
дуже чемні, завідувач був його товариш, пі
дійшов до них на хвилину посидіти,—  «Це 
Геля»,—  сказав Лабуда, і його товариш з по
розумінням посміхнувся, всі були добрі й 
чемні, потім випили трошки вина й вийшли, 
надворі вже смеркало, й у Гелі трохи закру
тилась голова. Вона сперлась на нього, йшли 
поволі,—  «ніколи я не пила вина, ніколи не 
пила вина, і от тепер у мене крутиться голо
ва, що зі мною буде?»—  «Це нічого, минеть
ся»,—  сказав, але воно не миналось, голова 
крутилась, у голові була крутанина, це на
дійшло так швидко, це надійшло, як надхо
дить гроза з-за гори,—  і що тільки буде, що 
саме велике має статися? Бо вона знала, що 
має статися щось велике й неминуче, трохи 
боялась і нізащо в світі б не хотіла повер
нутись. Нехай станеться, нехай станеться!

Увечері Лабуда пакувався. Коза повернув
ся з роботи й широко витріщив очі,—  «Що 
таке, капітане, розпродаж, передсвятковий 
базар?» —  «Тду»,—  сказав капітан Лабуда, 
сів на ліжку й подивився на свого сержанта 
Козу,— це було єдине, що він тут кидає. «Я 
цього не розумію,—  сказав сержант Коза,—  
чому їдеш і чому саме тепер?» —  «А чому 
не тепер,—  сказав Лабуда,—  тепер, чи за 
тиждень, чи за місяць або за рік? Яку це має 
вагу?» Коза покрутив заперечливо головою.

— Ти б усе-таки почекав якийсь день. Чо
му ти тепер саме вирішив?

— Вирішив.
— Треба було б кілька днів почекати.
— Ні, не маю охоти.
— Тепер кожен день має вагу.
— Не говори. Яку там вагу?
— Чоловіче! Капітане! Ти що, газет не чи

таєш? Може, ми знову будем потрібні.
— Я потрібний в іншому місці.
— Щодня може це вибухнути. Кожен му

сить бути на своєму місці.
— А де моє місце?
— Біля мене. Біля нас. Бити оті буржуй

ські пики. За що ми воювали? Щоб вони знов 
тут розпатякували?

— Облиш, Козо.
— Не облишу. Ти не маєш права їхати.
— Маю право жити, як хочу. Начхати я хо

тів на все це. Не хочу нічого.
Коза стояв наїжачений і засмальцьований

посеред кімнати й похмуро дивився на ка
пітана, на свого капітана, на свого команди
ра, на того, кого вважав невід’ємною част
кою себе самого, і от тепер та частка відри
валася, й це було болісно, був це біль, і 
лють, і жаль.

—  Всі напоготові,—  сказав він, стишуючи 
злість.—  Усе чекають, щохвилини нас мо
жуть покликати. І ми знову вийдем на вули
ці й трохи розпростаємося, капітане, розу
мієш?

—  Не хочу я цього.
—  Це,—  Коза вагався, проте все-таки ска

зав,—  це ніби ти з фронту тікаєш, капітане.
—  Я не на фронті.
—  Ти командир.
—  Це було давно, Козо. А, може, й ніко

ли не було. Мене викреслили. Я вже давно 
поза списками.

—  Це тільки вимовки. Ти вже хлопець 
справний, капітане. Зумів би як слід ударити 
рукою. Розмахнутись і вдарити.

—  Справа не в тому, Козо.
—  А в чому?
—  Я не хочу цього. Розумієш?
—  Розумію. Причина всього ота кицька.
—  Тї не зачіпай!
Лабуда встав, і от вони стояли один про

ти одного, давні товариші, спільники в бо
ротьбі, що мали спільні спомини й спільних 
покійників, а тепер стояли один проти одно
го і в цю мить ненавиділи один одного —  
«оце той бог, якому я молився,—  думав Ко
за, —  оце той бог, тепер він упав і розбив
ся, й був він з глини, це тільки бабій, за спід
ницю він продасть товаришів, за спідницю 
продасть усе», а Лабуда думав: «чого він до 
мене чіпляється, не має він права, ніхто йому 
не дав такого права, він грубіян, звичайний 
собі хамуватий сержант, найкраще було б 
його відмолотити як слід, щоб знав, хто тут 
хазяїн, і де його місце».

—  Добре, капітане,—  сказав Коза.—  Я 
вже розумію.

—  Аж нарешті-таки, —  буркнув Лабуда.
Вони все ще стояли один проти одного.

Лабуда силувано посміхнувся.
—  Я піду,—  сказав Коза.
—  Куди там ти підеш?
—  Бажаю щастя, капітане. Нехай тебе пан- 

бог благословить дітками й майном.
Обернувся, навіть руки не подав Лабуді 

й вийшов. Лабуда сердився, був сердитий на 
Козу й на себе, він і досі був гордий, пишав
ся своїм минулим, а те, що він зробив, усе- 
таки нагадувало дезертирство, тепер, коли 
Коза пішов, він зрозумів це, зрозумів і роз
сердився на себе за те, що зрозумів —  «кі
нець, тому всьому вже кінець, я цього не 
хочу, я цього не хочу. У мене тільки одне 
життя, моє життя, я маю право на своє жит
тя, не хочу цього, не хочу».
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Хтось затупотів, у двері заглянула Геля.
—  Це був Коза?
Не відповів.
—  Я чула, як ви кричали один на одного. 

Що сталося?
Поглянув на неї майже з ненавистю. «До 

цього тобі зась, до цього ти не втручайся, 
це моя справа».

Затихла, праве око жалібно глипнуло.
—  Помогти тобі?
—  Ні,—  буркнув.
Обличчя в неї скривилося, їй хотілося за

плакати. Побачив це, й зробилось йому жал
ко, було йому жалко Гелі, себе, Кози, всьо
го безглуздого життя. Підійшов до неї й по
гладив її щоку, щока була холодна й окса
митна.

—  Це нічого,—  сказав.—  Минеться,—  по
тім сказав: —  А тепер давай удвох пакува
тись.

вал насувався, грізний, дев'я
тий, останній вал, що зметав 
усе, його стальний хребет було 
видно здалеку, й його загроз- 
ливість полягала саме в не
стримності, з якою наближав

ся. Розумні бачили; перевіряли свої де
позити в Швейцарії й дбали, щоб їх за
кордонні пашпорти були дійсні: першу- 
ліпшу хвилину гра могла скінчитися. Але 
продовжували грати, грали одчайдушно, 
грали ва-банк, були ще тут міністри й ге
нерали, нунції й епіскопи, спілка оптовиків- 
торговців харчовими продуктами, заснована 
в половині лютого, всі готувалися боротись 
до останнього подиху за збереження при
ватних підприємств, існував іще й міністр 
Штейнгардт, представник монопольної 
атомної бомби, були й інші приборкувачі хи
жої робітничої звірюки, досвідчені стратеги 
політичної війни й заслужені тактики, була 
золота молодь, був президент, окутаний не
виразним пророцьким туманом, були за
можні адвокати, Спілка рестораторів і Спіл
ка промисловців, була тут і армія грошей, 
всі відчули здригання землі, що готувалася 
їх поглинути, й одчайдушно намагались уник
нути цього. Ще продовжувалась гра, але 
руки, що мішали карти, тремтіли: десь у 
країні стояли фабрики, брудні фортеці, й у 
тих фортецях були грізні й темні люди, вони 
не рухалися, стояли й чекали, але відчува
лась їх випростана рука, їх нелюдські заліз
ні м'язи були напружені, руки могли кожну 
хвилину опуститись. «Це гра поза правила
ми,—  вигукували,—  це недозволені прийо
ми, це брутальність, терор і солдатський чо
біт, ми не можемо як слід мішати карти, 
коли на нас так загрозливо дивляться». Але

їх крик не міг стерти ні з країни, ні з свідо
мості темних фортець фабрик і людей у них. 
Отак з нервовості, страху, відчаю виникло 
слово криза.

В ці напружені дні важко захворів комісар 
Бенде. Марек збіг униз сходами й з гастро
ному схвильовано подзвонив до швидкої до
помоги, це були страшні хвилини й секунди, 
обличчя Бенде посиніло, зуби були зціплені, 
здавалося, що він уже неживий, Марек мар
но намагався влити йому крізь заціплені зу
би ліки, ліки розлились по синьому обличчю, 
обличчя виглядало ще жахливіше. Нарешті 
приїхали й забрали його, і Марек поїхав з 
ним, примостився ззаду, гнали вулицями, на 
повороті на мерзлій бруківці машина забук
сувала, Марек боляче вдарився головою о 
бічну стінку, шофер вибрався з цього місця, 
й Марек тримався за голову, зосередився на 
власному болі, так було краще, не треба бу
ло думати про комісара Бенде, про його си
нє обличчя й заціплені зуби. Потім усе за
тихло, вони опинились у лікарні, Марек сто
яв у коридорі, по коридору тихо плавали 
вітрильники, блакитні шлюпки з білими віт
рилами гордо та пишно пропливали по ко
ридору й не зважали на жертву корабель
ної катастрофи біля запорошеного вікна,—  
«жертва катастрофи, так, знову я сам, зно
ву на безлюдному острові». Потім вийшов 
лікар, а за ним сестричка —  блакитна шлюп
ка з білим вітрилом, лікар був літній, він спів
чутливо спитав Марка: «Це ваш родич?» — 
«Ні, власне, так, це мій родич, я єдина близь
ка йому людина, і він єдиний близький у ме
н е —  був чи й ще є?» Лікар мав суворий, 
стомлений, але одночасно й співчутливий 
погляд, він знизував плечима, «це дуже за
недбаний випадок, ви повинні бути готові до 
всього», і Марек це розумів, знав, що це за
недбаний випадок, і знав, що таке оте «все», 
до чого треба бути готовому, «так, розумію, 
пане докторе, дякую вам», і лікар зітхнув, 
«ну, що ви, нема за що». Потім Марек ви
йшов і все ще тримався за забите місце на 
голові, воно вже не боліло, та він продов
жував притримувати забите місце, не міг у 
цю мить робити нічого іншого, хіба що три
матися за забите місце. В редакції була на
рада, тепер там часто відбувались наради, 
шеф тепер приїздив на кожну нараду, на 
кожній нараді вистрелював щораз новий 
блискучий набій сенсацій і втішався цим, ян 
мала дитина брязкальцем, це були веселі на* 
ради, всі були веселі, а Марек тепер при* 
йшов засмучений і сказав шефові: «Бенде 
вмирає», а шеф витріщив чорні очі: «ЯкиР 
Бенде, ах, той нещасний Бенде,—  бідолах« 
Угрін, тут світ народжується, а він згадує пре 
смерть, бідолаха Угрін, йому б у похоронне 
бюро йти працювати, а не в газету, ге-ге-ге»
І вода швидко зімкнулась над лікарнянськи/^



коридором і над синім обличчям Бенде, жит
тя бурхливо котилось уперед, розмивало 
береги, які досі здавалися міцними, виверта
ло з корінням і заносило дерева, злива, гро
за, вихор і повідь, не було часу роздумува
ти, треба було діяти, діяти, діяти. «Отже 
так,— сказав шеф,—  Угріне, щоб покінчити 
з тими похоронними настроями, тут є один 
тип, розмова з делегатом профспілкового 
з'їзду, бойове завдання, це не з'їзд проф
спілок, а з ’їзд рад, представників робітни
чого класу, могутній кулак, удар, постанова,
і вже, і за дві години хочу тебе бачити тут, 
раз, два, три, весело, голову вище, наро
джується світ, привітай його усміхом, це наш 
світ». Задзвонили телефони, внизу стояли 
два джипи з заведеними моторами, Марек 
сів і помчав вулицями, кілька хвилин тому 
він отак саме мчав у кареті швидкої допомо
ги, але це було давно, це було в іншу істо
ричну епоху, це все вже віддалилося, лікар
ня й синє обличчя Бенде, він уже не згадує 
про нього й не може його собі уявити, він 
посеред течії й відчуває, як течія вирує 
вкруг нього, як бере його, підпирає йому 
плечі й спину, несе його. Шефів тип був при
садкуватий чолов'яга з червоним обличчям,
ремонтний робітник і голова цехового комі
тету, в засмальцьованій спецовці й спортив
них штанях, які щохвилини сповзали,—  «чо
го б ви хт-ілисьте, паничу, —  він витер руки 
в ганчірку, —  з газети, а з котрої?» Говорив 
різко, з західнослойацьким акцентом, об' 
личчя мав широке, зморшкуватий ніс, вигля
дав лагідно й добродушно, Марек міг уяви
ти його за щоденним кухлем пива, за пар
тією мар'яшу, недільного дня —  в садочку 
та на прогулянці з дітьми, але не з прапо
ром, ніякий це не кулак, ніякого удару. 
«Тільки борзенько, паничу, що ви хочете зна
ти? Товариш? Ну, добре, нехай товаришу, а 
виглядаєте, як панич, а не як товариш, то 
шкварте швиденько».—  «Це окуляри винні, 
що я так виглядаю»,—  сказав Марек, а при
садкуватий чолов'яга підсмикнув спортив
ні штани, що опадали, й засміявся,—  «окуля
ри, може, й окуляри, га-га-га. Чого я чекаю?
Чекаю, що ми покладемо їх на лопатки, ро
зумієте, товаришу, цілком на лопатки й тро
хи потовчемо їм спину, щоб ніколи вже не 
змогли встати. Зайва самовпевненість? Яка 
самовпевненість? Ми свідомі та впевнені, 
тому й самовпевнені, розумієте, товаришу,
ми не напустимо так одразу в штани, в нас 
дуже велика сила, і хоч іще багато є всяких 
таких та ось яких невігласів, усі тямлять, що 
до панів треба братись негайно й так, щоб 
це нас не боліло, га-га-га, щоб це боліло 
тільки їх. І Готвальд розуміє добре, що ро
бить, адже він їх знає, тих панів, він їм по
каже, й робітничий клас стоїть за ним увесь, 
як одна людина».—  «Як одна людина?» —

«Як одна людина, тих кілька, що хотіли б 
інакше, тих кілька з сорому не озвуться про
ти нас, ми б їх побили вже самим тим, що 
погано подивились би на них. Адже ви тіль
ки погляньте, яка це сила, ті машини та ті лю
ди, і всеньке те однаково дихає, і якщо тре
ба, все це буде —  одна фабрика, та 
друга, та третя, та всі фабрики, та залізниці, 
та електростанції, та газ, усеньке' те дихає,
якщо б ми тільки захотіли, така то сила, пани
чу, пробачте, товаришу». Він нетерпляче ви
тер руки в ганчірку, ремонтна майстерня си
чала й воркотіла, гурчала й шугала полум'ям, 
життя вирувало й не спинялося, а присадку
ватий чолов'яга озирався навколо себе, пра
ця бігла йому поміж пальцями, він більше 
вже нічого не хотів говорити,—  «всеньке вам 
уже розповів, тільки не забудьте написати,—
цілком на лопатки й що ми нічого не боїмо
ся. Та дивіться під ноги, паничу»,—  гукнув 
услід Маркові, бо Марек послизнувся на бе
тонній підлозі, насилу втримався й засоро
мився, але на нього ніхто не дивився, крім 
присадкуватого ремонтника, а той посміхав
ся до Марка підбадьорливою посмішкою, —  
«отак і напишіть, товаришу, цілком на лопат
ки». Але він так не написав, воно не входило 
в газетний словник, оце «цілком на лопат
ки», це добре виходило в ремонтній май
стерні, але в редакції воно вже виглядало не 
так влучно, навіть якось і несолідно, не пасу
вало воно до слів, якими звичайно говорили 
газети, а Марек уже звик говорити звични
ми газетними словами, отож і писав: «свідо
мість, єдність, сила, рішуча й гостра бо
ротьба, безкомпромісно за владу народно
го фронту» і т. д. Шкода йому було слів ре
монтника, та нічого не вдієш, це були слова 
надто вже незвичні, це була мовна сирови
на, що дуже виділялась би в газеті. Зреш
тою, звичка —  це перша, а не друга натура
газети; і звичка не припускала цього. Старий 
Островицький, людина з лисиною й величез
ним досвідом (він так довго працював у га
зеті, служив стільком режимам і хазяям, що 
вже давно не знав, що таке газета й яка во
на повинна бути, знав тільки, як треба га
зету робити), був представником звички й 
мав право викреслювати: через його руки 
не міг проскочити жодний нешаблонний зво
рот, жодне своєрідне, отже небезпечне 
слівце. Він мав авторитет: тридцять років 
роботи в газеті! Всі інші були молоді люди 
й ще молодші газетярі, головний редактор 
морочливу працю покладав цілком на Ост- 
ровицького, про себе говорив, що не розу
міється на стилістиці, та й справді-таки не ро
зумівся, а Островицький був поважний і ав
торитетний, суворий, педантичний, невбла
ганний до тих, хто не хотів улазити в неру
хому шкіру його режиму. Примовляв: «Ото 
ще мені ці запальні юнаки!» Ще примовляв:
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«За наших часів так не бувало». Якщо хто 
з'являвся з новою ідеєю, з вибухівкою, з 
бомбою, він йому по-батьківському радив 
душ: душ сприяє нормальному функціону
ванню нервової системи. До нього звикли, 
і дехто справді ходив під душ. Звичайно, йо
го вважали за втішного дідка. Звичайно, по
боювались його,—  адже тридцять років він 
володів таємницею досвіду, газетярське ре
месло в його інтерпретації виглядало таєм
ниче й незрозуміло, завжди здавалося, що 
він щось головне, недосяжне й неосяжне за
лишає при собі. Тепер, у години переворо
ту, Островицький був невпевнений і розгуб
лений, він не звик до землетрусів; та й мав 
олію в голові. Тепер би дещо могло й про
скочити крізь його пальці: він не підводив 
голови від столу, виправляв тільки грама
тичні помилки й говорив: «браво, хлопці, зо
лота молодь, запальні борці». Але Остро
вицький уже сидів у кожному з них, проліз 
у кожного й поволі оправляв їх у нерухому 
шкіру свого повного зібрання газетного дос
віду. Вони не мали відваги порушити устале
ний лад речень і слів не тому, що внутріш
ньо погоджувалися з ним, а тому, що були 
неспроможні винайти новий лад; а якийсь 
лад був необхідний у розгойданому, анархіч
ному світі слів. Вони ще тільки починали: 
лад, будь-який лад був для них захистом і 
виходом з хаосу.

Марек добре це знав і спершу мучився, 
коли не міг знайти слова, яке означало б 

• життя. Де поділося збудження? Де прист
расть, гнів, обурення, скреготіння зубами, 
плач, вигуки, натхнення, що аж боліло й на
ганяло сльози на очі, де все це поділося? 
Нічого цього не було помітно в сірій гуща
вині слів. Він обурювався, мучився, потім 
піддався. Всі казали —  ремесло, треба опа
нувати ремесло: отже й він навчився ремес
ла. Ставайте в лави, переймайте естафету 
від буржуазії, вчіться, все мусим опанувати, 
мусим оволодіти цими таємницями разом з 
усіма, й він оволодівав таємницями. Часом 
йому здавалося, що ніякої таємниці й не іс
нує, що це буржуйське шахрайство, а Остро
вицький —  напиндючений порожній панок, 
опудало для недосвідчених. Але якраз Ма
рек і був недосвідчений: опудало страхало.

Головний редактор поїхав, але всі інші не 
розходились. Телефони безперестанку дзво
нили, телетайп загрозливо воркотів. Щохви
лини надходили нові повідомлення. Газета 
вже була зверстана; джип бігав від редак
ції до друкарні —  «ще одне повідомлен
ня», потім —  «ще одне» —  благали мало не 
навколішках, але не треба було й благати, 
спітнілий метранпаж удесяте розбивав скла
дену першу сторінку. Нарешті все-таки чис
ло газети треба було випустити, й тоді поча
ли прибувати нові важливі повідомлення, ще

важливіші, потім ще важливіші, всі сиділи й 
сперечалися й нетерпеливились, нервували- 
ся, що вони не беруть у цьому участі, розбі
галися по вулицях і поверталися —  на вули
цях не відбувається нічого, а телетайп за
грозливо постукував —  демонстрації в Пра
зі, робітничі делегації до Зенкла й Дртіни, 
десь западався світ, десь вулицями йшли 
люди з прапорами й гаслами, десь відбува
лись вирішальні події, а вони безпорадно 
стирчали, прикуті до стрибучих клавішів те
летайпу. Знайшли обгортковий папір; туш
шю почали писати на ньому великі літери.
Останні повідомлення! Останні повідомлен
ня з празьких вулиць! Почепили великі білі 
плакати з чорними літерами останніх пові
домлень у вітринах великої текстильної 
крамниці біля редакції. Ні в кого не питали 
дозволу: всі були послужливі. Біля вітрин 
поставали гурточки людей, щораз більші 
групи, майже натовпи. Продиралися крізь 
ті натовпи з новими смугами обгорткового 
паперу, невміло пописаного тушшю, але сло
ва були виразні, кричали з білого паперу до 
людей,—  один світ западається, другий ви
ринає з глибин, останні повідомлення, остан
ні повідомлення! Вони пишалися собою, про- 
дираючися крізь натовп зі смугами білого 
паперу, з галасливими літерами; брали 
участь, працювали, перебували на хвилі, що 
піднялася, були її часткою, а не -випадкови
ми трісочками. Вони піднялися разом з бу
рею, були розпалені. Хтось вигукнув: «Хлоп
ці, в кого є зброя?» Островицький підвів го
лову від столу —  «спокійно, любі хлопчики, 
я всякого вже надивився, кашу ніколи не 
їдять таку гарячу, як варять, скільки урядо
вих криз мені вже довелося пережити!» — 
«Це революція, опудало ти лисе,—  хотів 
скрикнути Марек,—  це не урядова криза, а 
революція», але слово це видалось йому 
надто патетичним і сміливим, а це ж було 
священне слово, ним не можна було зло
вживати, проте він відчував, що відбуваєть
ся справді велика, неминуча подія, мить руй
нування й побудови, історична вершина, це 
справді революція, а революції необхідна 
зброя, революції не може бути без зброї.
Він побіг додому; на вулицях було повно 
людей, а над людьми й навколо них вирува
ло збудження. Все було невиразне й ніби 
таємниче, тьмяний відбиток подій на облич
чях, на пожвавлених рухах, у голосніших роз
мовах, у раптовому мовчанні; Марек добре 
бачив спалахи цього збудження, сам був 
повний його й бачив його скрізь. На малень
кому майданчику побачив, як з машини ви
ходять люди в чорному, пізнав серед них 
Августина Шернера, і Шернер також увесь 
був у чорному: чорне пальто, чорний капе
люх і чорні вусики. Шернер стояв біля маши
ни, відчиняв і зачиняв дверці величним вож-
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дям, а потім помітив Марка й зробив рукою 
жест, ніби хотів його зупинити, але Марек 
відвернувся. «Тече їм у черевики, тече їм у 
черевики, панич помітив мене, всі відчули 
грізний вал, і цей дурень уже відчув його 
й раптом пізнав Марка Угріна, тепер йому 
до речі й це знайомство», але Марек не хоче 
мати з ним нічого спільного, це ворог, і тре
ба його знищити, знищити, знищити. Тепер 
бій, а в бої треба бути безжалісним. Дивно, 
але йому не важко бути безжалісним, ко
лишні жалощі до всіх і до всього, порозу
міння, співчуття —  все це зникло. Коли на
родилася в ньому відвага бути безжалісним?
Коли комісар Бенде доводив йому, що він 
занадто вже лівий, він потай пишався з цьо
го, був переконаний, що це єдиний можли
вий шлях — якнайшвидше, остаточно порва
ти зв'язки з власним минулим. Ніякого огля
дання назад! Ніякого безглуздого співчуття!
Він знав свою слабість, а тому був суворий 
до неї й гнівався на Бенде, коли той угаду
вав це, коли дорікав йому, що він ховається 
за жестами, що він оточує власну слабість 
героїчними жестами й так приховує її перед 
дійсністю, замість упоратися з нею віч-на- 
віч. Він не вірив Бенде: це все психологія, 
буржуазний мотлох, Бенде старий і хворий, 
неспроможний і нерухомий, а він молодий 
і повний сил і знайшов своє призначення. Він 
справді ще був молодий; і не хотів свою 
нову віру порушувати сумнівами, бо це не 
була віра в якусь абстрактну думку, це була 
віра й у себе самого, в свої власні сили. Ос
кільки легше жилось йому тепер, коли він 
вірив у себе, в свою працю, в своє значен
ня! І саме через це сумніви, хоч би звідки 
вони з'являлись, йому здавались небезпеч
ними, підступними, навіть ворожими. Він так 
довго не усвідомлював своєї сили, що тепер, 
коли відкрив м, боявся порушити м сумніва
ми, рушив і не оглядався назад, потай бояв
ся, щоб у нього не запаморочилося в голо
ві. Був молодий, хотів бути твердим; був 
безжалісний і нетерпимий. Спочатку трохи 
дивувався тим змінам, що відбувалися в ньо
му, в суперечках його підтримувала часом 
майже лють, він був упертий і непоступли
вий аж до крайнощів, коли йшлося про те, 
що він вважав за свою правду. Потім він по
чав це вважати за ознаку сили, ідейної не
похитності, отже був нетерпимим уже про
грамово: він був не один, що тримався в ті 
часи такої думки.

Кімната була тиха, темна й порожня; в 
пітьмі невиразно блимали мідні окраси ліж
ка Бенде. Він не дивився туди. Переклав 
своє майно з шафи до валізки, на дні був 
револьвер, загорнений у намащену ганчір
ку, був це добрий револьвер, парабелум, 
змазаний від іржі, він почистив його, зарядив 
і перевірив, усе швидко й спритно, руки його

нічого не забули, він посміхався,— «ще ми ні
чого не забули, зброя з нами ще в приязні».
Устав; мусив усе-таки подивитись на ліжко 
Бенде, постіль була застелена й безповорот
но порожня, на мить він побачив синє облич
чя Бенде, ліки текли в нього по куточках губ 
і по бороді, побачив і коридор у лікарні, бла
китні вітрильні шлюпки, що пропливали там, 
в цю хвилину він знав, що цієї постелі вже 
не розстелятимуть ніколи й що пляшечки з 
ліками осиротіло залишаться на нічному 
столику. «Пробач, старенький,—  сказав він у 
думці,—  пробач, але тепер я не маю часу, 
мушу вже йти, не можу затримуватись, не 
маю часу, пробач, старенький». Він поспішав 
вийти з темної й порожньої кімнати, з пох
мурого дому, що пах кислою капустою й 
пліснявою, аж не йнялося віри, такий це був 
старий і нерухомий дім, над вулицями й над 
містом у морозному повітрі тремтіло збу
дження, останні повідомлення, останні пові
домлення, історична вершина, революція, 
але дім залишився нерухомий, з одвічним 
своїм капустяним запахом та пліснявою. Бі
ля редакції стояв великий натовп людей, 
тлумився біля вітрин текстильної крамниці, 
всі хотіли бачити чорні зухвалі літери на бі
лому папері, останні повідомлення, історія 
збуджено мчала по білому папері, на ньому 
малювали нові й нові літери, кому життя, ко
му смерть. Він продирався крізь натовп, 
дуже пишався собою, він не частина натов
пу, він над ним, він у вирі історії, в кишені в 
нього вичищений револьвер, він гордовито 
продирався крізь натовп і тоді побачив її. 
Стояла трохи осторонь від людей, прихилив
шись до телефонної будки, мала на собі 
блакитне пальто й шерстяну шапочку, дитя
чу шерстяну шапочку з китичкою, а під ша
почкою дитинне, немов би перелякане лич
ко, стояла там, дивилась, як Марек проди
рається крізь натовп, і губи її рухалися без
звучно, ніби хотіла його покликати, але, ви
димо, не мала досить відваги. Марек зупи
нився, розгублено зняв окуляри, витер їх об 
підкладку пальта, ще раз витер і вагався,—  
«що мені робити, що мені робити,» поба
чив її дитинне злякане личко, губи, що вору
шились. Підійшов до неї.

—  Оліно,—  сказав.—  Олю. Оце так випа
док.

Слабо посміхнулась.
—  У такий день,— сказав Марек.—  От ви

падок.
—  Я тебе чекала тут,—  сказала Оліна.
—  Чекала?
— Вже кілька день.—  Знову слабо посміх

нулась, винувато й злякано, очі були в неї 
великі, обличчя схудле, виглядала вона по- 
дитинному й безпорадно.

—  А що сталося? —  спитав Марек.
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—  Нічого.—  Блакитне пальтечко було об
шарпане на рукавах і біля петель до гудзи
ків, тісне на неї, вона ледве влазила в нього. 
Сказала:

—  Я бачила тебе. Ти сідав у машину. А 
вдруге бачила тебе, як ішов з товаришами.

—  І не озвалася?
—  Ти мене й раз не побачив.
—  Дивно,— сказав Марек.—  Треба було 

тобі озватися.
—  Я боялася.
—  Боялася?
—  Мені соромно.
Боялася й соромилась, тривало це довго, 

поки перемогла свою гордість, але далі вже 
не могла, це була жорстока й терпка самот
ність, а ще дитина, що мала з'явитися, а ще 
страх перед майбутнім, вона була безсила 
перед страхом і перед самотністю.

—  Ти зовсім змінилася,—  сказав Марек. 
Очі були великі, обличчя худе, ніс гостріший, 
шкіра вже не така свіжа й чиста, як колись.

—  Справді?
Ох, знала вона добре, що змінилась, зна

ла, що тепер вона не вродлива й не принад
на, і боялася цього, боялася показатися та
кою перед Марком, але більше вже не мог
ла,—  справді, змінилася, я жебрачка, Мар
ку, простягаю руку, хоч би кілька дрібняків, 
без яких не можна жити. Затихли, притулив
шись до телефонної будки, й не дивились 
одне на одне, Марек розгубився, це сталось 
так несподівано, він бачив и покору, и злом
лену гордість, її страх і сором, і відчував, як 
усе повертається, все, що він придушував і 
присипляв, що вважав за мертве й що ніко
ли не було мертве, все повернулося в одну 
мить,—  Оліно, Олю, але він пильнував, він 
хотів пильнувати, не хотів піддатися. Це була 
прірва з непроглядною й небезпечною гли
биною, він не хотів знову туди потрапляти. 
Але Оліна стоїть ось тут, сумна, подолана 
й безпорадна, і йому хочеться впасти перед 
нею навколішки, схопити її руки й зогріти в 
своїх, напевно, в неї тоненькі й холодні 
руки.

—  Не можемо ми так стояти,— сказав.
—  Я знаю. В тебе нема часу.
—  А таки справді нема.— Він не хотів ди

витись, але все-таки побачив, як її трохи пов
ні губи затремтіли.—  Це випадковість, що ти 
чекала мене саме в такий день. Якраз у та
кий день, коли земля захиталась під но
гами.

—  Я знаю. Але мусила.—  Дивилася вниз, 
руки, стиснуті в кулаки, глибоко запхнула в 
кишені. Потім зважилась і підвела очі.—  
Я вже не могла витримати, Марку. Тієї само
ти й усього того.—  Очі мала вогкі й смутні. 
Ні, не міг він тут стояти отак і дивитись на

неї,—  «Оліно, Олю»,—  не міг він отак стоя
ти, але не міг і піти, все повернулось, в одну 
мить повернулось усе, муки, жаль, радість, 
надія, страх, він не хотів піддатись усьому 
цьому, але вже знав, що все воно знову тут, 
фатальна, безповоротна течія.

—  Не можемо ми отак стояти,—  повто
рив.

—  Так,—  сказала.—  Я вже піду.
— Я не про це думав. Можна піти кудись 

посидіти.
Побачив, як відітхнула. В старій кондитер

ській було майже темно, і це було так доб
ре, сиділи одне навпроти одного й мовча
ли й кожне відчувало дихання того, друго
го, це було так дивно —  знову бачитися, зно
ву відчувати, були вони зовсім нові й зовсім 
колишні, близькі знайомі й незнайомі чужин
ці. Оліна вже сказала все, що могла сказати, 
тепер мовчала, більше не могла сказати, 
була беззахисна й покірна, тепер уже тільки 
чекала, що з нею буде, сказала вже все, що 
могла, тепер уже все залежало від нього, 
від Марка, але Марек також мовчав, Оліна, 
Оля, була тут, відчував її, чув її віддих, але 
не знав, що має сказати, знав, що це важли
ва хвилина, хвилина, що вирішує все, і бояв
ся того, що хотів і що мусив сказати.

—  Малий Марек,—  сказав,— що робить 
малий?

—  У двірничихи.
—  Ото, мабуть, виріс. Може, я б його 

вже й не пізнав.
—  Та ні, настільки не виріс.
—  Здається, ніби роки минули,—  сказав 

Марек.
—  Минув довгий час,—  сказала Оліна.—  

Але для нього —  ні.
—  Справді,—  сказав Марек.—  Це ж усьо

го кілька місяців. Іще пам'ятає мене?
—  Діти легко забувають.
—  Це правда.—  «Це правда, діти легко за

бувають, якби в нас була дитяча пам'ять, 
чому в нас не дитяча пам'ять, кілька тижнів, 
і все затерлося б, і ніщо не повинно б було 
повертатись, ніщо б ніколи не повернулося, 
ніякий біль і ніяка мука». їм принесли білої 
кави з черствим кексом, у кондитерській 
було тепло, Марек скинув пальто й почепив 
його на стільці, —  «може, й ти скинеш, Олі
но?» Мить вона вагалась, але було справді 
тепло, вона почала вже потіти в цьому теп
лі, встала, і Марек почав допомагати їй роз
дягтись, був незграбний, як завжди, й ця 
процедура тривала довго, він бачив її схуд
лу шию, з блакитними жилками, давній, зна
йомий, близький запах волосся, під очима 
кола, на губах недбало стерта стара помада, 
потім побачив її в спалаху світла, що прорва
лось крізь важкі фіранки, побачив її всю; й 
вона була зовсім нова, незнайома й чужа, що

62



це таке? Чому в не? такий незнайомий і чу
жий вигляд? Але Оліна вже сіла, й тепер зно
ву все було в порядку, але що залишилось у 
її обличчі, що робило її незнайомою й чу
жою? Марек міркував і міркував,—  «що за 
дурниця!» —  але не міг перестати про це ду
мати, а потім раптом у нього майнуло в го
лові —  це ж та дитина, це ж та дитина, Олі
на вагітна, й це вже можна було помітити,—  
«боже мій, це ж дитина, моя дитина, а я ду
мав, що цієї дитини давно вже нема, що во
на випарилась, зникла, щезла, боже мій, ди
тина лишилась, і Оліна з нею ходить і мов
чить про це. Прости мені, Олю, Оліно, вибач 
дурневі, я був дурень, я думав, що ти це зни
щила, що ти мене відкинула»,—  він дивився 
на неї з новою ніжністю, шукав її руки на 
мармуровій дошці стола, це була худенька, 
бідолашна рука.

—  Вибач мені, Оліно.
—  Що таке, Марку?
—  Я дурень. Я думав, що ти це знищила. 

Вибач мені, дурневі.
Відвернула обличчя.
—  Я не того прийшла.
—  Я повинен був це знати, Оліно.
Поглянула просто на нього.
—  Марку, між нами все мусить бути ясно. 

Все повинно бути ясно від самого початку. 
Це ніби початок, правда?

—  Правда.
—  Все повинно бути ясно. Нам уже не слід 

помилятися. Я прийшла до тебе не того, що 
матиму від тебе дитину.

—  Але матимеш її.
—  Це тільки випадок. У мене не було 

грошей.
—  Не було грошей?
—  Не було досить грошей. Спочатку. А 

потім я вже не хотіла.
—  Усе-таки не хотіла.
—  Байдуже, як це сталося. Це річ друго

рядна.
—  А головне? Що тоді головне?
Вона затримала віддих, потім сказала:
—  Головне, що я прийшла заради тебе. Не 

заради батька тієї дитини, а заради тебе.
—  Головне, що ти прийшла,—  сказав Ма

рек.
Надворі поволі смеркалось. У кондитер

ській засвітили. Рука була худа й трохи вог
ка,—  «головне, що ти прийшла, що ось тут 
твоя рука, волосся, очі й уста, це чудово, що 
ти прийшла, що ти зі мною» — «Я тут, я з 
тобою й залишуся з тобою». До кондитер
ської зайшов хлопчик з газетами, перевалю
ючись на коротеньких ніжках, йому не тре
ба було вигукувати, люди рвали газети в нь#-  
го з рук, газети зашелестіли в кондитер
ській, і Марек поволі відсував руку з марму
рової дошки стола, нетерпляче оглядався на
вколо, а потім сказав: —  «Мушу вже йти, я

про все забув, такий чудовий, дивовижний 
день, мені вже треба йти, Оліно».—  «Доб
ре», —  сказала Оліна, і це звучало так, ні
би вона сказала: «ходи й вертайся, чекатиму 
тебе, чекатиму тебе».

Сніг падав великими вологи
ми пластівцями, була темна ніч, 
і Вінцент Ульріх у шкірянці, 
туго підперезаний, сидів за 
кермом автомашини, чекав і 
нетерпляче тупав ногами, но

ги в нього мерзли, він мав дуже чутливі 
пальці на ногах, це було справжнє непо
добство чекати отак у цій непроглядній 
пітьмі на морозі, він боявся, що в ос
танню мить іще щось скоїться, геть звід
си якнайскорше, з цього вошивого міста, 
якнайскорше з цієї вошивої країни, нехай її 
всесильний бог скарає й перетворить на пу
стелю, нехай вона западеться в вогненне 
пекло, якщо існує якесь вогненне пекло,—  
людина сьогодні вже ні в чому не впевнена. 
Він мерз, тупав ногами й сердився на все в 
світі, а крім того боявся,—  останніми днями, 
останніми тижнями, останніми місяцями його 
помітно огортав страх, він чув за собою без
настанне тупотіння важких ніг,—  це було ціл
ком реальне почуття, він чув ті ноги, а часом 
йому здавалося, що чує він і напружене від
сапування переслідувачів, сітка давно вже 
прорвалась, марно він сплітав нові, міцніші й 
тісніші сіті, сітка рвалася знову й знову, це 
була безконечна й безнадійна праця, комуні
стичні пси бігли, вткнувши носи в землю, в 
них був добрий нюх, викривали кубло за куб
лом, це було тільки чудо, чудесна випадко
вість, що його не схопили, під час однієї об
лави йому довелося лежати на стрісі, він 
майже замерз, це було справді пекельне 
щастя, що його не схопили. Він був сердитий 
на все на світі, на своїх керівників, що про
довжували надсилати йому безглузді інст
рукції, вони нічого не навчилися, були безна
дійно тупі, вірили в своє уявлення й ні в що 
інше не хотіли вірити, усе ще збиралися за
хопити ініціативу, зорганізувати, підготувати 
удар, але Вінцент Ульріх добре знав, що це 
неможливо, їм там добре сидіти по теплих 
кабінетах та вигадувати, а от спробували б 
вони полежати вісім годин на стрісі в січне
вий мороз, і щоб унизу під ними був той пе
кельний, зловорожий світ,—  то це було б 
щось зовсім інше, ніж сидіти в теплій канце
лярії та жартувати з секретаркою. Вінцент 
Ульріх не здавався, він був борцем за свя
ту справу, всупереч усьому він ще досі був 
борцем за святу справу й ненавидів тих, ко
го мусив боятись, тепер ненавидів їх ще 
більше, якщо взагалі це було можливо, спо-
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дівався, що колись іще вони стрінуться, що 
він колись іще прийде сюди й приставить до 
муру всіх комуністів та жидів, чехів та іншу 
наволоч, ще колись прийде сюди, й тоді вже 
ніхто не втече, ніхто не прослизне крізь паль
ці, це вже точно, як бог милостивий! Але він 
був натомлений вічним переслідуванням, віч
ним утіканням, вічним страхом,—  хоч він і 
досі ще солдат, проте й солдат має право 
на втому, має право на відпочинок. Він тупав 
ногами й лаявся, був нетерплячий, нарешті- 
таки сталося, нарешті його змінили, й сьо
годні він повинен був покинути цю вошиву 
країну, нехай вона буде тисячу разів прокля
та, покинути це вошиве місто, нехай його 
поглине пекло, якщо існує яке пеклої —  він 
чекав і щодалі, то ставав усе нетерплячі
ший, не хотів, щоб скоїлося щось в останню 
хвилину, хотів спочити, хотів зібратися з 
силами, хотів позбутися цього вічного стра
ху, цього відчуття, ніби позад нього тупотять 
важкі ноги,—  ох, нехай йому лихо —  він мав 
право на відпочинок.

Августин Шернер сидів у коридорі, сте
ріг вхідні двері, але увага його була вся ске
рована туди, в глибину, за оббиті двері, звід
ки долинали звуки, він подивився на годин
ник і незадоволено подумав: «уже запізнює
мось, операція мала початись о двадцять 
другій ноль ноль, що вони там так довго 
роблять?» Тепер він був уже не в чорному, 
мав на собі грубий светр, а поверх светра 
спортивну куртку, лижницькі штани, важкі 
лижницькі черевики, почував він себе в цьо
му вбранні по-бойовому, був сповнений рі
шучості, ні найменшого страху, тільки дуже 
далека згадочка про страх, згадочка, що ми
готіла дуже невиразно, справді, дуже-дуже 
далека згадочка, не слід було на неї зважа
ти, він почував себе в цьому вбранні добре, 
був рішучий, непохитний, убрання створює 
людину. «Що вони там так довго роблять?
Ото ще ці діди! Уміють гарно промовляти 
та снувати плани та виглядати поважними, 
поки все йде як слід, а ледве щось вибухне, 
то одразу в них і коліна трусяться, взагалі 
в них ні трошки нема спортивного духу». 
Ледве щось вибухне,—  а це таки був чима
лий вибух, злетіла в повітря їх партія, злеті
ло в повітря їх майбутнє, їх кар'єри, багат
ство, свобода, демократія —  все розлетілося 
за яких два дні, це було щось надзвичайне, 
підземні сили, вогняний стовп, усе спалахну
ло відразу, все захиталось, не залишилось 
жодного певного пункту, хвилі бурхали, за
ливали їх суходіл, високі, спінені хвилі, не 
було від них захисту, доводилось утікати, ки
дати суходіл, що його поглинали хвилі. «Що 
вони там роблять так довго? Уже запізню
ються більш, як на десять хвилин, операція 
мусить бути точна, інакше все неминуче лоп
не, ах, ці діди, ах, ці визначні діячі». Кілька

годин тому визначний діяч, майже батько 
народу, схопив його за руку,—  це було в ко
ридорі, це було в секретаріаті, розхитаному 
землетрусом, люди підбігали одне до одно
го й не розуміючи нічого, заглядали одне 
одному в вічі,— невже це можливе, невже 
це можливе? Визначний діяч довго тис йому 
руку й гладив йому плечі, перелякано кліпав 
очицями з-під пенсне, гладив його також і 
словами, підлещувався до нього,—  який він, 
мовляв, чесний та відвертий, яка він опора 
в небезпечні часи, що, мовляв, саме тепер, у 
дні випробування, можна побачити, хто 
справді любить народ, свободу й демокра
тію, молодий, інтелігентний, ініціативний, має 
перед собою майбутнє, ну, звичайно, це май
бутнє тим часом не зв'язане ні з якою пев- 
ною посадою, майбутнє йде з нами, куди б 
ми не пішли,—  чи молодий брат не думає 
так само? Молодий брат думав так само, він 
відчував, як його торкається історична хви
лина, а він любив історичні хвилини, особли
во, якщо вони торкались його,—  творити іс
торію, творити історію хоч будь-яким спосо
бом завжди краще, ніж не творити її зовсім.
А визначний діяч ручився за його майбут
нє,—  «моя особа,—  говорив він,—  моя осо
ба є запорукою вашого майбутнього, моло
дий брате, ми відходимо не назавжди, ми 
повернемося, народ не забуде вам цього, 
демократія вам цього не забуде». Августина 
Шернера торкнулась історична хвилина, його 
овіяв подих історії, надихнув його на герой
ство й жертви, а крім того, Августин Шернер 
боявся комуністів і прийдешніх подій. —
«Але що вони там так довго роблять?» —  
Із-за оббитих дверей доходили приглушені 
звуки розмови,—  «що вони там так довго 
роблять? Не можу я тут сидіти до безкраю,
ми не повинні пересидіти тут операцію, опе
рація мусить бути точна, а вони вже запіз
нюються на чверть години». Поглянув на го
динник, секунди бігли, хвилини бігли, час біг, 
—  не можна допустити, щоб вони прогави
ли цю операцію, ця операція не може про
валитись. Він енергійно встав, протупав по 
килиму важкими лижницькими черевиками, 
був важкий, непохитний і небоязкий, відчи
нив двері й німим жестом показав на 
годинник; в кімнаті було повно їдкого 
диму, два чоловіки палили папери, сек
ретну кореспонденцію, картотеки, фінансові 
звіти, вони вже скінчили роботу, виз
начний діяч струшував порох з рук і 
витирав спітнілого, трохи закуреного 
лоба хусточкою, він кивнув Августи- 
нові Шернеру,—  мовляв, зараз. Справді, за 
холину вийшов, зітхнув і винувато посміх
нувся —  «що діяти, молодий брате, це брид
ка робота, палити та нищити, як палій, я не 
створений для такої роботи, але треба роби
ти й бридку роботу». Августин Шернер при-
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такнув, узяв свій рюкзак, а в обидві руки че
модани визначного діяча, визначний діяч ог
лянувся по коридору, здалося, ніби очі в 
нього стали вологі, він прощався з батьків
щиною, з невдячною батьківщиною, кори
дор —  це останній знак будівлі, яку він хотів 
воздвигнути й яка розвалилась,—  невдячна 
батьківщина, невдячний народ, одним рухом 
розвалив справу стількох років, проте, він 
ще оплаче свою провину, проте, ми ще по
вернемось. Він не зрікався боротьби, він від
ступав, щоб мати змогу боротись далі, й хо
тів відступити з гордо піднесеною головою,
але не було перед ким гордо підносити го
лову, тут був тільки коридор та цей юнак з 
чемоданами, він попрямував за юнаком до 
сіней, потім східцями, й усе думав про те, 
про що думав останніми днями,—  як це мог
ло статися? Коли це почалося? Де головна 
причина? Де вони зробили помилку? Здава
лося йому, що вони були не досить обачні, 
не досить передбачливі, не досить спритні, 
не досить відважні, що все тільки від цього 
й залежало, вони погано перемішали кар
ти, погано роздали їх,—  і де ж це вони допу
стились такої непоправної та безглуздої по
милки? Політика для нього була щось на 
зразок гри в карти або партії в шахи, ходи й 
протиходи, передбачливість, розрахунок,
спритність,—  і де саме вони зробили ту фа
тальну помилку? Він гнівно покрутив носом, 
—  народ, народні маси, як це можна було 
допустити, щоб справи вирішувалися на ву
лицях? Надворі було темно, падав вологий 
сніг великими пластівцями, він послизнувся 
на тротуарі, на свіжому снігу, мало не впав,
на ногах у нього були високі чоботи, був він 
незграбний і почував себе погано в цьому 
маскараді, в високих чоботях, у куртці й у 
мисливському капелюсі,—  отак він мусить 
відходити, отак мусить утікати, це смішне й 
позбавлене гідності, то щастя, що тут тем
но й ніхто його не бачить. Ні, він їм ніколи 
не пробачить цієї ганебної втечі, назавжди 
запам'ятає цю ніч, ніколи цього не проба
чить їм, комуністам, масам, а також і тим 
боягузам, що поховалися, ледве тільки вій
нуло трохи холоднішим вітром, ніколи їм 
цього не пробачить, ніякої милості, прийде 
сувора розплата. Він відчував поразку, руї
ну будівлі, яку воздвигав, політичний про
граш, і все те, що діялося останніми днями, 
все це він вважав за особисту образу: він 
завжди поєднував особисте з громадським.
Справа цілого його життяі Жертви, що він 
приносив, його напружена праця, його без
сонні ночі, безнастанна метушня, безнастан
ні подорожі, зруйноване здоров'я! І отака 
дяка! Невдячний народ, що ніколи не шану
вав великих людей! У нього було непохитне, 
як скеля, переконання, що він належить до 
великих представників цього народу, що він

нащадок і безпосередній спадкоємець вели
ких людей минувшини. І він мав деяку підоз
ру, що його народ іще не виріс настільки, 
щоб зрозуміти й сприйняти місію великих 
людей: тепер підозра потвердилась. Мов 
пса, мов пса, його вигонять у похмуру ніч, як 
паршивого пса, як нікчемного пса! Цього не 
можна забути, цієї ночі, цієї ганьби, цього 
знущання! І він не забуде!

Дверцята машини відчинилися, це була 
зручна чорна машина, непомітна в темряві, 
вона потиху воркотіла, чоловік за кермом, 
що відчинив дверці, навіть не поворухнувся, 
щоб допомогти Августинові Шернеру впо
ратися з чемоданами, Августин Шернер ук
лав їх на заднє сидіння, вклав і визначного 
діяча, а сам сів наперед, поруч шофера, шо
фер щось бурчав під ніс, це були лайки, ви
значний діяч нахилився наперед і чемнень
ко запитав: «що, прошу?», але шофер бурк
нув: «нічого». Машина рушила, Августин 
Шернер відітхнув, операція посувається, 
операція посувається, нема чого діяти, все 
вже вирішене, навкруг них чорна пітьма, не
ма чого діяти, невже нема чого діяти? Ох, 
міг би він відчинити дверці й вистрибнути, 
вони їдуть не дуже швидко, він міг би вист
рибнути, й, можливо, що йому нічого б і не 
сталося, але що буде потім, що буде завтра, 
позавтра? Ні, повороту вже нема, він виру
шив у далеку дорогу, з якої вже не можна 
повернутися, з якої він уже не повернеться.
З якої вже не повернеться? Так, ледве вони 
рушили тихими, слабо освітленими вулиця
ми, виникло в нього передчуття, що цих ву
лиць він уже ніколи не побачить, ніколи-ні
коли, він протирав запорошену шибку, щоб 
хоч трохи подивитись на місто, яке покидає, 
але бачив дуже невиразно силуети будин
ків, вогні, сніг, що падав. І опанував його 
смуток, справжній, не роздмуханий смуток, 
без пози й без жесту. Це були рідкі хвилини 
в його житті, коли ним оволодівало щось 
незалежне від звичної жестикуляції, коли 
дійсність доходила до нього вільно й без пе
решкод, і тоді він сам себе не розумів, зда
вався сам собі чужим і чудним. «Це нічого,
минеться,—  заспокоював він сам себе,—  це 
тільки звичайна чутливість, це ностальгія,—  
невже це не так?» Може, це було й не зов
сім так, але тепер уже байдуже, тепер не 
час на вірші, не час віршів, час віршів уже 
проминув разом з молодістю й з містом, яке 
він покидає, місто молодості, місто віршів, 
місто мрій. І знов набігло рвучке почуття 
смутку, різкий удар, а після нього порожне
ча,—  «моя молодість, місто моєї молодості, 
моя вітчизна, моя вітчизна», так ніби в гру
дях у нього вибухнув закладений набій, а 
після вибуху настала порожнеча, порожня 
просторінь, а в порожнечу здалеку звідкись 
тиснулась невеличка думка, подібна до стра-
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ху. Проїздили через міст, машина тихо по
стукувала по дерев'яних колодах. Дунай був 
білий, як привид, був укритий снігом і нежи
вий. Августин Шернер обернувся, щоб поба
чити ще раз вогні міста; та задня шибка бу
ла вкрита інеєм, він не побачив нічого. Виз
начний діяч напівлежав у кутку, схиливши го
лову, здавалося, що він дрімає.

Зупинились у полі, біля групки молодих 
тополь. Вінцент Ульріх зручно розвалився 
на сидінні й закурив. Звідси, здається, вже 
залишилось кілька десятків метрів, і воши
ва країна залишиться позад них, і настане 
хвилина без страху, хвилина чудового від
починку, він сидітиме в тихій кав'ярні й ні
чого не боятиметься, буде тільки сидіти й 
пити чорну каву й не поглядатиме на двері, 
а офіціант, що запалюватиме йому сигаре
ту, не викликатиме в нього підозри, він не 
почуватиме за собою ніяких кроків, буде це 
чудовий відпочинок, тиша й спокій, і ніякого 
страху, ніякого цькування. Куточком ока по
дивився на своїх співдорожників, вони сиді
ли тихо, в глибокій пітьмі, але Вінцент Уль
ріх і так відчував страх, який вони видихали, 
страх перед пітьмою й перед незнаним про
стором, і перед незнаним майбутнім, і почу
вав щось ніби задоволення, він знав, що це 
за люди, вони стояли на другому боці, вони 
були його колишні вороги, якби він упіймав 
їх тоді, три роки тому, він би знищив, роз
чавив їх, ніч, канава, й куля в потилицю, і те
пер він грався з думкою,—  міг би їх тут по
кинути, вони б тряслися від страху, плачучи 
повзли б у темряві по землі, але він знав, 
що не покине їх, на те був наказ, а він досі 
ще залишався солдатом і мусив виконувати 
накази. Діяч прокинувся з півдрімоти,—  
стоїмо, чого ми стоїмо, що сталося? Нав
круги була темрява, широке поле й якісь 
дерева, всіяні снігом, безнадійна, сумна, ши
рока рівнина, темна, порожня й небезпечна 
безмежність,— де це ми, що сталося?

—  Що сталося? —  спитав він, а Вінцент 
Ульріх викинув сигарету в сніг і буркнув: 
«Усім виходити!»

— Як це? Чому?
—  Кінцева станція,—  сказав Вінцент Уль

ріх, вишкіряючись.—  Звольте висідати.
Августин Шернер виліз, він трохи змерз, 

було вогко й холодно, та ще й цей широкий, 
темний простір навкруг, повний загроз і не
відомих небезпек. Відчинив дверцята й до
поміг діячеві вилізти, потім насилу витяг 
важкі чемодани. Усі стояли в темряві й на
магались поглядом пронизати простір, що 
оточував їх, але простір був ніби з сірої ва
ти, не поступався перед ними, стискав їх. 
Вінцент Ульріх виліз також, натяг рукавиці й 
уважно оглядав своїх співподорожників, по
тім глипнув на чемодани й показав на них 
рукою:

— Як з цим?
—  Це мої валізи,—  сказав діяч.
—  Бачу,—  сказав Вінцент Ульріх.—  Шко

да, що в мене в розпорядженні нема яко
гось судна. Або вантажної машини.

—  Що це значить?
—  Це значить, що нестимете самі.
— Я думав, що ви мені допоможете,—  

благально сказав діяч.
—  Я не носій,—  сказав Вінцент Ульріх за

доволено, адже це були все-таки його ко
лишні вороги, він сприймав їх як ворогів, і 
от тепер узяв гору над ними.—  Я маю на
каз перевести вас через кордон. І все. Я зов
сім не носій.

—  Це зухвальство,—  сказав розгнівано 
діяч.

—  Як ви сказали?
Діяч не відповів. Він злякався голосу цього 

чоловіка, він побачив, як той поволі й роз
важно підходить, у його рухах було щось не
безпечне й загрозливе. Вінцент Ульріх зов
сім наблизився до діяча, майже доторкнув
ся носом його носа, говорив неголосно, по
волі й загрозливо.

—  Я зовсім не носій, запам'ятай це, ква
шо. Віднині я твій командир, запам'ятай і це. 
Можу наплювати на тебе, якщо це мені спо
добається, можу зробити тобі й щось гірше, 
якщо не поводитимешся тихо, як мишка. 
Зрозумів?

—  Я скаржитимусь,—  сказав діяч. Він бо
явся, але був упертий, і не вмів і не хотів 
зрозуміти, що вже не може наказувати.

—  Поцілуй мене, знаєш, куди? —  сказав 
Вінцент Ульріх.

—  Я спробую,—  сказав миролюбно Авгу
стин Шернер.—  Спробую взяти ці валізи.

Він уже не був непохитний, бойовий і рі
шучий, і невеличка думка, подібна до страху, 
вже не здавалась безмежно далекою, на
близилась і вже не була невеличка, була зіт
кана з сірої важкої мли й насувалась на Ав
густина Шернера з усіх боків, з простору, 
що здавався безмежним і звався майбутнім. 
«Що я зробив, що я роблю?» Він раптом по
бачив, що в тому сірому просторі перед ним 
нема майбутнього, принаймні для нього не
ма майбутнього, він покидає не тільки свою 
молодість, але й свою майбутність, покидає 
сам себе, залишає себе на цьому засніже
ному полі, кінець Августинові Шернеру, ли
шається тут, він кидає його, й хтось чужий 
потягне чемодани темною засніженою рів
ниною, під безмежно сумним небом. Чемо
дани були важкі, він ледве тяг їх, великі 
пластівці снігу падали йому на обличчя й 
танули, й він уже зовсім не був непохитний 
і відважний, ноги в лижницьких черевиках 
обважніли, він уже був тільки сумний та без
надійний, як широкий простір навкруг нього 
Він напружено волік чемодани, й діяч волік-
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ся біля нього, обидва вони дивились на спи
ну цієї людини, що йшла поперед них, Авгу
стин Шернер ненавидів цю спину, це якийсь 
хам, якась темна істота, й веде їх у вогке й 
темне невідоме, і діяч усе ще був ображе
ний і розгніваний на цю людину, йому ска
зали, що це тямуща й віддана людина, а ко
ли він тямущий і відданий, то чого ж так бру
тально поводиться з ним? Чоловік попереду 
зупинився, ніби рознюхуючи пітьму, й вони 
спинилися, Августин Шернер важко відсапу
вав,—  чи він зможе ще взяти ці чемодани, 
чи зможе він їх принаймні підняти?

—  Хто це? —  спитав Августин Шернер.
—  Рекомендували мені його,—  буркотли

во відповів діяч.—  Казали тямущий і відда
ний, тепер я бачу, який він відданий.

—  Це якийсь хам,—  сказав Августин Шер
нер.—  Якась темна істота.

Хам знову рушив, Августин Шернер зіт
хнув і з усіх сил наліг на валізи, ще якось 
вийшло, ще вийшло, людина здатна витри
мати багато більше, ніж здається, він волік
ся полем і боявся, що ненависна спина зник
не йому з-перед очей, тепер уже до всього 
байдуже, тепер уже кінець, і нічого не за
лишилось на всьому широкому світі, тільки 
спина того хама, це напрямок і мета, поча
ток і кінець, це все, що залишилось,—  спина 
того хама, спина тієї темної істоти,—  «темна 
істота, а я яка істота?» Валізи були дуже 
важкі, щодалі, то все важчали й не давали 
йому змоги роздумувати, дяка богові, що 
цей тягар не дає йому змоги роздумувати, 
він повинен зводити подих, повинен упира
тися й витягати важкі ноги з снігу, це все, 
що він повинен робити, та ще стежити за 
спиною того хама. Вінцент Ульріх ішов попе
реду й часом зупинявся, він перевірив цей 
шлях тиждень тому, але тепер було темно й 
не було видно ніяких ознак, він мусив бути 
обережний, бачив перед собою кав'ярню, 
тишу й спокій, вимріяну відпустку для стом
леного солдата, а за спиною в себе мав 
страх і важкі кроки, все ще чув їх у темряві 
за собою, й радніший був би пуститися бігти, 
але знав, що мусить бути обережний, був 
вишколений на правилах обережності. Ди
вився вперед, оглядався на всі боки, назад, 
нюхав повітря, а навкруг нього була тільки 
молочна, сіро-біла пітьма, він не знав, чи не 
збився часом з дороги, чи не запався в сірий 
простір, щохвилини він зупинявся, вже забув 
про своє почуття переваги над тими двома, 
тепер він болісно напружував зір, боявся, 
чув за собою важкі кроки.

Але потім у далечині побачив слабенький 
вогник.

Тепер вони прямували на вогник, Авгу
стин Шернер тягся з останніх сил, чемодани 
були нестерпно важкі, він кожну мить хотів 
скинути тягар, сісти в сніг, сидіти й плакати,

йому справді хотілося плакати, з надмірного 
напруження і з відчаю, наближення якого 
він помічав, але перемагав себе, спина того 
хама віддалялась, і Августин Шернер знав, 
що її не можна втрачати.

Нарешті хам зупинився. Почекав, поки пі
дійшли ті двоє. І колишній збройник Вінцент 
Ульріх сказав урочисто й майже зворушено:

—  Вітаю вас, панове. Ви в вільному світі.

Все вже було готове, все бу
ло приготоване, але Емма про
довжувала ходити по кімнаті, 
ніби не могла зупинитися в ру
хові, не хотіла зупинитися в ру
хові. Це завжди така мука, оті 

останні хвилини перед від'їздом, людина ні
коли не звикне розлучатись, хоч би як часто 
розлучалась. Янко Крап сидів у фотелі й ку
рив. Що він про це знає? Сидить і палить, 
приходить і відходить, а особливо відходить, 
безперестанку відходить,—  що він про це 
знає? Що він знає про розлуку? Відходить 
і приходить, а особливо відходить, і цей ку
точок, ця домівка —  вона для нього тільки 
невеличкий шматочок широкого світу, світу, 
що належить йому, це тільки одна з його до
мівок, невеличкий шматочок у широкому 
світі, в світі, що його він собі привласнив, 
він приходить і відходить, не розлучаючись, 
не знає, що то таке розлука. Але Емма, Ем
ма знає, що таке розлука й що таке чекання.

—  Піду,—  сказав Янко Крап.—  Уже час.
Емма поглянула на годинник.
—  Так, уже час,—  а потім сказала:— Зна

єш, що? Я піду тебе проводжати.
—  Краще не треба.
—  А я таки піду.
—  Ти могла б лягти знов. Та й взагалі тобі 

не треба було вставати. А надворі холодно 
й вогко.

—  Я взую боти,—  сказала Емма. Потім 
сказала: —  Мені потрібне повітря. Я мушу 
дихати повітрям.

—  Там мокро,—  незадоволено прошепе
лявив Янко Крап, —  І нема там ніякого 
особливого повітря.

—  Мені потрібне будь-яке повітря, Янку 
Крапе.—  Вона не могла залишитись сама в 
кімнаті, не могла лягти, марно намагалась 
би заснути, цілу цю коротку ніч не заплющи
ла очей, тільки думала й думала, думки були 
сумні й безконечні, а Янко Крап лежав коло 
неї й спокійно хропів, у неї виникало бажан
ня боляче смикнути його за чуприну, стис
нути його за носа,—  від'їздить надовго й 
спокійно хропе, а вона не може спати, тільки 
думає й думає. Янко Крап здвигнув плечима: 
«Як хочеш, як хочеш»,—  сердито шепелявив 
він, це не добре, коли прощання затягається,
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треба вирушати зразу, треба стартувати 
блискавично й не оглядатися назад, життя 
тільки попереду, а позаду тільки спомини 
та всілякий інший тягар, що перешкоджає 
рухатись, справжнє життя тільки попереду. 
А жалощі й смуток розлуки —  це небезпечні 
надмірності, особливо тоді, коли вони за
грозливо реальні. Бо Янкові Крапу теж було 
не байдуже, він покидав містечко, товаришів 
і Емму, все це було його життя, тут була 
його праця, його запал, його любов і нена
висть, його дитинство й помилки, дні його 
слави й приниження —  все це було зв'язане 
з цим шматком землі, який він покидав —  
може, він сюди вже ніколи й не повернеться.

Вони йшли мовчки, сніг трохи підмерз, 
удалині стояв легкий туман, вуличні ліхтарі 
ледве сліпали, навколо залягла тиша, навіть 
пси не забрехали,— глибока, цілковита пе
редранкова тиша. Янко Крап ніс у руці валізу 
з книгами й білизною, думав уже тільки про 
те, що його чекає, прискорював кроки, Емма 
повинна була трохи не бігти за ним, вона 
засапалась.

—  Чого ти так женешся, Янку Крапе? Мо
же, тікаєш від мене?

— Це звичка.
— Дурна звичка. І куди ти біжиш безпе

рестанку?
«Женуся, щоб не спізнитись, не можу ог

лядатися, дивлюся вперед і біжу, хочу бути 
між першими, таке моє прагнення, не для 
себе, не для себе, хочу зробити якнайбіль
ше, хочу якнайбільше досягти, як то кажуть. 
Хочу бути на рівні епохи, на рівні історич
ного моменту, не хочу плентатись, тому й 
біжу. Ох, міг би я спокійно залишитись тут, 
ніхто мене не змушував до того, що я зро
бив, ми досягли перемоги, я міг би тут ли
шитись, як переможець, а я не хочу лиша
тись і сидіти переможцем, я волію бігти як 
маленький школярик, іду вчитись як малий 
школяр, а на скронях у мене вже сивина, 
знаю, що це передчасна сивина, це в нас у 
роду, мій батько також передчасно посивів, 
а потім передчасно помер, треба жити 
швидко, не треба допустити, щоб тебе за
скочила смерть, не маю права запізнюва
тись ні на мить, не треба дивитись назад». 
Це було неприємно, він мусив оглядатися —  
це ж було містечко, робітничий виселок, йо
го молодість, товариші, батьки, родичі, до
рогі померлі й дорогі живі, і була тут Емма, 
ох, біда з цією Еммою, тупцяє за ним та за
дихається,—  що буде з ним і Еммою? І Емма 
думає про те саме,—  «що буде з нами? Чо
му він від'їздить? Це ж не на місяць, а на 
два роки, це безмежно довгий час, це чорна 
безодня часу, скільки це днів, годин і хви
лин, і скільки це ночей, скільки ночей! Чому 
він від'їздить?» Вона не питала його про це, 
в них була незалежність, між ними існувала

угода про невтручання, між ними існувало 
багато мовчазних корисних угод, але ті уго
ди були добрі тільки на кожен день, тільки 
в звичайних обставинах, але не були добрі 
тоді, коли життя збочило, коли вже почи
нало дошкуляти. Цієї ночі в неї на мить ви
никла підозра: а чи не від'їздить він ще й 
тому, що не хоче жити з нею? Адже це без
глуздя —  від'їздити, коли все йде як слід, 
коли нарешті все устатковується, люди його 
люблять, вона була з ним у ці гарячі дні на 
фабриці й бачила, як люблять його люди,—  
це їх син, Янко Крап з робітничого виселка, 
їх борець і їх переможець, вони його на 
руках носили, то чого ж він від'їздить? Пі
дозріло переглядала в пам'яті натяки, від
гомін пліток, обмірковувала, але нічого та
кого не знаходила,—  «я не маю нахилу до 
ревнощів» —  думала вона, та й не могла 
уявити собі Янка Крала з іншою жінкою,—  
ні, це неможливо. Хіба що набридла йому. 
Адже буває так, людина збайдужіє, й відра
зу все, що зогрівало життя, робиться мертве 
й нудне, буває адже так, хтось раптом пере
стає існувати для іншої людини, але ні, з 
Янком Крапом і з нею цього не трапилось, 
він приходив до неї жадібний і бурхливий, 
ні, вона не перестала існувати для нього. 
В усьому винна ця безглузда звичка — біг
ти, й куди він ото біжить? Учитись! Сидітиме 
на лаві, гризтиме нігті, незграбно вставатиме 
й нерішуче шепелявитиме відповідь, Янко 
Крап, мій чоловік! Мій чоловік, якого я люб
лю. Мій невтримний чоловік. Моя дурна ди
тина з ідеалами. Мій жаданий, летючий хлоп
чик. Два роки, скільки це тижнів, днів, годин 
і хвилин, і скільки це ночей, скільки ночей?

У вокзальному залі було задушливе повіт
ря, вони вийшли, притулились до поруччя на 
пероні, перон був порожній і темний, туман 
густішав.

—  Говорив же я,—  сказав Янко Крап,—  
що ніякого особливого повітря тут нема.

—  А все-таки повітря,—  сказала Емма. 
Потім сказала:

—  Я б там задихнулася.
Янко Крап це почув, хоч і намагався не 

чути, цей голос і цей тон,—  розлучаючись, 
людина мусить бути обережна, мусить на
магатися, щоб не почути деяких слів і не 
помітити надлому в голосі,—  це перечуле- 
ність, яка тільки ослаблює. Він поглянув на 
годинника, повинен був притулити його до 
очей, щоб розглянути циферблат.

—  За хвилину буде,—  сказав.
— Ніяк не дочекаєшся?
—  Якщо вже їхати, то їхати. Я не люблю 

чекати.
—  Він не любить чекати! Кілька хвилин. 

А мені доведеться два роки чекати. Що ж 
я маю говорити?
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— Та я ж приїздитиму щомісяця,—  неза- 
доволено прошепелявив Янко Крап.

— Знаю. Привіт з далеких країн. Незна
йома людина в квартирі. З чужим усміхом. 
І товариші. І телефони. І брудні підлоги. А 
потім знову —  а ге й і— свище машина.

—  Про дещо ти забула,—  засміявся Янко 
Крап.

'—  А на це мені плювати. Я не корова, 
яку водять до бугая раз на рік. Мені чоло
вік у ліжку щоночі потрібний.

—  Овва. Які вимоги.
—  Це норма. Біологічна потреба, Янку 

Крапе.
—  Нічого не вдієш, Еммо, —  серйозно 

сказав Янко Крап.—  Мусиш якось уже витри
мувати.

—  Спусти вуаль, жінко,—  глузливо сказа
ла Емма.—  І одягни грубу полотняну сороч
ку. І ходи тернистою стежкою, рань собі 
ноги, мордуй грішне тіло, кайся. Треба б 
організувати монастирі для жінок комуні
стів, Янку Крапе.

У кабінеті задеренчав телефон. Потім оз
вався голос сигнального дзвоника. В дале
чині почувся поїзд. Янко Крап відітхнув. 
І хто його вигадав, оте прощання? Прощан
ня —  це бридота, міщанський пережиток, 
сентиментальність, хлипання в хусточку,—  
треба з цим покінчити. Ліквідувати прощан
ня в загальнодержавному масштабі! Нова 
епоха вимагає швидкості, блискавичних стар
тів, яке там прощання, прощання —  вияв 
відсталості, порушує темп, ніби хто тебе за 
ногу чи за руку тягне назад, прощання —  
це буржуйська вигадка, бридота! Він схопив 
валізку й підійшов до виходу з перону, і Ем
ма йшла біля нього, черговий вийшов з ка
бінету заспаний, пізнав Янка Крапа й увіч
ливо привітав його, тепер усі добре знали 
Янка Крапа, дехто вітався з ним аж надто 
ввічливо, поїзд заторохтів на роз'їзді й пі
дійшов, приніс життя, вогонь, пару, грюкан
ня. Янко Крап поставив валізу на східцях, 
хотів попрощатися з Еммою, але Емма про
йшла повз нього й піднялась на східці,— що 
це таке?

—  Що ти робиш, Еммо?
—  Сідаю.
—  Я бачу,—  пробурмотів Янко Крап ти

хенько, «але що це має означати? Невже 
хоче їхати зі мною?» Він похитав головою й 
увійшов, купе було порожнє й холодне, Ем
ма зігнулась у кутку.

—  Виглядаєш, як дівчатко, —  сказав Янко 
Крап, він зовсім не хотів цього говорити, 
але вона справді мала вигляд дівчатка, зіг
нулась у кутку, на голові в неї була шапочка, 
оторочена каракулем, шапочка непокірно 
налазила їй на чоло.

— Трохи застаре дівчатко,—  сказала Ем
ма.

—  Як ковзанярка,— сказав Янко Крап. 
І раптом йому стало весело, він зрадів, що 
Емма зайшла до вагону, що сидить тут, а 
шапка з каракулевою облямівкою насува
ється їй на чоло, він був радий, що вона ще 
біля нього.

—  Що це ти надумалась?
—  Це було дужче за мене,—  насмішкува

то сказала Емма.—  Захопило це мене. Пое
зія мандрівок, розумієш?

Але потім сказала:
—  Не бійся, Янку Крапе. Я вийду на най

ближчій станції.
—  Я радий, Еммо. Я зовсім не боюсь.
—  Правду кажеш, я зовсім не шкідлива. 

Засмучена жінка. Вірна й засмучена жінка. 
Не гризу тебе. Плачу.

—  Даремно глузуєш. Це правда.
Емма блиснула очима.
—  А якщо це правда й якщо ти це знаєш, 

то чому їдеш, Янку Крапе?
—  Ти ж знаєш, що я мушу.
—  Знаю, що не мусиш.
— Ну, добре. Тоді їду, бо так хочу.
—  Хочу, хочу! —  Емма розсердилась.—  

Що ти за людина? Хто ти такий, Янку Крапе, 
що твоя воля повинна бути законом і для 
інших? Ти ж не сам, ти ж не сам!

—  Якраз тому.
—  Чому?! —  Емма кричала. Янко Крап 

миролюбно поклав їй руку на коліно, але 
вона різким жестом скинула її. Поїзд напру
жено чмихав, продирався крізь білу млу. 
У Емми щоки пашіли гнівом і протестом. 
Янко Крап відсунувся, зручно сів і запалив 
сигарету.

«Якраз тому, що я не сам». Він вдивлявся 
в білу млу й говорив спокійно, говорив те, 
що для нього самого було очевидне й не
заперечне, це була найреальніша реальність, 
така реальна, як холодне купе в вагоні й біла 
мла за вікном, як Еммині очі и її трохи зіг
нутий мизинчик,—  так, він не сам, мільйони, 
десятки мільйонів, загальнопролетарський 
рух, свобода праці у всесвітньому масштабі; 
революція, відданість, служіння ідеї, всі 
сили. Не можна пліснявіти. Треба поспішати 
за рухом, рухатись, бігти, не відставати. Він 
революціонер і має обов'язки. Його обов'я
зок —  не відставати. Бути між передових, 
боротись на чолі, чи Емма розуміє це? Емма 
розуміла, вона знала, хто такий Янко Крап, 
у нього навіть фраза виходить з глибини 
серця й звучить правдиво, в ньому нічого 
нема фальшивого, саме за те вона його й 
любить. Чи за те ж вона його любить? Лю
бить його й за те, розуміє його, знає його,

ммале не це головне в м прагненнях, вона хоче, 
щоб він був з нею, щоб був з нею.

—  Ти повинен би був одружитися з пра
пором,—  сказала вона сердито.—  3 проле-
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тарським прапором, простреленим у боях. 
Так це говориться, чи ні?

—  Цим не жартують,— обурено прошепе
лявив Янко Крап.

—  Або з якоюсь урочистою резолюцією. 
З якоюсь конференцією. Або з якоюсь все* 
пролетарською героїнею, яка розуміється 
на масовому щасті.

— А я взяв тебе.
—  Я ж тільки жінка,—  сказала Емма.
—  Моя жінка.
— Тільки жінка, Янку Крапе. І не хочу бути 

героїнею. Запевняю тебе, не хочу бути ге
роїнею. Не хочу офірувати себе на олтар, 
на олтар якогось руху. Комуніст! Середньо
віччя! Замурують жінку й їдуть собі, побряз- 
куючи зброєю, а жінка стоїть навколішках 
у темному залі, молиться й чекає, а тоді по
вертається борець і переможець. Сльози 
зворушення. І між двома походами в перер
ві нагороджує її дитиною. Переможці! Це 
навіть не визискування, а шантаж. Ви шан
тажуєте на коханні!

Вона сердито подивилась на Янка Крапа 
й замовкла,—  Янко Крап втішно шкрябав 
пальцем шрам на правій щоці й посміхався, 
він не був ні розчавлений ні знищений, смі
явся, засміявся голосно, весело й щиро, 
ляскаючи себе по колінах,—  «ти справжній 
скарб, Еммо, бойова в мене жінка, треба 
тебе залучити до боротьби»,—  а вона стояла 
біля нього нерішуче й не знала, як їй на це 
реагувати; потім уже перестала гніватись, 
а Янко Крап тільки сміявся й сміявся,—  «не 
віддам тебе нізащо, Еммо, приїздитиму 
щотижня, стерегтиму свій скарб». Поїзд пі
дійшов до станції. Емма знизала плечима й 
приготувалась виходити, а Янко Крап схопив 
її за талію, підняв, а потім обережно поста
вив, дивився їй близенько в вічі й уже не 
сміявся.

—  Маєш щастя, що я люблю тебе,—  ска
зала Емма.

—  А таки маю, —  сказав Янко Крап.
Довго стояв на східцях. Потім поїзд ру

шив.
— Приїздитиму щотижня. Щотижня, 

Еммо.
Бачив, як вона кивнула головою, шапка з 

каракулевою оторочкою зсувалась на чоло, 
виглядала, як дівчатко, як ковзанярка, поки
нуте дівчатко в білій млі. І аж тепер відчув 
він жаль розлуки.

Того дня Марек не спромігся 
зайти до Оліни, також і наступ
ного дня й наступної ночі, не 
міг вистрибнути з течії й не хо
тів з неї вистрибувати, чергува
ли в редакції, спали на столах, 

варили чорну каву й сиділи біля телетайпа та

біля телефонів, це була бойова редакція, 
фронтова частина, і Марек не міг утекти з 
фронту та й не хотів, хотів бути якнайближче 
до подій, хотів відчувати свою силу й свою 
правду, не хотів бути на тротуарі, хотів бути 
серед натовпу, серед натовпів, єдиний крок, 
єдиний віддих, єдина воля, це були пригоди 
серця, не було в ньому ніякого приниження, 
це підносило, це була радісна й добра робо
та. Хвилини боротьби, моменти натхнення, 
коли йому хотілося кричати: йому здавало
ся, що все його дотеперішнє життя пряму
вало до цього внутрішнього вигуку радощів. 
Разом з мільйонами рук він брався за вели
чезний і слизький тягар, фізично відчував 
напруження м'язів; і раптом —  полегкість: 
свобода, вільність, простір. Найяскравішим 
відчуттям перемоги було відчуття простору: 
над ним ажурно височіло майбутнє. Це були 
швидкі бурхливі дні; не нагадували ні трохи 
його уявлень про революцію. На заводах 
стояли вартові, вулицями часом проходили 
озброєні дружинники, а інколи робітники 
їхали на вантажній машині й співали, але нія
кого гуркоту, що змітав усе, ніякого грізного 
вибуху, ніяких руїн: це виглядало, як приго
тування на великі маневри, а не як війна. З 
жалем носив у кишені пальта непотрібний 
револьвер; він ще не знав, що велич події 
виміряється не кількістю вистрелених патро
нів, не кількістю забитих. Він хотів бути ге
роєм, нарешті тепер він був внутрішньо під
готовлений до цього, принаймні йому зда
валося, що підготовлений, хотів це довести 
всім і самому собі, компенсувати цілі роки 
піддатливого й млявого життя. Він серед 
юнаків, серед рішучих хлопців, сам був рі
шучий хлопець: але стріляти не було в кого. 
Ворог ніби пірнув у невидиму порожнечу, 
раптом тут опинились тільки переможці та 
мовчазна маса лояльних. Можна було тіль
ки не спати та дискутувати та робити газету.
І мріяти: ці ночі не були без романтики.

Він не міг зупинитися. Не був тільки трі
сочкою, яку несла швидка течія, був плав
цем, мав власний рух серед загального ру
ху. Був пристрасно захоплений, ніби хотів 
наздогнати прогавлений час. Засідав у комі
тетах, у комісіях, перевіряв, був строгий, ін
коли несправедливо суворий: був рішучий 
хлопець. Обвинувачував без розгляду; пі-

• МІІдозра перетворювалась на впевненість, и 
було досить для вироку. Нема часу на ви
шивки та мережива: тепер тільки кроїли по
лотно. Справді не вистачало часу на розмір
ковування й на розважання; проте він від
чував, що за його різкою безкомпромісніс
тю, за його несправедливістю причаївся при
щулений давній страх, страх перед власним 
минулим, перед колишньою кволістю й без
конечними ваганнями: Марек був особливо 
жорстокий до людей, що душевно нагадува-
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ли його самого. Але це були віддалені проб- 
лески свідомості; та й крім того, видимо, це 
була буржуйська свідомість. Кінець кінцем 
він був задоволений з себе, мав нахил навіть 
захоплюватися собою: як швидко все-таки 
скинув з себе стару шкіруї Рішучий хлопець: 
чим рішучіший, тим безповоротніше відда
лявся від своєї минувшини, від сумнівів, от
же від можливості помилки та хиби.

Нарешті хвиля почала опадати; він міг по
бачити й те, що було поза течією. Надійшов 
кінець фронтового становища: поверталися 
в тил. За тиждень він знов міг спати вдома, 
на перинах, це було зручно й незвичайно, на
гадувало першу ніч після повернення з 
фронту. Додому він прийшов пізно ввечері, 
ледве спромігся роздягтись, як уже спав. 
Спав глибоко, без снів, прокинувся майже 
опівдні. Мідні оздоби ліжка Бенде невираз
но поблискували в одвічному присмерку 
темної кімнати. Бенде, боже мій, він зовсім 
забув про нього в ці дні. Це була виразка, 
що перестала боліти: думка про лікарню бу
ла така далека від того, що робилося й чим 
був пройнятий Марек! Відчув докори сумлін
ня, але скинув їх легко з плечей: нічого не 
сталося, піде й провідає його, зараз же піде 
провідати. Поголився, відчув себе свіжим 
після відпочинку, —  як добре вставати, коли 
все перед нами, ставати обома ногами в 
майбутнє! Скільки всього чекає нас! Скільки 
захоплюючих хвилин! Він відчинив вікно, на 
подвір'ї торохкотіли жінки: старий дім не 
змінився, так ніби нічого не сталося, він так 
само відгонив пліснявою, кислою капустою й 
галасливими плітками. Марек засвистів і збіг 
по східцях, пішов вулицями, що належали 
йому, пальто було незастебнуте, кашне роз
вівалося. Але в міру наближення до лікарні 
гарний настрій покидав його. Перед ним ви
никло посиніле обличчя Бенде і неприємний, 
небезпечний коридор лікарні. У нього не бу
ло ніякого поганого передчуття, він не хотів 
мати поганого передчуття. Але перестав сви
стати й прискорив ходу. Східцями він уже 
біг; засапався. В коридорі плавала блакитна 
шлюпка з отим  вітрилом. Хотів зупинити и, 
але раптом забракло йому сміливості. Зупи
нилася сама.

—  Кого шукаєте? — Мала чисте, вимите 
обличчя, зморшки під очима. І чистий, хо
лодний погляд.

—  Товариша Бенде.
Нахилила голову.
— Не знаю. Коли його привезли?
—  Тиждень тому. Старий. Із серцем.
— Ага, — сказала, продовжуючи дивитись 

униз. —  Той старий єврей?
—  Товариш Бенде.
— Того старого єврея вже нема тут.
— А де він?
Підвела голову.

— На льоду. —  Очі мала чисті й холодні, 
як блакитний лід.

—  Де, прошу?
—  Та в моргу.
Він іще й досі не розумів, —  на якому льо

ду? Але блакитна шлюпка вже відпливла, він 
уже не міг спитати її, про який лід вона гово
рила, а потім усвідомив, —  морг, вона згаду
вала морг, Бенде неживий, лежить у моргу з 
посинілим обличчям, і ліки течуть у нього по 
бороді, ні, вже не течуть у нього ліки по бо
роді, він неживий, заледенілий, йому вже 
непотрібно ліків. А може, це якась помилка, 
трапляються ж такі безглузді помилки. Він 
знайшов лікаря, лікар був дуже стомлений і 
співчутливий —  «це такий надзвичайно за
недбаний випадок, ми робили, що могли, 
але ви ж розумієте, існують межі». Марек 
розумів. Коли це сталося? Трапилося цієї но
чі, лікар не знав подробиць, бо чергував 
його колега, але сьогодні вранці ми вам 
дзвонили, він хотів, щоб подзвонили вам, 
коли помре. «Коли помре», —  повторив Ма
рек. «Так, —  сказав лікар, —  очевидно, в 
нього нема родичів, а його треба поховати, 
влаштувати похорон». —  «Справді, похо
рон», —  сказав Марек. «Ми дзвонили вам, —  
сказав лікар, —  але не застали вас у редак
ції, тоді подзвонили на місце його роботи, 
до друкарні, й уже все в порядку», —  ска
зав лікар, похороном Марек уже може не 
турбуватись. —  «Справді, —  сказав Марек,—  
звичайно. Все в порядку. Дякую вам. Усе в 
порядку, ні, я не турбуюсь». «Ніяких турбот 
з похороном, блискуча домовина, посрібле
ні китиці, чорні краватки, треба купити собі 
чорну краватку, чорну краватку на похорон 
Бенде, тому що Бенде неживий, холодний і 
ніколи вже не буде зі мною сваритись, ніко
ли, —  а що значить ніколи? Біла рівнина. За
гублений слід на білій рівнині. Біла рівнина, 
білий сніг, глибокий сніг, висока верховина й 
вітер, метелиця, Бенде в жіночому кожусі, 
сопе, потіє, напружено хапає повітря, він 
уже тоді був хворий, напевно, вже тоді болі
ло серце, —  як це ніколи, коли й досі ще 
чутно його уриване дихання? Що таке «ніко
ли»? Якесь безглуздя, блискуча труна, скіль
ки коштує труна? Бувають усякі труни: дубо
ві й соснові, є також і металеві труни, існу
ють різні ступені блиску й ступені цін, існу
ють також різні китиці й оздоби, скромний 
похорон і пишний похорон, є прейскурант 
похоронів, і продається похорон вільно, без 
усяких карток і талонів. Існують також про
мови над труною, і то вже цілком безкош
товно. Але що Бенде має спільного з тим 
усім? Це ж усе дурниця, —  лікарня, морг, 
китиці, блискуча труна й оздоби, чорні кра
ватки й промови, прикрашені ріденьким 
чорним флером, це ж цілковита дурниця —  
умирати спокійно. Треба його закопати в
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землю. І прикласти брилами. «Тут лежить 
Бенде, червоний комісар. Боровся й поліг. 
Мій друг Бенде. Наш товариш Бенде. Вер
шок брили й старий прапор. Боровся й за
гинув. Всесвітній пролетар. Червоний комі
сар. Мій друг Бенде».

Все в порядку, трамваї дзвонять, люди по
спішають, з дахів тече березнева вода. Буде 
весна. В редакції все йде своєю звичайною 
колією, —  «так, я чув, цей кумедний дирек
тор помер, старий комуніст, влаштовують 
урочистий похорон, комуністичний похорон, 
ітиме міліція, вся друкарня й редакція. Одне 
слово, парадний похорон». Він не міг ви
тримати в редакції. Довго блукав вулицями 
та, нарешті, мусив іти додому. У мідних оз
добах ліжка Бенде вчувався докір. Ця кім
ната була безмежною порожниною. На ніч
ному столику Бенде ще лишалися ліки. Гос
подиня стояла в дверях, тиха й чорна. «Бідо
лаха. І ви також покидаєте? А як же його 
речі?» —  «Його речі можете залишити собі, 
пані». Йому влаштують урочистий похорон, 
йому вже нічого не треба. «Я заберу собі 
докір. Піде зі мною, це буде моє майно. Тут 
безмежна порожнеча, тому я й іду звідси. 
Не хочу лишатись сам, не можу лишатись 
сам. Не можу я жити в порожнечі, пані».

Чемодан він лишив унизу, біля ліфта. По
дзвонив, і йому зразу відчинили, ніби чека
ли його. Чекала його. Була в чистому фар
тушку, з-під фартушка трохи виступав живіт. 
Малий Марек обережно виглядав із-за спи
ни, був замазаний від вуха до вуха. Марек 
хотів його схопити на руки, але малий недо
вірливо ухилився.

—  Але й вигляд же в тебе, —  сказав Ма
рек. —  Чистий тобі індієць.

—  Я дістала мармеладу, —  сказала Олі- 
на. —  Він його весь вилизав.

Зачинила за ним двері. Він роздягся, це

був знайомий передпокій, на вішалці висіла 
його партизанська шинеля, пропалена на 
спині. Нічого тут не змінилося. Малий Ма
рек—  той змінився, схуд і підріс. І Оліна 
змінилась також. Нічого тут не змінилось, 
хіба тільки життя посунулося вперед. Життя 
завжди йде вперед. В усяких обставинах.

—  А де речі? —  спитала Оліна.
—  Внизу. Я не знав, чи можна вносити.
—  Ах, Марку, —  сказала Оліна. —  Ти як 

мале дитинча.
А потім сказала: «Сідай у свій фотель, туї 

ніхто не сидів, поки тебе не було». Фотель 
був такий самий і на тому самому місці. Ні
що тут не змінилося. Він вертається з служ
бового відрядження. Сидить у своєму фоте
лі. Ніщо тут не змінилося, хіба що життя пі
шло далі. Це дуже знаменно, що життя йде 
далі. За всяких обставин. Зрештою, це чу
дове, переможне й веселе відчуття.

Малий Марек обережно походжав коло 
фотелю. Вивчав незнайому річ серед знайо
мих речей.

—  Це тато, —  сказала Оліна. —  Отепер він 
уже повернувся.

—  Ходи сюди, індійцю,— сказав Марек. —  
Нам треба знову познайомитись.

—  Нехай спершу вмиється, —  сказала 
Оліна.

—  Не хочу вмиватись, —  галасував малий. 
Але Оліна взяла його на руки, він видирався 
й кричав, а Оліна сміялась. У дверях вона 
обернулась і посміхнулась до Марка, — 
«тепер, коли ти вже тут, мені важко відійти 
від тебе, хіба що до ванної. Тепер я вже від 
тебе ані руш. Тепер ти вже не позбудешся 
мене, Марку, до самої смерті, а то дуже 
довгий час».

З словацької переклав 
Григорій КОЧУР



Ось уже понад 140 років мар
мурова статуя Венерн МілоськоТ, 
«найвродливішої жінки світу», 
прикрашає Луврський музей в Па
рижі. Численні відвідувачі подов
гу зупиняються перед невмиру
щим твором невідомого грецько
го скульптора, милуються її чу
довою гармонією, ніжними фор
мами, але мало хто знає, як по
трапив цей шедевр мистецтва з 
грецького острова Мілос до на
півтемних залів Лувру. Про це 
створено і навіть надруковано 
багато різних історій, та досто
вірною вважається лише ця...

Одного вересневого дня 1821 
року французький військовий ко
рабель «Мессажер» кинув якір 
у гавані на острові Мілос.

Група французьких моряків 
зійшла на берег. Серед них був 
молодий офіцер Олівер д'Увріль, 
якого називали «художником», 
бо весь свій вільний час він від
давав малюванню. Природна кра
са острова так вразила д'Увріля, 
що він піднявся на скелю по
близу берега і почав робити ес
кізи. Він так захопився своєю ро
ботою, що й не помітив, як до 
нього наблизився якийсь літній 
чоловік.

Старий заговорив першим. Він 
назвав себе Жоргосом і запитав:

— Чи маєте ви гроші, багато 
грошей?

— Дивлячись для чого,— від
повів д'Увріль.

Старий обережно озирнувся і 
прошепотів:

— Ви не бажаєте купити мар
мурову статую, жінку небаченої

краси? Дайте мені 400 піастрів, 
і вона ваша.

Олівер д'Увріль зацікавився. 
Йому було відомо, що з неродю
чого грунту іноді викопують до
рогоцінні речі. І деякі англійські 
офіцери розбагатіли, скуповуючи 
тут античні знахідки і перепро
дуючи їх потім музеям європей
ських столиць. Щоправда, він не 
мав чотирьохсот піастрів. Та ка
пітан міг би йому позичити. Крім 
того, на острові перебував тор
говельний агент французького по
сольства в Константинополі Брест. 
І д'Увріль звернувся до нього. 
Той, вислухавши офіцера, замис
лився. Потрібно було подивитися, 
що являє собою статуя. Може це 
звичайний шмат старого марму
ру?.. Коли вони разом прийшли 
до Жоргоса, він повів гостей до 
хліву, де містилися його кози та

осел, і під сухим гіллям та ста
рим ганчір’ям д ’Урвіль з Брес
том побачили богиню Афродіту. 
Д'Увріль писав у своїх спогадах: 
«Краса цієї статуї була приголом
шуючою. її неможливо змалюва
ти словами».

З старим рибалкою уклали 
угоду, але запропонували два-три 
дні зачекати. Потрібно було 
одержати дозвіл французького 
посла в Константинополі на ви
плату грошей.

Та Жоргос не хотів чекати. 
Йому були терміново потрібні 
гроші. Він звернувся до свяще
ника православної церкви в Мі- 
лосі з проханням позичити д'Уа- 
рілю потрібну суму. Священик 
був обізнаний з археологією і 
одразу ж зрозумів, яку цінність 
для грецького народу являє со
бою ця «мармурова річ». Він за
боронив Жоргосу продавати зна
хідку якомусь французові, като
лику. І врешті-решт запропонував 
Жоргосу вдвічі більше грошей за 
статую, і той погодився.

На сусідньому острові Сірос 
жили багаті грецькі купці. Деякі 
з них виявили бажання придбати 
«старий мармур», як вони гово
рили, «заради нації». На Мілос 
приїхав їх уповноважений з гріш
ми. Вночі Венеру перенесли на 
грецьку шхуну. Коли шхуна з до
рогоцінним скарбом мала вийти 
в море, на борту «Мессажера» 
з'явилися французький археолог 
і скарбник посольства з 10.000 
піастрів у мішках і з наказом 
придбати античну скульптуру за 
будь-яку ціну.

Дізнавшися, що богиня на бор
ту грецької шхуни, Брест розлю
тився і зажадав віддати йому 
її. Проте грецькі моряки не мали 
ніякого бажання відмовлятися 
від своєї покупки.

І ось ранком того осіннього 
дня гармати «Мессажера» наці
лилися на неозброєну маленьку 
шхуну. Після двогодинного бою 
французи перенесли богиню Аф
родіту на «Мессажер».

Так Венера Мілоська, як від
тоді почали називати статую, по
трапила до Парижа. Вона симво
лізує собою вічну красу світу 
Для грецького народу, крім того, 
вона символізує зухвале грабіж
ництво його скарбів.

73



Істо р ія  ти с я ч і х а л ту р

Ці два панн «працюють» у теле
візійній серії «Голе місто».

Кріс Уайг і Довід Янсен в штам
пованому фільмі «Приватний де
тектив».

Коли на голубому ек
рані з’являється на
зва серійного фільму 

із зображенням будинків 
телестудії — «фабричною 
маркою» компанії «Брати 
Уорнер» — глядач наперед 
знає, передача якого сорта 
демонструватиметься. Про
дукція братів Уорнер по
значена штампом. Жахли
вий і безнадійний, штамп 
цей повторюється в десят
ках і сотнях частин серій
ного фільму і наклав відби
ток на всі американські те
левізійні програми,— адже 
компанія «Брати Уорнер» є

ЗІ ШТАМПОМ „БРАТИ УОРНЕР“

наймогутнішим телепродю- 
сером США.

Повною назвою студії є 
«Бразерс Уорнер, телевіжн 
продакшн», причому два 
останніх слова відрізняють 
її від голлівудської студії 
повнометражних фільмів, 
що належить тій самій ком
панії. В «Телевіжн про
дакшн» дбають тільки про 
кількість. Якість нікого не 
цікавить. Масове виробни
цтво здійснюється за уста
леною схемою. Є зразки, є 
кінострічка, є тисячі май- 
стрів-спеціалістів. Для кож
ної серії, кожної частини є 
відповідний рецепт: береть
ся певна кількість сировини, 
тобто обіграних комічних 
прийомів і трюків, позитив
них та негативних героїв, 
бос затверджує певну суму 
стандартизованих позитив-

них якостей і вад людсько
го характеру. До цього до
даються кілька драматич
них спецій, усе здобрюється 
пісенно-джазовими пряно
щами — і телевізійний бо
йовик готовий.

Природно, фільми мусять 
відрізнятися один від одно
го. Вони й справді відріз
няються. Але, головним чи
ном, тільки місцем і часом 
дії. Сюжет — той самий, ге
рой — також. Героєм пере
дач «Братів Уорнер» є стан
дартний персонаж амери
канського телебачення — де
тектив.

Детективи бувають різні. 
Галерею студії «Брати Уор
нер» відкривають «прайвіт 
ай» — «приватне око», тоб
то приватний детектив і 
«федерел коп» — «феде
ральний фараон» — тобто

Типова ситуація у телефільмі компанії «Брати Уорнер».

74



державний детектив. Це — 
класичні, перевірені і випро
бувані персонажі. З розвит
ком техніки з’являються та
кож детектив-підводник, де
тектив у вертольоті, детек- 
тив-парашутист, репортер 
кримінальної хроніки і ад
вокат. І нарешті детектив- 
аматор.

Кожен з них виступає в 
своїй телевізійній серії, і 
щотижня на протязі півго
дини або години демонструє 
свої нелюдські розумові і 
фізичні здібності. Фізична 
вправність є головною ви
могою, бо детектив, перш 
ніж сам знешкодить супро
тивника, мусить бути би
тим — звичайно, кулаками 
і ногами. Ворог нападає 
«з-за рогу» (адже спереду 
детектив не дав би себе за
стукати), а найчастішим 
способом нападу є удар ре
вольверною рукояткою по 
потилиці.

В країні великого бізнесу 
існують і детективи-бізнес- 
мени. Цей різновид детекти

вів має власне розшукне бю
ро з «супермодерним» ліму
зином. Такі бюро приймають 
замовлення з усіх кутків 
світу, що дає братам Уор
нер нагоду показувати Па
риж, Лондон, Ріо-де-Жа
нейро тощо.

В серії «Буйні двадцяті» 
відбуваються ті ж самі по
дії, що й у «Сучасних детек
тивах», з тією тільки різни« 
цею, що дія відбувається в 
двадцятих роках і, зрозумі
ло, в Чікаго, де панують 
гангстери.

Крім того, брати Уорнер 
дбають про політичне зву
чання своїх творів. З наго
ди приєднання Аляски і Га- 
вайських островів до Спо
лучених Штатів, телегляда
чі мали змогу подивитись, 
наприклад, передачі «Хлоп
ці з Аляски» і «Гавайський 
детектив». Сищик з Аляски 
відрізняється від свого ко
леги «з центру» тим, що ко
ристується не лімузином, а 
саньми й зграєю собак, а 
крім того, він з голови до

ніг закутаний у пухнасті 
хутра. Гавайський же де
тектив плаває на чудовій 
яхті і допомагають йому 
майже голі тубільці.

Окреме місце в телепере
дачах посідає арсенал де
тектива. Найчастіше остан
ній користується револьве
ром, але, в залежності від 
фону, на якому розгортаєть
ся дія фільму, детектив не 
гребує карабіном (звичай
ним і з оптичним прицілом) 
і навіть кулеметом, а у ви
няткових обставинах також 
гранатами і динамітом. В 
разі потреби можна кори
стуватися і примітивною 
зброєю.

Останнім часом в США 
дедалі голосніше лунають 
вимоги поліпшити якість 
телевізійних програм. На
вряд чи, проте, це поліпшен
ня можна буде здійснити, 
поки в телебаченні заправ
ляє фірма «Брати Уорнер».

Переклад з польської



Близнюків, які відомі всьому світові як сіамські, слід точніше нази
вати китайськими. Адже «сіамські брати» Чанг і Енг, каліцтво яких стало 
джерелом прибутків для відомого власника цирків Барнума, були за по
ходженням китайцями. Нагадаємо дещо про них. Чанг і Енг народилися 
1811 року і досягли шістдесятитрьохрічного віку. Енг помер за кілька 
годин після смерті Чанга. Досі вважалося, що смерті Енга неможливо 
було запобігти. Лише минулого року американський вчений Даніельс на 
підставі нотаток, що збереглися, встановив справжню, як він твердить, 
причину смерті Енга. Він помер просто від страху... Ось як це пояснює 
Даніельс. Брати були зрощені м'язами і хрящами грудної клітки. З ро
ками місця зрощення стали такими гнучкими, що хлопці могли навіть 
вільно стояти поруч. У 32 роки обидва брати одружилися. Чанг мав 
десять дітей, Енг — дванадцять.

У близнюків були різні характери і уподобання. Енг, наприклад, не 
вживав спиртних напоїв, а Чанг став хронічним алкоголіком.

1872 року під час чергового запою у Чанга стався крововилив, який 
призвів до часткового паралічу.

Через два роки, як встановив тепер професор Даніельс, Чанг почав 
відчувати болі в грудній клітці. Енг, однак, почував себе добре. Чангові 
заборонили виходити з дому. Але через деякий час братам, однак, до
велося переїжджати з будинку Чанга до будинку Енга. Це було у Спо
лучених Штатах. У найнятому екіпажі вони взимку подорожували через 
гори Північної Кароліни.

Наступної ночі після приїзду Енг прокинувся від почуття якогось не
спокою. Йому сказали, що Чанг помер. Через три години помер і Енг.

Дослідженням встановлено, що лише незначна частина печінки Енга 
була з'єднана з печінкою його брата. Якби досвідчений хірург прибув 
відразу після смерті Чанга, він зміг би врятувати Енга.

І ось тепер Даніельс, вивчивши різні документи, дійшов висновку, 
що Чанг помер від крововиливу в мозок, а раптова смерть Енга насту
пила від жаху, від думки, що він з'єднаний з тілом небіжчика.

, Ѵ І Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ І Ѵ Ѵ Ѵ \ \ Ѵ І Л Л Л \ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л \ Л

ВСЕСВІТУ
*Ф

Ф
Ф ГУМАННІСТЬ. Англійсь

кий «Медичний журнал» 
опублікував недавно таке 
визнання відомого дослід
ника доктора Паппвортса: 
«Між дослідами на людях 
та дослідами на тваринах 
існує велика різниця. Нам 
дуже важко одержати доз
воли на використання тва
рин. і тому ми проводимо 
наші досліди здебільшого 
на людях».
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ПЕРШИН КРУТОНАВТ. 
Студент Каліфорнійського 
університету (США) Лоу
ренс Спенлен прийшов до 
механічної пральні, заліз 
у барабан для прасування 
білизни і попросив, щоб 
його «покрутили там трош
ки». Протягом 28 хвилин 
він зробив 1151 оберт. 
Тепер Спенлен претендує 
на звання першого круто- 
навта світу.

АТРАКЦІОН САМОГУБ
ЦЯ. Аргентінському цир
качеві Карлосу Хіменесу 
шибениця багато років слу
жила джерелом до існуван
ня. Сотні тисяч глядачів 
бачили його атракціон «акт 
самогубства». Хіменес ві
шав себе і протягом 15 хви
лин перебував у зашморгу, 
потім давав сигнал звільни
ти його. Якось публіка 
дуже довго чекала на сиг
нал, гадали, що Карлос 
хоче встановити новий ре
корд. Та з'ясувалося, що 
він задихнувся.

ПРЕМІЯ ЗА ФАНТА
ЗІЮ... Щорічна «Премія 
фантазії і сну» присуджена 
стокгольмському Інституту 
метеорології. В рішенні жю
рі сказано: «Незвичайний 
лауреат завдячує премії 
величезною фантазією своїх 
передбачень, які виявляють 
неабияку поетичну уяву, що 
нехтує плоскою буден
ністю».
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Зустріч з автором
„Любого баламута“

Десятки разів піднімається важка завіса з ві
домою всьому світові білокрилою чайкою, а грім 
оплесків все не вщухає. Щойно закінчилася ви
става «Любий баламут», і глядачі виражають 
своє захоплення двом єдиним зайнятим в цій 
п'єсі виконавцям: А. Степановы, у ролі видат
ної англійської актриси Патрік Кемпбел, та 
А. Кторову — в ролі великого англійського дра
матурга Джорджа Бернарда Шоу. Та ось самі 
актори підходять до рампи і в свою чергу гаря
чими оплесками вітають присутнього в залі ав
тора щойно зіграної ними п'єси — американсько
го драматурга Джерома Кілті. Схвильований, він 
підіймається і̂ а сцену і, низько вклонившись, щи
ро дякує мхатівським акторам за надзвичайно 
яскравий талановитий спектакль, а радянській 
публіці за чуйне ставлення до його твору.

Читачі «Всесвіту» знайомі з цією тонкою, ро
зумною і поетичною п'єсою!, в основу якої по
кладене дійсне листування між Б. Шоу і П. Кемп
бел, що тривало протягом 40 років. За корот
кий строк з моменту появи п'єса з величезним 
успіхом обійшла найбільші театри мало не всьо
го світу і продовжує свою тріумфальну ходу й 
нині.

Що ж спонукало американського драматурга 
створити цей незвичайний твір, що не відповідає 
ніяким канонам драматургічного жанру?

Саме про це йде в нас мова з веселим і до
тепним Джеромом Кілті, якому тільки-но минуло 
40 років. Цю «круглу» дату він відсвяткував в 
радянській країні, куди приїхав уперше.

Джером Кілті повідомляє, що за професією 
він режисер і актор.

— Дозвольте, адже Ви до того автор п'єси, та 
ще, здається не одної? і

і Див. «Всесвіту Ке 7, за 1962 рік.

Джером Кілті.

— Так, і драматург,— погоджується він,— і їй 
богу, важко сказати, яка з цих професій основ
на. Мабуть усі три,— посміхається Кілті.

Американський гість розповідає, що йому, ре
жисерові, завжди була дуже близькою творчість 
Шоу. Він поставив 17 його п'єс і в багатьох з 
них грав сам. Трапилося так, що, знаходячись 
під час війни в Англії, Джером Кілті зустрівся 
з жінкою, що була присутня при смерті (це 
сталося у Парижі) зубожілої англійської актриси 
Патрік Кемпбел— друга Бернарда Шоу. Саме 
ця жінка врятувала і зберегла їхнє листування. 
Надзвичайно цінна епістолярна спадщина була 
вивезена із Парижа у Лондон за п'ять днів до 
окупації французької столиці гітлерівцями.

— Коли я познайомився з цими листами,— 
згадує Джером Кілті,— мені спало на думку, що 
їх можна було б прочитати зі сцени. Мені зда
валось, що висловлювання про різні філософські 
і життєві проблеми двох визначних людей нашо
го часу мають не лише особистий, а й громад
ський інтерес. Одне слово, виникла думка про 
п'єсу. Я звернувся до Шоу за дозволом написати 
її. Великий сатирик не заперечував проти сце
нічного використання його листування з Патрік 
Кемпбел, але за однією умовою...

— Якою? — радіючи із згоди і стривожений 
застереженням спитав Кілті.

— П'єса може з'явитися лише після моєї 
смерті,— відповів Шоу.

Бернард Шоу помер 1950 року. Його листу
вання із Кемпбел вийшло друком через два 
роки в Америці. Але на шляху його сценічного 
читання стали нові прешкоди. Дочка Кемпбел
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заявила, що не може погодитись з появою тіні 
її матері на сцені. Та справжня причина поляга
ла не в цьому. Самотня стара дочка Кемпбел 
мешкає в одній із державних богаділень у Лон
доні і в разі, коли б у неТ з'явилися якісь по
бічні прибутки, то за законами цього закладу, її 
негайно викинуть геть...

— Як бачите,— жартує наш співбесідник,— це 
той рідкісний випадок, коли бідність є «благо», 
якщо вважати благом перебування у богадільні...

Однак і ці труднощі вдалося подолати, п'єса 
«Любий баламут» була створена і побачила світ
ло рампи 1957 року у Чікагському театрі в по
становці автора. Сам Джером Кілті виступав у 
ролі Б. Шоу, роль Патрік Кемпбел виконувала 
його дружина, артистка Кеведа Хемфрі.

— Перші вистави тривали чотири години,— 
згадує драматург.— Довелося п'єсу дещо скоро
тити і довести до того розміру, який вона має 
зараз.

Джером Кілті розповідає, що «Любого бала
мута» він бачив у багатьох країнах.

— Як правило, на Заході одні вистави копію
ють інші, мало чим відрізняючись, за оригіналь
ністю трактовки,— говорить він.— Зовсім інша
справа у СРСР: у МХАТ'і і пізніше у Ленінград
ському театрі комедії я побачив спектаклі, які 
мене глибоко схвилювали. До приїзду в Радян
ський Союз я думав, що мене, драматурга, ре
жисера і актора, який без ліку ставив свою п’є
су і грав у ній, важко чимось здивувати. Але я 
помилявся: радянський театр не лише вразив 
мене свіжістю трактовки, але буквально приго
ломшив винятковою правдою почуттів. Після 
мхатівського спектаклю я як режисер вирішив 
дещо передивитися у своїх власних постановках 
«Любого баламута».

Знаходячись у Москві, а пізніше у Ленінграді,

американський режисер, природно, знайомився 
з творчою діяльністю театрів. Особливо його ці
кавили чехівські спектаклі. Виявляється, сам Кілті 
багаторазово грав Гаєва у «Вишневому саді», 
Войницького і Тєлєгіна в «Дяді Вані», Дорна в 
«Чайці»,— тобто брав участь майже в усіх чехів- 
ських п'єсах.

— Вони ставилися у театрі, яким я керував, 
у Бостоні, а потім у Нью-Йорку в 1948— 1954 рр. 
На жаль, через фінансові труднощі мій театр 
розпався.

Ми ставимо йому останнє запитання — над 
чим працює він зараз?

— «Любому баламуту»,— повідомляє Джером 
Кілті,— передували три інші мої п'єси. Вважати 
їх своїм досягненням я не можу, і тому зупиня
тися на них не буду. Нещодавно я закінчив нову 
п'єсу з життя стародавнього Риму. Глядач поба
чить сцени занепаду Риму, останні дні Юлія Це
заря. Хоч мої персонажі одягнуться у старорим- 
ські тоги, я маю надію, що їхні почуття і думки 
прозвучать цілком сучасно. Основна ідея п'єси 
може бути коротко сформульована так: будь- 
яка свобода повинна обумовлюватися відпові
дальністю за неї. Свого Цезаря,— жартує Кіл
ті,— я хочу «пристроїти» десь між Цезарями 
Шекспіра і Ш оу— адже обидва великі драма
турги зверталися до цього образу.

Нову п'єсу Джером Кілті збирається поставити 
сам у одному з англійських театрів із Джоном 
Гілгудом в заголовній ролі Цезаря.

— Я дуже щасливий,— каже американський 
гість,— що побував у Радянському Союзі і по
бачив тут прекрасну інтерпретацію свого «Лю
бого баламута». Реакція московських і ленінград
ських глядачів знову й знову переконує мене, 
якою високою і значною є місія мистецтва на 
шляху взаєморозуміння і зближення народів.
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ВСЕСВІТУ

АЛО! ГОВОРИТЬ ЛО
СОСЬ! Американські іхтіо
логи, досліджуючи життя 
лососей, оснастили деяких 
дорослих екземплярів ма
ленькими радіопередавача
ми. Прилади мають допо
могти краще вивчити жит
тя риб під час їхньої по
дорожі вгору за течією рік 
для нересту.

СЛАБКА ВТІХА. На ра
хунках ресторану «Ла Кар- 
дінале» на РІв'єрі надру
ковано: «Ресторан «Ла Кар- 
дінале», який завжди вва
жав Вас своїм другом, з 
тяжким серцем примушений 
подати Вам цей рахунок. 
Виправданням нам служать 
теперішні тяжкі часи».

ДОПОМОГЛИ. Снігові 
обвали відрізали від зов
нішнього світу жителів се
лища Кастеллучо-ді-Норча, 
розташованого в італійсь
ких Альпах. Скориставшись 
з телефону, який чудом 
вцілів, люди звернулися по 
допомогу. Незабаром, на 
радість жителям, над Касте
ллучо-ді-Норча з'явився 
вертоліт, з якого скинули 
на землю кілька мішків. 
Замість продуктів харчу

вання і медикаментів там 
знайшли кілька тисяч при
мірників повідомлень про 
необхідність своєчасно спла
тити податки.

МАШИНКА ЧИ ОЛІ
ВЕЦЬ? Перша друкарська 
машинка з'явилася 1867 року 
в США. ї ї  винахідником 
був якийсь X. Л. Шолз. 
Він уклав договір з фірмою 
«Ремінгтон», що виробляла 
зброю. Ця фірма й випус
тила перші друкарські ма
шинки. Спочатку вони не 
користувалися популярні
стю через занадто високу 
ціну. В американській пресі 
з'явилися тоді статті, зміст 
яких був приблизно такий: 
«Навіщо купувати машинку 
за 125 доларів, коли зви
чайний олівець коштує 
1 цент».
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АТАНАС С Т О И К О В

ЖИВОПИС
БЕЗ
ЗОБРАЖЕННЯ
(3 приводу книги Жоржа ДютуІ „Загибель образу")

Останнім часом в мисте
цькому середовищі Заходу 
спостерігається певне витве- 
резення від абстракціоніз
му, який ще панує там. 
Правда, це витверезення ще 
дуже тяжке, повільне, не
сміливе. Але важливо, що 
воно почалося. Дедалі біль
ше митців на власному дос
віді переконуються, що аб
стракціонізм зовсім не є 
шляхом, який міг би при
нести оновлення мистецтву. 
Навпаки, він перешкоджає 
його розвиткові.

Особливо показовою в 
цьому плані є книжка Жор- 
жа Дютуї «Загибель обра
зу», що вийшла наприкінці 
1960 року в Парижі. Ж. Дю
туї—мистецтвознавець, який 
роками активно пропагував 
абстрактний експресіонізм 
(ташизм) у Франції, писав 
передмови до виставочних 
каталогів і виголошував 
промови на відкриттях ви
ставок. Він одним з перших 
серед мистецтвознавців 
Франції намагався довести, 
що американський абстракт
ний експресіонізм є новим 
словом у мистецтві, ще тоді, 
коли творчість його пред
ставників була ледве відома 
в Європі.

І от сьогодні цей самий 
Жорж Дютуї, за власним

глибоким переконанням, піс
ля тривалих роздумів і кри 
тичного аналізу пройденого 
шляху, виступив з критикою 
своїх недавніх поглядів. Із 
двох томів його праці, що 
містить різні статті й есе, 
об’єднані між собою й під
порядковані спільній ідеї, 
перед нами постає дуже пе
реконливий і надзвичайно 
винахідливий полеміст про
ти абстракціонізму. Винят
ково жива й образна мова 
і стиль автора роблять 
книжку ще цікавішою. З 
цього твору ми можемо по
черпнути чимало аргумен
тів, фактів та міркувань і 
для нашої боротьби проти 
формалізму в мистецтві і 
його найяскравішого про
яву — абстракціонізму.

Жорж Дютуї свого часу 
захопився абстрактним екс
пресіонізмом не як новою 
модою, а сподіваючись, що 
він принесе оновлення ми
стецтву. Однак, перед ми
стецтвознавцем одразу по
став ряд запитань. І неза
баром він пересвідчився, що 
на ці запитання майже не
можливо відповісти... Ва
гання Дютуї поступово пе
реростали в почуття протес
ту, і цей протест став ціл
ком усвідомленим під час 
відкриття однієї досить по

казної виставки американ
ської школи абстрактного 
експресіонізму. Жоржа Дю
туї запросили виступити на 
церемонії відкриття. Але 
ще не увійшовши до виста
вочного залу, він відчув, що 
задихається в .цій повені 
майже однакових картин. 
Відтоді він уже не міг по
збавитись враження, яке 
справили на нього полотна 
абстракціоністів.

І от в той момент, коли 
Дютуї виступав, стоячи між 
картинами Стіла і Клайна, 
його очі знову й знову пере
бігали по величезних полот
нах !, що виблискували ла
ком або рябіли товстими 
чорними лініями. Він зрозу
мів, що світ цього «живопи
су» — якийсь невизначений і 
невиразний, світ, позбавле
ний будь-якої реальної ос
нови. І тоді, розповідає 
Жорж Дютуї, я запитав сам 
себе з ясністю, яка не зали
шала місця для найменшого 
сумніву: «Чи можна знищу
вати образ в живопису?»

Ми згодні з Ж. Дютуї, що 
перш ніж відповісти на за
питання, чи має абстракт
ний живопис право на існу
вання, чи має він виправ
дання, й чи є в нього май
бутнє, слід відповісти на 
запитання: чи можливий жи
вопис без зображення, без 
художнього образу? Річ у 
тім, що навіть найформалі- 
стичніші школи й напрямки 
в мистецтві недалекого ми
нулого (як кубізм, футу
ризм, експресіонізм та ін.), 
скільки б не деформували, 
видозмінювали, переінакшу
вали зображувану дійсність, 
все ж більш-менш виходили 
з чогось справді баченого, 
зображували, як правило, 
окремі, взяті самі в собі, 
але реально існуючі риси, 
сторони, властивості реаль
но існуючих речей, явищ 
(наприклад, пресловута гі
тара у кубістів; поїзд, що і

і Відомо, що картини американ
ських абстрактних експресіоністів 
відзначаються величезними роз
мірами. ( П р и м .  а в п г .) .
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рухається, у футуристів то
що).

Звичайно, ці формалістич
ні школи з своїми вимогами 
й канонами надзвичайно об
межували творчу уяву ху
дожника, заважали йому 
бачити багатство й різнома
нітність предметного світу 
природи й життя.

Невипадково саме такі 
формалістичні напрямки, як 
кубізм і футуризм, що знач
но віддалили художника від 
природи, послужили безпо
середнім мостом для пере
ходу ряду художників до 
абстракціонізму. І все-таки, 
і у футуристів, і у кубістів 
залишалася ще одна, хоч і 
тоненька, ниточка, яка зв’я
зувала їх з реально існую
чим світом. Коли ж і цій нит
ці загрожував розрив, деякі 
художники лякалися цього, 
і не тільки не переходили в 
табір абстракціонізму, алей 
намагалися відшукати нові 
шляхи до відтворення ба
гатства природи. Це може 
.бути ілюстроване прикла
дом творчого розвитку Пі- 
кассо і Леже.

Художній образ в живо
пису створюється за допомо
гою живого зображення, по
черпнутого прямо чи посе
редньо (з більшою чи мен
шою переробкою) з реально 
існуючого предметного сві
ту. Саме завдяки такому ху
дожньому образу-зображен- 
ню художник розкриває пе
ред нами—глядачами—своє 
ідейно-емоційне ставлення 
до природи й життя, нама
гається н а в ія т  його й гля
дачам, відкрити їм очі на ті 
чи інші сторони й риси в 
довколишньому світі й лю
дях, захопити їх силою й 
чарами власного естетично
го ідеалу. Через все це саме 
реалізм і особливо соціалі
стичний реалізм, який на
дихає художника найбла- 
городнішими й найвищими 
естетичними ідеалами, наси
чений великими ідеями ко
мунізму, прагненням до пов
ного розквіту людської осо
би та її здібностей, забезпе
чує і найбільший розквіт

живопису як мистецтва, 
найповніший, найвільніший 
розвиток таланту митця. 
Реалістичний метод надзви
чайно розширює творчі 
можливості художника, не
впинно збагачує його твор
чу уяву.

Відняти у художника пра
во на створення художніх 
образів-зображень зна
чить позбавити його специ
фічних засобів і можливо
стей образотворчого мисте
цтва, саме як зображуваль
ного мистецтва. Це значить 
обмежити його ще більше, 
ніж людину, скуту оковами. 
А саме таку долю готує ху
дожникові абстракціонізм.

Жорж Дютуї дотепно за
уважує, що людина не є ні
мою істотою. Вона може із 
задоволенням мовчки слуха
ти плюскіт фонтана, але 
зустрівшись з іншою люди
ною, як правило, воліє по
балакати.

Що ж до абстрактного 
живопису, то він позбавляє 
художника можливості роз
мовляти, вести діалог з гля
дачами, сприйняття яких 
повністю виховане на обра
зах предметного світу. Свої
ми полотнами, своїми обра- 
зами-зображеннями худож- 
ник-реаліст відтворює своє
рідне бачення цього світу, 
тобто говорить з глядачем 
зрозумілою йому мовою.

Не існує жодного способу 
навчити розуміння мови аб
страктного живопису. Він є 
наскрізь незрозумілим, не
ясним. Абстракціоністи не
рідко навіть пишаються цим. 
А коли так, то ця мова пе
рестає бути мовою — засо
бом спілкування художника 
з глядачем, з людьми.

Жорж Дютуї дуже пере
конливо і тонко розкриває 
цілковиту безпорадність аб
страктного експресіонізму 
(ташизму). Останній по
збавляє живопис одного з 
основних його елементів — 
малюнку. Якщо не треба 
більше звертатися до зобра
ження, то не потрібен і ма
люнок, мета якого— розме
жовувати зображувані пред

мети і явища, ясно окрес
лювати їхні форми. Єдиним 
зображувальним засобом 
ташиста є фарба, колір, які 
він безсистемно накладає на 
своє полотно у кілька ша
рів. Художник-ташист не 
прагне ставити, чи тим біль
ше розв’язувати, жодних 
проблем у своїй творчості. 
Він не замислюється над 
тим, що творити і як твори
ти. Проблеми композиції 
для нього не існує, як не іс
нує і питання свідомого ви
бору тієї чи іншої фактури 
й колориту. Такі питання, 
як вибір палітри і малюван
ня, він вирішує цілком 
автоматично. У творчому 
процесі ташиста панують 
не свідомість, не почут
тя й інтелект, а інстинкт. 
Єдиним опором, який має 
перебороти ташист, є, за 
влучним визначенням Дю
туї, тільки опір, який чинить 
йому полотно. Ці художни
ки доходять до повного, 
крайнього соліпсизму. Різ
ними шляхами вони йдуть 
до «єдиного сузір’я, зірки 
якого світять тільки для 
них».

«Створена» в такий спо
сіб картина може спровоку
вати подив чи викликати у 
нас загальну, невизначену 
реакцію несподіваності, не
зручності, відрази тощо. Але 
вона не збуджує нашої дум
ки й уяви. Тому, позбавлені 
колориту, лінії, форми, всіх 
відомих зображувальних за
собів, картини ташистів мо
жуть виконувати хіба що 
«функцію вигуку чи зітхан
ня». Художник-ташист від
кидає можливість спілку
вання з глядачем, впливу на 
нього.

Ж. Дютуї вважає необ
грунтованим і неправомір
ним порівняння цього живо
пису з декоративно-при
кладним мистецтвом. Адже 
абстрактні експресіоністи не 
ставлять перед собою ні
яких декоративних завдань. 
Вони навіть ображаються, 
коли іноді їх визнають за 
звичайних декораторів. Ам
біції в них занадто. Ташисти
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заявляють, що в їхніх тво
рах порушені найпотаємні- 
ші й найістотніші проблеми 
людської долі й буття вза
галі. Але оскільки вони ви
користовують мову, незро
зумілу для інших, те, що їх 
хвилює, не знаходить вті
лення в їхніх творах і через 
це не доходить до глядача. 
Це нагадує людину, яка, за 
влучним виразом Ж. Дютуї, 
від хвилювання втратила 
голос і не може говорити.

Навіть ремісник, доречно 
зауважує Дютуї, особливо 
творець художніх виробів, 
перевершує абстракціоніс
тів. Він керується певними 
правилами, усталеною тех
нологією, він знає, чого хо
че. Ремісник змушений дія
ти в певних рамках, але він 
впевнений в своїй діяльнос
ті. Сучасний абстрактний 
експресіоніст не має цієї 
впевненості. «Тут все існує 
завдяки і з огляду на за

гальну емоцію...» Художни- 
ку-абстракціоністу, коли він 
«творить», не доводиться 
напружено думати,- триво
жити свою уяву.

Заслуга Ж. Дютуї в то
му, що він аргументовано й 
вдало відстоює • основний 
принцип образотворчого ми
стецтва — принцип зобра
ження, створення образів.

Переклад з болгарського 
журналу сізкуство*.
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ФОЛЬКЛОР НАРОДІВ 
РЕСПУБЛІКИ МАЛІ

ПРИСЛІВ'Я

Колода може пролежати 
ПІД ВОДОЮ ХОЧ десять ро
ків, та від цього не стане 
кайманом.

Спідниця, яку десятеро 
шили, десятеро перешива
ли, ніколи не буде дошита.

Коли дитина давиться ка
шею, кажуть: «Дитя погано 
їсть». Коли ж ЧОЛОВІКОВІ 
каша не лізе в горло, гово
рять: «Жінка, як варила, 
води пожаліла».

П'ятсот каурі1 готівкою 
варті тисячі в кредит.

Страх не врятує від смер
ті.

Хоч як вправно ти сідлаєш 
коня, та не намагайся сіда
ти йому на ніс.

Пам'ятай — гнів твій мине 
скоріше, ніж ти збереш з 
землі миску рису, яку, роз
гнівавшись, шпурнув ДОЛІ.

Поки ящірці не одірвуть 
хвоста, вона не знатиме, де 
її нора.

Над кожним дахом в'єть
ся свій димок.

Що
усе!

найпрудкіше

(вну/Лі/)

ЗАГАДКИ 

над

Я довго-довго мчав у чов
ні, а на зворотному шляху 
не знайшов свого сліду. 
Чому!

*({;1/ов вн енаоь 
Иіиьедои внжоу/ *9!Х)

Що приносить забуття 
усім людям на землі!

(ноэ)

Що то за людинонька, 
яка, скоро вийде з своє? 
хати, одразу ж усім стає 
видна!

(ѳѴіноэ)

А хто це, що усіх б'є, а 
його ніхто не бачить!

(-сіохід)

Я вдарив ножем об ка
мінь — він навіть не зату
пився, вдарив їм по воді —  
він зігнувся. Що це за ніж!

(‘ОСІеи 0ЬКСМ)])

Що це за курник, повен 
білих курочок!

(ид/е ; ю«Ц

Борошняна кулька всю 
воду в річці забілила. Що 
це!

(•чУівзіуу)

Хто той горластий зло
дюжка,— він все, що поцу
пить, тягне на голові до се
бе в нірку!

('мином)

Чому ніхто не збирає той 
білий бавовник, що всім 
належить!

(*имсІ;є о і од)

Якого це чоловіка я зу
стрів з кам'яним одягом на 
плечах!

(‘Ххвиэсіэь)

Переклад з мови бамбара.

і К а у р і  — черепашка, що колись правила у африканців за гроші.

Ж ж

$

¥

І
¥¥
І¥
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ІРОНІЯ, ГУМОР, ПРОТЕСТ

ЛІТОГРАФІЇ
ПОЛЯ ГАВАРНІ

Життя Поля Гаварні пройшло 
в постійному творчому горінні. 
Чудовий художник, він володів 
також і своєрідним літературним 
хистом — був автором дотепних і 
влучних коментарів до власних 
малюнків, писав новели і як здіб
ний математик вніс значний 
вклад і в цю науку.

Різнобічно обдарований, Гавар
ні не одержав систематичної ос
віти. Справжньою школою ма
люнка для нього були роки ман
дрів по півдню Франції, коли він,

В XIX столітті у Франції широ
кого розповсюдження набула лі
тографія, що як провідник пере
дових ідей стала найдійовішою 
бойовою зброєю художників-де- 
мократів. До неї звернулося ба
гато видатних французьких ху
дожників, в тому числі і визнач
ний майстер сатиричного та 
гумористичного мистецтва, побу
тописець паризьких звичаїв Гійом 
Сюльпіс Шевальє (1804— 1866), 
відомий під псевдонімом Поль 
Гаварні.

Творчість художника формува
лася у період назрівання рево
люції 1848 року. Це були роки 
блискучого розвитку сатиричної 
графіки. Численні зарисовки з'я
влялися на сторінках опозиційних 
журналів і газет, таких як «Карі- 
катїор» і «Шаріварі», у великих 
книжкових виданнях того часу, 
або ж виходили окремими альбо
мами. В них співробітничали 
пліч-о-пліч кращі рисувальники 
тієї епохи Гранвіль і Моньс, До- 
м'є і Гаварні.

Мадемуазель Монархія (Фелісіте Дезіре) «позбавляє людей материнської 
гРУДі, стриже їх під один гребінець, виховує їх, створює їм щастя,— все це 
коштує їй дешево».

Гра слів: «Фелісіте Дезіре» — власне ім’я, водночас означає «бажане бла« 
гополуччя».

З журналу «Карітатюр»
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створює політичні карикатури. Се
ред них, заборонені і не видані 
(свого часу) аркуші — «Політична 
преса» у вигляді страховиська з 
двома головами і «Загублений 
світ» — гнана вітром повітряна ку
ля з Карлом X на дні. Все ж ряд 
карикатур на Липневу монархію 
було надруковано в «Каріка- 
тюр» — прогресивному політично
му щотижневику перших років 
правління Луї-Філіппа. Але ці ма
люнки з надто вже хитромудрою 
алегоричністю стилю не мали ус
піху. Вони були блідим насліду
ванням Гранвіля і Декана. Жанр 
політичної карикатури назавжди 
лишився чужим для Гаварні. На 
повну силу його талант розгор
нувся у відтворенні побачених на 
власні очі вуличних і побутових 
сценок. Невдовзі творчість до
тепного жанриста складатиме ці
лий період у розвитку французь
кої літографії, в історію якої він 
вписав немало захоплюючих сто
рінок. З 1837 року Гаварні стає 
одним із постійних рисувальників 
газети «Шаріварі» — найбільшого

Портрет кредитора.
З серії «Кліші»

«Його превосходительству міні
строві фінансів. Отже, з системи, 
яку я маю честь запропонувати 
Вам. вийшла б реальна економія 
трьох мільйонів з одного боку, і 
п'яти — з другого; разом на суму 
вісім мільйонів, припускаючи, що 
річний бюджет не перевищує жа
люгідної цифри 37 мільйонів...»

в серії «Поштова скринька».

молодий художник, намагався 
втілити на папері усе побачене 
і пережите, звертаючись до єди
ного наставника — природи, не 
знаючи іншого порадника, крім 
неї.

Після повернення до Парижа 
скрутне матеріальне становище 
примусило художника взятися до 
роботи ілюстратора модних жур
налів. Але з особливим захоплен
ням він пише- з натури, вміщую
чи коли-не-коли свої малюнки в 
журналі «Л'Артіст». Тут з'являєть
ся його перша ілюстрація до ро
ману Бальзака «Шагреньова шкі
ра», що поклала початок числен
ним ілюстраціям до творів сучас
ників і класиків світової літера
тури.

Водночас, у пошуках нових тем 
і художніх рішень, Гаварні про
бує свої сили в карикатурі. По
єднуючи образи фантазії і реа
льного світу, він виконує гравю
ри на побутові теми, а також
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— Який нудний салон!..
— Викликає огиду!..
— Ви тут не виставляєте своїх 

творів?
— Помилуй божеГ А ви?
— Я також ні!

З сер!Т «Салон»

З л и д н і  та їх діти.
З серії «Англійці у  себе вдома».

— Він голодний...
— Просто ледар! Я також голодний, проте яв 

вважаю за великий клопіт піти пообідати!
З серії «Паризькі неподобства».

(Газета синіх)... «Ніщо не може передати того 
ентузіазму, з яким були сприйняті ці благородні 
слова».

(Газета жовтих)... «Під час цієї промови, здає
ться, у кожного було на обличчі сумне здиву
вання».

З сюїти «Політикани»



 ̂ 'юг*'} 1 '̂
— Не кохати мене?Г.. Памела, це ж розкіш, яка не по Ваших достатках!

З сюїти «Розлучниці».

періодичного видання того часу. 
Натхнений великими творчими за
думами художник звертається 
тепер до тематичних циклів літо- 
графій, створює новий жанр у 
графічному мистецтві — «коме
дію звичаїв» різних соціальних 
прошарків і професій.

Одночасно з Гаварні на сторін
ках тієї ж газети виступає і До- 
м'є — його геніальний сучасник, 
що мав великий вплив на роз
виток французького мистецтва 
XIX століття. Однак Гаварні збе
ріг індивідуальні особливості сво
го таланту. Його внесок у розви
ток побутової графіки, яка роз
криває глибоко життєві  ̂ навіть ін
тимні, сторони людського існуван
ня, складає одну з яскравих і 
специфічних сторін тогочасного 
французького мистецтва. Найсиль- 
ніші риси його обдарування — 
щирість і легка іронія, м'який гу
мор і ліризм — повною мірою 
виявилися у численних сюїтах, що 
малюють життя постійних меш
канців бідняцьких кварталів Пари
ж а— дрібних службовців, нуж
денних акторів, швачок, студен
тів, а пізніше волоцюг і старців.

• • •

Популярність Гаварні завоював 
своєю серію «Паризькі студенти» 
(1839—1842) — зразком зрілості
художника-новеліста. Майстер мі
зансцени, він створює невичерпно 
різноманітні, повні молодого за
палу малюнки невлаштованого і 
безтурботного життя студентів. 
Автор запальних і зворушливих, 
грайливих і смутних сцен, Гаварні 
був блискучим майстром діалога 
і легких комедійних ситуацій, що 
виникали то в непримітній ман
сарді прибуткового будинку, то на 
маскараді, то в опері або десь 
у закутках Латинського кварталу. 
Своїми естампами художник роз
повідає про бідних закоханих, він 
начебто милується граціозною па
рижанкою, яка дурить старого 
ревнивця, тішиться ілюзіями ра
зом з мрійником, що складає 
проект економічної перебудови 
держави, розважається з легко
важним гульвісою, що малює 
портрет свого кредитора, сидячи 
в борговій в'язниці у Кліші, або 
ж сміється з тупоголових худож
ників— творців мертвонародже- 
ного, нікому не потрібного ми
стецтва. Як у калейдоскопі перед 
нами виникають все нові й нові 
картини побуту, характерів, зви
чок, настроїв його маленьких ге
роїв. Тонко відчуваючи і розумію
чи людські вади, Гаварні разом 
з тим показує і високий гатунок 
характеру простих людей, їх пра
цьовитість і енергію, їх уміння 
цілком віддаватися невимушеним 
веселощам. У серіях «Дебарде-

ри» 1 (1840— 1842), «Карнавал»,
«Школа П'єрро» (1841—1843) та 
інших одна за одною розгортаю
ться грайливі сценки з пантомі
мою, іграми, запальними канка
нами; виблискує французька до
тепність, пікантний жарт, або рап
том серед трохи вимушених весе
лощів, майже смутна сценка, ін
тимна розмова.

У 40-і роки Гаварні вже зрілий 
митець. В згаданих вище серіях 
він показав себе у повному бли
ску свого таланту. Майстер обра
зотворчої новели, Гаварні в най- 
незначнішій сценці вмів розгор
нути внутрішню логіку дії. Ху
дожник підмічає промовистість 
тексту і міміки, багатство рухів 
людини, вміє виразити життєві 
ситуації кількома рисами і під
кріплює їх одним-двома словами. 
Погодженість між літографова
ним зображенням і літературною 
реплікою до нього така велика, 
що створюється ілюзія побачено
го і почутого епізоду. «Це при-

і Так називали учасників мас
карадів, переодягнених у костюми 
вантажників.

рода, схоплена в дії»,— так влуч
но охарактеризував стиль Гавар
ні великий французький романіст 
Бальзак.

Певну ступінь майстерності ху
дожника становлять серії «Париж 
вранці і ввечері», «Паризькі не
подобства» та інші, об'єднані у 
так званий цикл «Нових творів», 
опублікований у 1844— 1848 рр. 
З часом Гаварні все ширше охо
плює дійсність, глибше поринає 
у суть життєвих явищ, торкається 
питань моралі, сім'ї, всього бур
жуазного устрою життя.

Наприкінці 1847 року Гаварні 
їде до Лондона і залишається 
там на кілька років. В Англії він 
захоплюється математичними до
слідами в галузі повітроплавання, 
плекаючи мрію про майбутні 
міжпланетні польоти. Але і за
хопленого науковими пошуками 
художника не могло не хвилюва
ти навколишнє життя. Вражений 
картиною злиднів, які він побачив 
в Англії, Гаварні створює низку 
трагічних образів '«Злидні та їхні 
діти»).

У роки другої імперії, коли ре-
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акція позбавила народ усіх за
воювань революції 1848 року і 
загострився процес розорення 
дрібної буржуазії, у творчості 
Гаварні з'являються нові риси. 
Вістря сатири художника спрямо
вується тепер не на гумористич
ну інтерпретацію побуту, а на 
створення соціального образу, на 
розкриття глибоких соціальних 
протиріч.

Протягом трьох років (1851 — 
1853) Гаварні створив монумен
тальний цикл «Маски і обличчя», 
що складається з 20 серій. Звер
таючись до старих тем, він, од
нак, з великою критичною силою 
і соціальною загостреністю пока
зує трагічну долю маленької лю
дини. Тут домінує вже не стіль
ки співчуття, скільки сатира, ос
новний наголос якої зроблено на 
зображенні протилежних полюсів 
Парижа — розкошествуючого бур
жуа і розореного народу. Глузу
вання художника стає саркастич
ним, а моралізуючі тенденції пе

реростають в сатиру, коли він 
викриває продажність і безприн
ципність офіційної преси («Газето 
синіх...», «Газета жовтих»), вуль
гарність і ницість, міщанство і 
егоїзм буржуа. Замість веселої 
маскарадної мішури — виснажені, 
стомлені люди, старі жінки в убо
гому рам'ї, безпорадні жертви 
злиднів. Замість безтурботних не
залежних студентів— бродяги, 
що живуть від нагоди до нагоди, 
і найяскравіший образ серед 
них — Фома Вірелок— Фома Шу
кач правди, чиї філософські сен
тенції підсумовують невеселі мір
кування художника, що побачив 
за випадковими радощами і зне
годами маленької людини соці
альну несправедливість буржуаз
ного суспільства. В кращих естам
пах цього грандіозного циклу 
м'який гумор змінюється енергій
ним протестом проти зневаження 
елементарних людських прав бід
ноти.

Є. КАМЕНЕЦЬКА

— Морква!.. Скільки буржуа лише цим й живуть!
Гра слів: «морква» французькою мовою означає одночасно «обмані», 
«шахрайство».

З серії «Малі кусаються»

ѵѵѵі ѵѵггѵѵѵѵѵѵѵѵѵ^ѵ ѵѵѵѵѵ

}  \

ВСЕСВІТУ

«ДОБРИЙ ПОЧАТОК. 
У Парижі відкрито перший 
ляльковий театр для до
рослих — .«Калейдоскоп». 
Його директор повідомив, 
що дітям вхід суворо забо
ронений, тому що, за тверд
женням директора, вони 
не мають почуття гумору 
і не «відчувають» театру. 
Вони сміються, галасують, 
батьки теж починають смія
тися, щоб пристосуватись 
до своїх пестунчиків, і все 
це створює несприятливі 
умови для гри.

Відкрився новий театр 
спектаклем «Серенада сімох 
трупів». Дійсно, добрий по
чаток.

І**
%
І*1*

ПРИМХИ ЗЛОДІЇВ. Зло
дії проникли до бібліоте
ки колишнього президента 
США Гаррі Трумена, в якій 
зберігалися, головним чи
ном, його особисті папери. 
Не займаючи «праць» екс- 
президента, непрошені гості 
забрали коштовну колекцію 
американських монет, які 
були в ходу за часів Джор
джа Вашінгтона.

>
>
і

ЯК У ЛІТАКУ. Лише 
8 хвилин потрібно для «роз
гону» японському суперек- 
спресу, щоб ДОСЯГТИ ШВИД
КОСТІ 200 км на годину. 
Пасажири почувають себе 
в ньому як у сучасному лі
таку. Суперекспрес буде 
курсувати на новій трасі 
між містами Токіо і Осака.

І
*
$

ГОДИННИК БЕЗ СТРІ
ЛОК. Новий швейцарський 
електричний наручний го
динник «Сольтронік» зовсім 
не має стрілок. Замість них 
на циферблаті позначено 
60 дрібних рисочок і 12 
ширших смуг, які світяться 
по черзі, показуючи години 
і хвилини.

Л.'ѴѴѴѴѴ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ \ \ Л 'Ѵ Ѵ \ Л \ Л /'
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Сучасна естетика в США

Л. Земля нова. Современная эстетика в США, 
Критический очерк, Госполитиздат, М., 1962.

Одним з найважливіших зав
дань, поставлених перед праців
никами ідеологічного фронту Про
грамою КПРС, є активна, прист
расна наступальна боротьба 
проти ворожої ідеології. При 
цьому партія закликає нас покін
чити з поверховою критикою бур
жуазних теорій, яка спростовує 
лише висновки, не звертаючи ува
ги на доводи.

«Спрощена, вульгарна критика 
буржуазної ідеології може при
нести не користь, а шкоду,— го
ворив секретар ЦК КПРС 
Л. Ф. Ільїчов на Сесії Загальних 
зборів АН СРСР в жовтні 
1962 р.— 3 одного боку, вона 
створює у нас самих неправиль
не, так би мовити, полегшене уяв
лення про ворога; з другого — 
дає козирі в руки буржуазним 
пропагандистам для нападок на 
нашу науку» .

Радісно відзначити, що за ос
танні роки у нас з ’явились книги, 
в яких гостра і принципова 
критика сучасної буржуазної есте
тики і літературознавства не об
межується лише спростуванням 
висновків, а побудована на сер
йозному марксистському аналізі 
«доводів» буржуазних ідеологів і 
поєднується з використанням ве
ликого фактичного матеріалу .

До подібних книг належить і 
робота Л. Землянової про сучас
ну естетику в США 1. Авторка по
ставила собі за мету дати загальне

1 Див., наприклад, А. €горов. 
О реакционной сущности совре
менной буржуазной эстетики. 
ГИХЛ. М., 1961; С. Можнячук,
Абстракционизм і разрушение 
эстетики, Соцэкгиз, М., 1961, та 
Інші.

СОВРЕМЕННАЯ

Э С Т Е Т И К А

в С  Ш А

уявлення про найбільш важливі та 
істотні напрямки в естетиці Спо
лучених Штатів і показати, які си
ли в самому мистецтві ховаються 
за цими численними напрямками.

Розповідаючи про філософську 
основу буржуазної естетики в 
США, Л. Землянова показує, що, 
незважаючи на різноманітність 
«поглядів» і «концепцій», автори 
яких претендують на «нове сло
во» в естетиці, «новітність» всіх 
цих теорій уявна, а єдина основа, 
яка їх об’єднує — це суб’єктивний 
ідеалізм. Небувале розповсюджен
ня течій суб’єктивного ідеалізму є 
одним з ідеологічних наслідків по
глиблення загальної кризи капі
талізму.

Л. Землянова розглядає далі те
орії і напрямки, яким належить 
провідна роль в сучасній буржуаз
ній естетиці США: фрейдизм, 
юнгіанство, семантизм, символізм, 
«нову критику» і прагматизм. Як

що деякі з цих напрямків — на
приклад, прагматизм або фрей
дизм,— добре відомі радянському 
читачеві, то інші мало знайомі, і 
автор правильно робить, докладно 
розкриваючи їхній зміст і роль в 
«обгрунтуванні» абстракціонізму, 
сюрреалізму та інших проявів за
непадницького мистецтва.

А втім, читач дізнається багато 
нового і про «знайомі» напрямки. 
Наприклад, в нашій літературі ви
словлювалось неправильне тверд
ження, ніби прагматизм уже втра
тив свою питому вагу, а тому 
боротьба проти нього не акту
альна.

Л. Землянова, грунтуючись на 
вивченні конкретного матеріалу, 
зазначає, що прагматизм настіль
ки «ідеально» відповідає природі 
капіталістичного суспільства, на
стільки глибоко вкорінився в сві
домість буржуазних філософів, 
соціологів, мистецтвознавців США, 
що в роботах американських істо
ріографів про нього навіть не 
говорять як про самостійний на
прямок, бо прагматичний образ 
мислення став складовою части
ною повітря, яким дихає амери
канська буржуазна наука.

Захищаючи абстрактне мистец
тво, його теоретики і апологети 
звичайно посилаються на роль 
наукових абстракцій в сучасній 
фізиці, як на доказ вступу науки 
до нової ери — ери символів і 
умовних знаків, «звільнених» від 
матерії. Але, як переконливо по
казує автор, представники бур
жуазної естетики спираються 
зовсім не на фізику, а на фізич
ний ідеалізм, на той самий фізич
ний ідеалізм, який був нищівно 
розкритикований в книзі В. І. Л е
ніна «Матеріалізм та емпіріокри
тицизм» більш ніж півстоліття 
тому. «Коли представники бур
жуазної естетики, — пише Земля
нова,— кричать про зв’язки . аб
страктного , мистецтва з наукою 
атомного віку, вони свідомо ба
жають ввести в оману недосвід
ченого читача. Зв’язок є, проте, 
не з наукою, не з фізикою, а з 
фізичним ідеалізмом. І зв’язок цей 
дуже тісний, тому, що він грун
тується на єдиній філософській 
основі — на суб’єктивному ідеа
лізмі».

Цей висновок випливає з сер-
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йозного аналізу великого фак
тичного матеріалу, якому автор
ка присвячує спеціальний розділ. 
Д о * речі, над цим слід було б 
замислитись і декому з наших 
доморослих «абстракціоністів», які 
намагаються наслідувати розтлін
не формалістичне мистецтво бур
жуазного Заходу і, як сказав 
М. С. Хрущов, створюють такі 
«картини», що не зрозумієш, — чи 
намальовані вони рукою людини, 
чи намазюкані хвостом осла. 
Адже і від цих доморослих «аб
стракціоністів» часом можна по
чути балачки про «зв’язки» аб
стракціонізму з сучасною фізи
кою, про «мистецтво атомного 
віку» тощо.

В розділі «Замість мистецтва» 
Л. Землянова показує, що всі 
розглянуті нею теорії тією чи ін
шою мірою призводять до руйну
вання мистецтва, до перекручено
го зображення правди життя, 
до відмови від пізнавальної, мо
рально-виховної і естетичної ролі 
мистецтва. За «творами» модер
ністського мистецтва залишається 
лише одна ідейна функція — куль
тивування індивідуалізму, пропо
відь зневаги до суспільної мора
лі, ннгілістичний бунт проти люд
ської цивілізації. «Ця ідейна 
функція є закономірним явищем 
буржуазної культури; вона дик
тується ідеологією сучасної імпе
ріалістичної буржуазії, що від
чайдушно намагається перетвори
ти мистецтво на зброю політичної 
боротьби проти культури соціа
лістичних країн», пише автор.

Спеціальний розділ присвячено 
критичному розгляду ревізіонізму 
в американській естетиці. Ревізіо
ністи, що активізували свою дія
льність у 1956 році, вимагали 
повної відмови від марксистських 
естетичних принципів, заперечува
ли класовий характер мистецтва, 
обстоювали «незалежність» худож 
ника від суспільної боротьби, 
критикували реалізм і вітали аб
стракціонізм, намагались перекру
тити естетичні погляди Маркса і 
Енгельса. Але якою б демагогією 
ревізіоністи не прикривались, їхня 
позиція ясна! це — капітуляція 
перед буржуазною ідеологією в 
усіх її  проявах, єдність з буржу

азною естетикою, особливо з її 
прагматичним різновидом.

Мабуть, найцікавіший розділ 
рецензованої книги присвячений 
боротьбі марксистської естетики 
США з буржуазною. Тут читач 
знайомиться чи не з першою в 
радянській літературі спробою 
дати нарис сучасної марксистської 
естетики в Сполучених Штатах. 
Адже хвиля декадентського модер
нізму потягла за собою не всіх 
американських письменників, в 
буржуазній літературі США є і 
здорові елементи, в ній живі тра
диції критичного реалізму. Багато 
романістів, поетів, художників, не 
дивлячись на певний вплив модер
нізму, прагнуть в реалістичних об
разах розповісти про те, що хвилює 
простих людей Америки, висловлю
ють протест проти сил, що насту
пають на свободу і демократію.

Авторка розповідає про велику 
увагу, яку приділяє питанням ми
стецтва компартія США, про діяль
ність марксистської газети «Уор- 
кер», журналів «Мейнстрім» і «По- 
літикал афферс», про роботи 
відомих радянському читачеві тео
ретиків як С. Фінкелстайн, 
Дж. Г. Лоусон, Ф. Боноскі, а та
кож статті У. Бергера, М. Міл- 
лета та інших.

Однією з позитивних рис ре
цензованої книги є прагнення ав
торки розглядати явища мистецт
ва в буржуазних країнах в усій 
їх складності та суперечливості. 
Такими є, наприклад, цікаві, хоч, 
на нашу думку, і не в усьому 
безспірні, міркування Л. Зем- 
лянової з приводу творчості Пі- 
кассо та оцінки його зарубіжною, 
зокрема американською, крити
кою.

Є в книзі й окремі вади. 
Так, наприклад, аналізуючи при
чини пожвавлення ревізіонізму за 
рубежем, слід було глибше роз
крити його класове, соціальне ко
ріння і, зокрема, підкреслити ле
нінську думку про те, що теоре
тична перемога марксизму приму
шує ворогів його маскуватися 
під марксистів.

В книзі розглядаються лише 
суб’єктивно-ідеалістичні естетичні 
напрямки. Дійсно, філософською 
основою переважної більшості

буржуазних напрямків і шкіл 
в естетиці Заходу, в тому числі 
США, є суб’єктивний ідеалізм. 
Проте, в буржуазній естетиці 
існують і об’єктивно-ідеалістичні 
школи; найбільш розповсюдже
на з них — естетика «неотоміз
му», яка поки що не знайшла від
повідного критичного висвітлення 
на сторінках нашої преси.

Тимчасом, неотомістська есте
тика , вільна від «крайностей» 
суб’єктивного ідеалізму, дедалі ча
стіше використовується буржуаз
ною ідеологією, особливо в краї
нах католицької релігії,— в Іта
лії, Іспанії, Західній Німеччині, 
і Ті д. і, зрозуміло .ж, в США — 
цитаделі всього найбільш реак
ційного в ідеології імперіалістич
ної буржуазії.

До речі, питання про викорис
тання ідеалістичної естетики і аб
стракціонізму клерикальною реак
цією не поставлене в книзі вза
галі, і даремно, адже за останні 
роки на підтримку абстрактного 
мистецтва виступають багато дія
чів церкви. Французький клерикал 
С. Сюжен заявляє: «Абстрактне 
мистецтво за своїм принципом є 
релігійним, тому що воно повер
тає нам зміст і присутність таєм
ниці». Від католиків не відстають 
і протестанти: за думкою мюн
хенського теолога Гуардіні, «зу
стріти погляд бога легше в по
рожньому просторі церкви, зоб
раження заважає нашим очам». 
В деяких буржуазних країнах 
вже зроблені перші спроби вико
ристати абстракціонізм в худож
ньому оформленні церков; церква 
все ширше бере «на озброєння» 
американський джаз, твіст та 
інші «шедеври» модерністського 
танцювального «мистецтва».

В книзі Л. Землянової зустрі
чаються також окремі неточності. 
Наприклад, заперечення викликає 
те, що ім’я Фолкнера поставлене 
в одному ряду з іменами пись- 
менників-модерністів.

Загалом же, ця книга корисна 
не лише спеціалістам з питань 
марксистської естетики, вона за
цікавить широкі кола читачів.

А. К О Г А Н ,  
кандидат філософських наук.

м. Запоріжжя.
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Малюнки чеського художника Івана У Р Б Е Н И К А

ЦЕЙ КРИТИК невідступно стежить за розвитком своєї 
думки. Але вона досить нечітка, і її розвиток простежити 
важко. Вперше осяяла вона майбутнього критика (йому 
ледве минуло тоді 17 років) в присутності однієї 15-літньої 
дівчини. Дівчина незабаром переїхала до іншого міста, і 
наш критик більше ніколи не бачив її. Роки минають. По* 
зираючи щовечора у маленькі блискучі плеса коньяку в 
чарці, стежить він за розвитком своєї думки. Марно. Дум
ка тікає, і йому лишається тільки гірке відчуття: а чи не 
краще було б піти у поети?..

З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ ми б сказали, що цей доб
родій кудись зазирає, щоб взнати чиїсь секрети. Чи 
не редакційні, часом? Та я спостерігав його досить 
довго і знаю: він не зазирає, а навпаки —  визирає, бо 
має звідки. Точніше: визирає із своєї надійно обгоро
дженої дачі, щоб перевірити, чи не зазирає хто-не- 
будь у його «Монрепо»?
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КРИТИК, ЩО РОЗГЛЯ
ДАЄ ЩИГЛИКА. Проте 
гарантувати, що мова 
йде саме про щиглика, 
я не можу. Цей чолов'я
га добре знає свою 
справу і недаремно ос
новним видом його 
зброї є скептицизм. Він 
завжди стоїть насторожі 
і вміє до-о-обре диви
тися в корінь. От і за
раз. Здається — наче 
щиглик. Проте твердити 
цього не варто. Поче
каймо. А може, це... 
зовсім і не щиглик?

ЦЬОГО КРИТИКА 
РОЗГНІВАЛИ. Це бу
ло нелегко, бо він 
добряга-хлопець і не 
любить нікого лаяти 
у своїх статтях, хіба 
що початківців... Кра
ще було б не чіпати 
його, бо це нечес
но— дратувати доб
рих хлопців.

ДОВІРЯЄ ЖАЙВО
РОНКАМ. Не подоба
ється йому їхній не
певний, несолідний 
політ над запашними 
гонами. Не подобає
ться й квит. Правда, 
зрідка буває, що 
якась пустотлива
думка, тріпочучи, 
злетить і над його 
поважною головою. 
У ці хвилини йому 
стає соромно і він 
ще більше не дові
ряє жайворонкам...

КРИТИК МИЛУЄТЬСЯ.
Малюнок нам не пока
зує: дивиться він у дзер
кало, чи, може, на сво
го колегу по перу, чию 
останню роботу він 
тільки-но похвалив. Але 
положення правої руки 
(так само як і нахил го
лови) свідчить, що кри
тик захоплений. Або 
своїм обличчям (якщо 
він стоїть перед дзер
калом), або своїми сло
вами (якщо він роз
мовляє з колегою по пе
ру). Отже, в обох ви
падках— сам собою.
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КРИТИК, ЯКИЙ ЛЮ 
БИТЬ ГОВОРИТИ «ПО- 
ПЕРШЕ!». Це означає, 
що у нього є тверді 
принципи, і коли він їх 
перераховує, то піднімає 
один палець за одним. 
На жалЬг дізнатися з 
його опусів, які саме він 
має принципи, і який із 
них перший, а який дру
гий, нам досі не поща
стило... Але вони є. Це, 
безперечно! Щоб пере
конатися в цьому, варто 
лише глянути, як він 
вимовляє «По-першеІ».

КРИТИК, ЯКИЙ КРО
КУЄ. Куди? Мабуть, 
по історії, бо такий 
вираз непохитної рі
шучості ми могли зу
стріти в будь-якому 
сторіччі. Цей критик 
вельможа і чинодрал. 
Він крокує десь по
руч із нами, і, ма
буть, сподівається, що 
обдурив нас, коли 
поголив вуса, зняв 
жандармські еполети 
і приховав свою за
машну довбню.

Л̂Л\̂ Л\VVVVVVVVVVVVViЛЛЛ/VVVVVVVV't\
\

ВСЕСВІТУ

ПОЄДНАННЯ НЕСУ
МІСНОГО. Стрибки плав
ців у воду та стрибки 
вершників через бар'єри 
вважалися досі різними ви
дами спорту, але в США 
умудрилися недавно сумі
стити їх. Перед численними 
глядачами та фотографами 
американка «Порена Карвер 
стрибнула з п’ятиметрової 
вишки в басейн на своїй 
кобилі. Так народився но
вий вид спорту.

МАТЕМАТИЧНА МУЗИ
КА. Розмови про кіберне
тичну музику надихнули 
грека Яніса Ксенакіса, що 
постійно живе у Парижі, 
створити симфонію на ос
нові формул з алгебри, гео
метрії та астрономії. Слу
хачі, звичайно, не зрозумі
ли, що спільного у цієї 
симфонії з математикою. 
А відносно її музичних 
якостей один критик від
верто написав, що вона 
викликала лише роздрату
вання хаотичним нагромад
женням звучань різних 
інструментів, з яких бара
бану належить провідне 
місце.

СУДДЯ З ПІСТОЛЕТОМ. 
Колумбійський футбольний 
суддя Зундхейм подає 
сигнал про початок гри 
пострілом з пістолета. Це 
свого роду воєнна демон
страція: суддя дає зрозу
міти гравцям та болільни
кам, що він має при собі 
заряджену зброю. Беручи 
до уваги нрави і звичаї, 
що панують на футбольних 
стадіонах Латинської Аме
рики, можна зрозуміти таку 
обережність. В усякому разі, 
як повідомляють, ніхто ще 
не насмілився погрожувати 
йому або побити.
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Перехожий втручається в розмову
3  ш ім е ц ы с о г о  г у м о р у

у Німеччині широкою популярністю користуються анекдоти, головним героєм яких  
є перехожий. Він безцеремонно втручається в розмову сторонніх людей І коментує  
справу по-своєму,— іноді дотепно й вірно, а іноді навмисне наТвно.

Складаються ці анекдоти різними авторами: співробітниками сатиричних журналів, 
читачами тощо.

Ми передруковуємо кілька таких анекдотів з ж урналу «Ойленшпігель», який видас
ться в Німецькій Демократичній Республіці.

Дівчина зітхала: «Мій наречений страшенний его- 
їсть, він любить лише себе самого». Підійшов пере
хожий і запитав: «А чому Ви встряєте між ними?»♦ *

*
Кілька «розумних» дам розмовляли під час ве

чірки про переселення душ.
— Може трапитися й таке, що другий раз я 

з'явлюся на світ в образі кози,—  заявила одна.
Тут втрутився перехожий:
— Це виключається. Природа не може двічі ство

рити одне й те ж саме.* *
*

Карл вийшов з пивнички трохи напідпитку. На ву
лиці зустрів свого приятеля.

— Чоловіче! — здивувався той,—  чому ти одяг 
свого кашкета задом наперед?

Підійшов перехожий і сказав:
— Чому задом наперед? Хіба ви знаєте, в якому 

напрямку він піде?
* *

*
Молодий фахівець завжди вихвалявся перед ко

легами своїми успіхами у жінок. Одного разу він 
заявив, що незабаром одружується.

— Скільки жінок будуть розчаровані! — вигукнув 
хтось з його товаришів.

Підійшов перехожий і сказав:
—  Лише одна, добродію, лише одна!* *

*
Власник саду піймав хлопчика, який крав у нього 

яблука, і почав сваритися:
— Хотів би я знати, що скаже твій батько з цього 

приводу?
Тут втрутився перехожий і сказав:
— Краще запитайте його самі. Він сидить на ін

шому дереві.
* *

*
— ФрІцхен, що ти зробив би, якби знайшов на 

вулиці мільйон? —  питає вчитель.
— Відніс би знахідку в поліцію.
Тут підійшов перехожий і сказав:
— Правильно! Може, ці гроші належать бідній 

вдові.
* *

■*
Співак якоїсь провінціальної опери розповідає 

товаришеві:
—  Я застрахував свій голос на 20.000 марок.
Тут втрутився перехожий і запитав:
—  Тоді чому ж страхова компанія не сплачує 

вам гроші? * *
*

П'яний крутиться навколо вуличного ліхтаря. Під
ходить поліцейський і питає:

— Ви щось тут загубили?

—  Гаманець.
Поліцейський намагається допомогти.
—  Де ж саме ви його загубили?
— По той бік вулиці.
— А чому ж ви шукаєте його тут?
Підійшов перехожий і сказав:
—  По той бік немає ліхтарів.* *

*
Зустрілися два колишні студенти.
—  Як живе наш друг Рудольф? — питає один.
—  Працює над проблемою розщеплення атома. 
Тут підійшов перехожий і сказав:
— Який фанатик! Немов би атом і без того не 

досить малий!
* *

*
— Пане капітане, що це там вдалині, земля? —  

питають пасажири офіцера, що стоїть на палубі.
— Ні, це горизонт,— відповідає той.
Підійшов перехожий і сказав:
— Слава богові, ми хоч горизонта дісталися.* *

*

Мисливець показує знайомому фото:
—  Цього тигра я убив в піжамі біля свого на

мету.
Перехожий здивувався:
—  Але хто ж одяг тигра у піжаму?* *

*
На трибунах стадіону страшенний гам, болільники 

дружно кричать на якусь людину, що сидить в 
першому ряду.

— Чому всі лають його? —  питає хтось свого 
сусіду.

— Він кинув камінюкою в суддю.
— Але ж він не влучив!
Тут підійшов перехожий і сказав:
—  Саме за те його і лають.* *

*
Гід водить екскурсантів залами музею. Біля веле

тенської урни він зупиняється і вимовляє трагічним 
голосом:

— Тут зберігається попіл графині Кунігунди. 
Перехожий здивувався:
—  Невже ця жінка викурила за своє життя так 

багато сигарет?
* *

*
В ательє до скульптора потрапив якийсь незнайо

мець. Він побачив там красиву статую і захоплено 
вигукнув:

— Майстер, як зробили ви цю чудову фігуру?
— Висік її з глиби мармуру,— відповів той. 
Перехожий запитав:
— Але звідки ви знали, що вона знаходиться 

всередині?
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Б. К Р И Ж А Н І В С Ь К И Й

„ З о л о т и й  в і к “  
н е  с к і н ч и в с я . . .

Французький історик кіно 
Жорж Садуль позаминуло
го року надрукував у газеті 
«Леттр франсез» серію ста
тей про кінематографію 
країн Латинської Америки,

де незадовго перед тим він 
побував. Докладно аналі
зуючи стан кіновиробництва 
та кіномистецтва в Бразілії, 
Перу, Чілі та Аргентіні, Са
дуль приходить до виснов

Е. Фернандес в національному мексіканському вбранні.

Обкладинка «Чорної книги мексі- 
канського кінематографа».

ку, що в цих країнах, не
зважаючи на великі трудно
щі й перешкоди, невдовзі 
неодмінно мусять з’явитись 
великі майстри кіно. Запо
рукою цього, на думку ав
тора, можна вважати швид
кий розвиток кінематогра
фії в революційній Кубі і 
значні мистецькі надбання 
«золотого віку» мексікан- 
ського кіно, цієї цікавої сто
рінки в історії сучасної сві
тової культури.

Честь створення «першої 
ластівки» кіномистецтва, 
тобто «рухомої фотографії», 
належить французам. Ця 
«ластівка» досить швидко 
облетіла світ, хоча ні атом
них лайнерів, ні космічних 
кораблів тоді ще не було. 
На другий рік свого існу
вання вона залетіла в дале
ку Мексіку. В 1896 році 
Сальвадор Тоскано привіз 
до Мексіки першу зйомочну 
кінокамеру й почав знімати 
хронікальні короткометраж
ні фільми. Щоправда, треба 
уточнити: короткометраж
ними ми називаємо їх за
раз, а тоді всі фільми були 
маленькими. Тоскано пра
цював один, він був першим 
мексіканським оператором і 
водночас першим мексікан
ським режисером.

Кінематографічні спроби 
Сальвадора Тоскано, зви-

»3



Марія Фелікс та Жерар Філіп у фільмі «Лихоманка наростає в Ель ТТао*

чайно, не були мистецтвом. 
Адже кінематограф тоді 
взагалі вважався лише но
вим цікавим технічним ат
ракціоном. Поступово в різ
них країнах світу народжу
валося мистецтво кіно, од
нак у Мексіці кінематограф 
так і зберігався на рівні 
атракціону на протязі ще 
майже чотирьох десятиріч. 
Першу «художню» ігрову 
кінострічку «Заклик із До- 
лореса» було знято 1910 ро
ку, але вона, як і інші 
п’ятдесят фільмів, зробле
них до тридцятого року, 
не мала успіху у гляда
ча. Ці фільми навряд чи 
можуть бути віднесені до 
категорії мистецтва. Це бу
ли переважно не дуже вда
лі підробки під ремісницькі 
голлівудські картини та 
надзвичайно пишні стрічки 
німого італійського кіно. 
Лише кілька фільмів режи
сера Луїса Лесама, створе
них у 1917 році, та перша 
звукова мексіканська стріч
ка «Свята» (режисер Анто- 
ніо Морено) мали певний 
успіх. Піднявся над сірим 
рівнем тогочасних мексікан-

ських картин також фільм, 
зроблений на щойно утворе
ній студії «Класа», «Ходім 
за Панчо Вілья», присвяче
ний подіям мексіканської 
революції.

Можна точно назвати да
ту, коли до Мексіки при
йшло справжнє кіномисте
цтво. Це сталося п’ятого 
грудня 1930 року. В цей 
день на станцію Ногалес 
прибули троє людей. Одно
го з них звали Сергій Ей- 
зенштейн. його супутни
ками були оператор Еду- 
ард Тіссе та асистент Григо
рій Александров.

Шлях Ейзенштейна в Мек- 
сіку лежав крізь асфальтові 
джунглі Голлівуду. Запро
шений однією з голлівуд- 
ських студій для постановки 
фільму, Ейзенштейн незаба
ром змушений був відмови
тися від цієї «честі», бо про
дюсери не приймали жодної 
з його пропозицій. Вони 
боялися гострих соціальних 
тем. Так були поховані за
думи Ейзенштейна екрані
зувати «Американську траге
дію» Теодора Драйзера та 
зняти фільм «Золото Зутте-

ра» про «золоту гарячку» 
в Каліфорнії. Власники сту
дії «Парамаунт» просто хо
тіли, щоб Ейзенштейн зро
бив чергову суто розва
жальну картину, на що ви
датний радянський майстер, 
звичайно, аж ніяк не міг 
погодитись.

«Американський вояж» 
Ейзенштейна, на який було 
витрачено стільки часу, 
нервів і коштів, закінчив
ся б, напевно, безрезультат
но, якби американський ху
дожник Дієго Рівера не 
запропонував радянському 
режисеру зняти у Мексіці 
фільм на «місцевому» мате
ріалі.

Так з’явився кінофільм 
«Viva Mexico!» — «Хай жи
ве Мексіка!» — над яким 
Ейзенштейн разом з Тіссе 
та Александровим працю
вав сімнадцять місяців. 
Було знято близько семиде- 
сяти тисяч метрів плівки, бо 
дія фільму мала відбува
тися на протязі кількох сто
річ (за своїм сюжетом кар
тина нагадувала полум’яну 
«Звенигору» Олександра 
Довженка). Ейзенштейну 
так і не пощастило закінчи
ти цю роботу. Матеріал 
фільму «Хай живе Мексі
ка!», який лишалося лише 
змонтувати, не віддали ре
жисеру, коли він повертав
ся на батьківщину.

З «Мексіканського філь
му» Ейзенштейна (таку наз
ву він носить у численних 
історіях кіно) в Мексіці бу
ло зроблено кілька реміс
ницьких кінокартин. Втім, 
навіть у такому спаплюжено
му вигляді кадри, зняті ра
дянським режисером, справ
ляють незабутнє враження. 
Весь світ обійшли зроблені 
на Ейзенштейновому мате
ріалі «Буря над Мексікою» 
(монтаж С. Лессера) та 
«Час під сонцем» (монтаж 
Мері Сітон). Багато його 
кадрів увійшло у фільм «Ві- 
ва Вілья!» (в нашому про
каті «Капітан Армії свобо
ди»). Вже в повоєнні роки 
письменник Ептон Сінклер
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передав близько сімдесяти 
тисяч метрів плівки, знятої 
Ейзенштейном, до Нью- 
Иоркського музею сучасно
го мистецтва.

Працюючи в Мексіці, 
Ейзенштейн спирався не 
лише на власний досвід, не 
лише на власне бачення 
Мексіки, її характеру, її 
колориту, але й на великі 
надбання монументального 
живопису її видатних ху
дожників. У «Мексікансько- 
му фільмі» Ейзенштейн 
творчо використав експре
сію, емоційну наснагу мо
нументального живопису, 
зумів передати характер 
мексіканського мистецтва, 
мексіканської культури.

Цей прийом і зараз вико
ристовують кінематогра
фісти Мексіки. Так, один з 
найцікавіших сучасних кі
нооператорів світу — мексі- 
канець Габріель Фігероа 
пише: «Наша кінематогра
фія в основному живописна. 
Рівера, Ороско, Сікейрос 
створили стиль, який чудово 
передає дух народу. Наші 
шляхи вже були заздале
гідь намічені художниками, 
нам треба було лише пере
дати в кадрах те, що вони 
висловили в своїх фресках 
та картинах».

Таким чином, багатовіко
ва художня культура краї-

Актриса Колумба Домінгес,

ни, яка знайшла своє вті
лення у фресках та карти
нах славетної «трійки» мек- 
сіканських художників та їх 
послідовників, а також пра
ці видатного радянського 
режисера Сергія Ейзен- 
штейна—ось ті безпосередні 
фактори, що лежать в осно
ві сучасної мексіканської 
кінематографії.

Із справжньою глибиною 
розкрили душу мексікан
ського народу і вивели кіно 
Мексіки в перші ряди на
ціональних кінематографій 
світу режисер Еміліо Фер
нандес та оператор Габрі
ель Фігероа.

І Фігероа, і Фернандес за 
походженням індійці. Емі
ліо Фернандес або «Індіо», 
як його любовно називають 
у Мексіці, народився 
1904 року. Він закінчив вій
ськову академію і став ар
тилерійським офіцером. Але 
доля кадрового військового 
недовго приваблювала Емі
ліо. Невдовзі він вийшов V•/
відставку і почав працюва
ти актором в одній з неве
ликих театральних труп. 
Цікаво відзначити, що чет
веро його братів — акто
ри, причому один з них, 
Фернандо — відомий мексі- 
канський співак.

Попрацювавши певний 
час у театрі, Еміліо одер
жує запрошення від однієї 
з голлівудських студій і 
знімається в США у кіль
кох невеликих ролях. Зго
дом він виступає у фільмах, 
які ставляться на мексікан- 
ських студіях. Перебуваючи 
в Сполучених Штатах, Фер
нандес на власні очі поба
чив «американський спосіб 
життя», побачив його фасад 
і зворотний бік і зненави
дів його назавжди. Як лю
дина одверта, він не прихо
вує цього. І американські 
власті й досі, де тільки мо
жуть, чинять йому перешко
ди. Так, наприклад, нещо
давно Індіо був запрошений 
на один з європейських кі
нофестивалів. Він вилетів 
до Європи через США.

Коли літак сів в якомусь 
авіапорту Північної Амери
ки, Фернандеса було інтер
новано й вислано до Мек
сіки.

Еміліо Фернандес закоха
ний в рідну країну, в її 
культуру, музику. Кілька 
років тому, коли радянські 
кінематографісти відвідали 
Мексіку й завітали в гості 
до Індіо, він влаштував для 
них концерт за участю 
«мар’ячі» — ансамблю на
родної музики, в якому, до 
речі, співає і його дочка.

Самостійну режисерську 
роботу Індіо розпочав у со
рокових роках. Першим йо
го фільмом був «Острів 
пристрасті». Він виступив 
у цій картині як автор сце
нарію, режисер-постановник 
та виконавець однієї з ро
лей. (Головну роль викону
вав Педро Армендаріс, 
який потім знімався майже 
в усіх картинах Фернанде
са). За два роки після- 
«Острова пристрасті» на ек
ранах з’являється фільм 
«Я — справжній мексіка- 
нець», вже сама назва якого 
свідчить про його ідейне 
спрямування. У цьому ж 
році в творчому житті Індіо 
сталася важлива подія — 
в роботі над фільмом «Лі
сова квітка» він зустрівся 
з майстром операторського 
мистецтва Габріелем Фіге
роа. З того часу ці два прі
звища завжди стоять поруч.

Фігероа та Фернандес 
зняли разом понад два
дцять фільмів, більшість 
яких добре відома радян
ському глядачеві. Про за
гальне визнання їхньої 
творчості свідчить і велика 
кількість премій, одержаних 
на міжнародних кінофести
валях. Так, лише за опера
торську майстерність Фіге
роа одержав понад десяток 
призів та винагород.

Фільми Фігероа та Фер
нандеса присвячені болю
чій, трагічній проблемі су
часної Мексіки — проблемі 
«кампо» (села). У своїх на
родних трагедіях митці
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схвильовано, з непідробним 
темпераментом показують 
тяжке життя мексікан- 
ських селян. З великою гро
мадянською мужністю роз
повідають Фігероа та Фер- 
нандес про соціальні пере
пони, що стоять на шляху 
простих людей до щастя і 
часто призводять до трагіч
ного кінця. Але твори цих 
митців не мають песимі
стичного забарвлення. Вони 
просякнуті вірою в те, що 
кінець кінцем життя змі
ниться на краще. Адже в 
картинах Фігероа та Фер- 
нандеса діють люди-борці. 
Згадаймо хоча б поетичну 
й трагічну розповідь про 
кохання прекрасної дівчини 
з невеличкого індійського 
племені до бідного сіль
ського юнака у фільмі 
«Макловія». Скільки духов
ної краси в цих простих і 
чудових людях, з якою лю
бов’ю підійшли до відтво
рення їх тяжкої долі автори 
фільму! Або візьмімо тра
гічну розповідь про бороть
бу скромної молодої вчи
тельки з деспотизмом та 
жорстокістю («Ріо Ескон- 
дідо»). В обох фільмах об
рази молодих мексіканок 
створила видатна кіноак
триса Марія Фелікс. Габрі- 
ель Фігероа у фільмах «Ма
рія Канделярія», «Перлина» 
та у багатьох інших відтво
рив трагічний і прекрасний 
світ справжньої Мексіки: 
безмежний небосхил, тра
гічні пейзажі, надзвичайно 
виразні масові композиції 
та портрети, що іноді нага
дують картини Гойї.

Особливе місце в твор
чості Фігероа та Фернанде- 
са посідає фільм, зроблений 
за мотивами чудового опо
відання американського 
письменника Джона Стейн- 
бека «Перлина». Історія про 
те, як бідний індієць зна
йшов рідкісну перлину, а по
тім втратив її через інтриги 
торговця перлинами, який 
вбиває його дитину й сам 
гине від рук рибалок, роз

повідається з майстерністю, 
яка не поступається худож
ньому рівню цього чудового 
оповідання. Екранізація тво
ру Стейнбека набуває в ін
терпретації Фернандеса і 
Фігероа особливого поетич
ного звучання.

Сорокові роки були рока
ми творчого піднесення не 
лише Фігероа та Фернанде
са. В ці роки розквітли й 
таланти Долорес дель Ріо, 
Марії Фелікс, Колумби До- 
мінгес та багатьох інших 
талановитих акторів. Поруч 
з фільмами Фігероа та Фер
нандеса на екрани виходять 
і цікаві твори таких режисе
рів як Роберто Гавальдон, 
Морено та інші. Кілька кар
тин зняв у Мексіці видат
ний іспанський режисер Лу- 
їс Бунюель.

*
*  *

Ось уже кілька років Емі- 
ліо Фернандес не може по
ставити жодного фільму у 
себе на батьківщині. Про 
причини, які змусили за
мовкнути маститого режи
сера, про причини, які при
звели до того, що мексікан- 
ське кіно стало на шлях 
створення «комерційних» 
стрічок, фільмів «чурро» 
(«брудних») та «фільмів 
жаху», розповідає «Чорна 
книга мексіканського кіне
матографа» Мігеля Конт
рераса Торреса.

Автор докладно розпові
дає про наступ північноаме
риканського капіталу на не
залежну кінематографію 
країни. Згубну роль в різ
кому зниженні художнього 
рівня мексіканських кіно
фільмів відіграв колишній 
віце-консул США в мексі- 
канському місті Пуебла — 
Уїльям О. Дженкінс, який 
поступово прибрав до рук 
мексіканське кіновиробни
цтво та кінопрокат. Джен
кінс контролює випуск на 
екрани Мексіки всіх філь
мів. Фільм, що не припав

до смаку цьому бізнесмену, 
вже не зможе потрапити на 
екран. Так, наприклад, ста
лося з фільмом Фігероа та 
Фернандеса «Нелюбима» 
(«Малькерида»). Соціальна 
гострота, боротьба з забо
бонами, поширеними в мек- 
сіканському селі — ось про 
що йдеться в цьому фільмі.

Зараз екрани Мексіки за
повнюють всілякі макула
турні вироби з характерни
ми назвами «Фортеця чудо
виськ», «Викрадачі дітей», 
«Непереможні пістолети», 
«Моїй дружині потрібен чо
ловік», «Вдягнися, КрІСТІ- 
но!» та їм подібні. І саме 
в Мексіці виникла сумна 
приказка про те, що «філь
ми поділяються на відмінні, 
хороші, суперечливі та... 
мексіканські». Минули часи 
«Марії Канделярії», «Мак- 
ловії», «Ріо Ескондідо» та 
інших видатних національ
них творів. Забуяло бруд
ним цвітом «національне 
чурро». З глибоким болем 
та скорботою пише мексі- 
канський кінокритик Гіль- 
єрмо Баталья: «Національні 
фільми не передають об’єк
тивної реальності наших 
днів, не розкривають бо
ротьби та прагнень мексі- 
канців». А Колумба Домін- 
гес заявила: «Я стомилася 
від кінематографа «рогатих 
чоловіків та повій» і вирі
шила перестати зніматися».

Кінематограф Мексіки за
знає зараз тяжких часів.

Але справжні митці не 
складають зброї. Так, не
щодавно Еміліо Фернандес 
створив нове об’єднання 
прогресивних кінематогра
фістів Мексіки під назвою 
«Революсьйон». Воно му
сить протистояти америка
нізованому монополістично
му кіновиробництву Джен- 
кінса.

«Золотий вік» мексікан
ського кіно не закінчився. 
Він лише перервався на де
який час. Він неодмінно ма
тиме своє продовження.
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КОНРАД Е Б Е Р X А Р Д Т

ТАДЕУШ ЯНЧАР
Актор МОЛОДОГО ПОКОЛІН

НЯ Гадеуш Янчар дебютував 
у кіно десять років тому. 
З його ім’ям у польській кі
нематографії пов’язане ство
рення образу нашого сучас
ника, яскраво вираженого 
романтичного героя. Янчар 
відтворює образи людей 
тонкої, вразливої вдачі, йо
го акторській манері власти
ва лірична, м’яка, так би мо
вити, камерна тональність.

Перша велика роль Таде
уша Янчара — Казек. ге

і

рой фільму режисера Форда 
«П’ятеро з вулиці Барської». 
Ця роль принесла акторові 
широке визнання і популяр
ність. Створений Янчаром 
привабливий образ Казека з 
його внутрішньою еволюці
єю, зворушливим юнацьким 
коханням, полонить глядача. 
К оли  в газеті «Нова куль
тура» з’явилася трохи зне
важлива рецензія на фільм 
«П’ятеро з вулиці Барської», 
в редакцію надійшли сотні 
листів від глядачів, які ста-

вали на захист Казека і 
Ганки.

Однак справді визначним 
досягненням Янчара-кіноак- 
тора став образ Яся Кроне 
в «Поколінні» Анджея Бай
ди. Цей образ вражає сво
єю тонкою психологічною 
достовірністю. За загальним 
визнанням, на протязі п’ят
надцяти років існування піс
лявоєнного польського кіно 
було створено лише три об
рази юнаків такого типу: 
Ясь Кроне, Мацек Хелми- 
цький у виконанні Цибуль- 
ського («Попіл і діамант»), 
і хлопець з пляжу у вико
нанні Яна Махульського 
(«Останній день літа»). По
стать Яся Кроне особливо 
виразно вимальовується у 
порівнянні з образом Стаха, 
іншого героя фільму «Поко
ління», якого грає Тадеуш 
Ломницький. Стах — ціліс
на натура, яка з великими 
труднощами, але невпинно 
йде вгору — від гультяйства 
до чесної праці на підпри
ємстві, а згодом і до участі 
в русі опору. Поруч з ним 
Ясь — неспокійний, сповне
ний суперечностей і сумні
вів, а разом з цим і неясних, 
таємних мрій про подвиг. 
Пам’ятаючи гіркий життє
вий досвід свого батька, Ясь 
прагне ізолюватись од усьо
го, що може стати на пере
шкоді його кар’єрі. Коли 
Стах і товариші пропонують 
йому участь у підпільній ро
боті, Ясь відмовляється. 
Боязнь смерті виявляється 
сильнішою за романтичні 
пориви й мрію про подвиг, 
його переслідує якась не-
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вловима тінь фаталізму, 
трагічне передчуття немину
чої поразки. І це передчуття 
справджується. В блискуче 
знятій сцені переслідування 
Ясь Кроне добігає до грат, 
які відділяють його від по
рятунку, і... кидається в про
валля сходової клітки.

Тадеуш Янчар скупо і 
стримано вживає засоби 
акторської техніки. В обох 
фільмах — «Покоління» і 
«Канал» — обличчя актора 
зосереджене, на ньому ле
жить тінь смутку, гіркоти.

До секретів акторської май
стерності Янчара належить 
уміння відтворити цілу низ
ку почуттів, майже не змі
нюючи виразу обличчя. Од
нак, цей прийом має свої 
певні межі. Про це свідчить 
хоча б не зовсім вдале ви
конання ролі Павла у філь
мі «Прощання» режисера 
Гаса за романом С. Дигата. 
Невдале, бо Янчар не зміг 
увійти в іронічну атмосферу, 
властиву фільмам Гаса. Вже 
самим виразом свого зосе
редженого, вразливого, дра-

Кадр з фільму*«П’ятеро з  вули
ці Барської».

матично-напруженого облич- 
чя він ніби підкреслює гли
бокі внутрішні конфлікти, 
такі близькі мистецтву Най
ди, але далекі від умовно? 
манери фільмів Гаса.

Остання роль Тадеуша 
Янчара в фільмі «Нафта» 
свідчить про те, що актор 
досконало володіє реалі
стичною манерою гри. В цьо
му фільмі йому доручили, 
грати роль робітника Шим- 
ка. Це хлопець, який прихо
дить із села в робітниче се
редовище і тут знаходить 
свою «життєву пристань». 
В образі Шимка актор у 
теплій, ліричній манері уза
гальнює долю багатьох мо
лодих людей, які приходять 
у польську промисловість із' 
села. Тепло, лірично грає 
Янчар свого героя. Безпосе
редній в усіх своїх вчинках,, 
він зворушливо безпорадний 
під час особистих невдач.  ̂
Янчар створює постать, що 
приваблює своєю життєвою 
правдою. Шимек є справ
жнім «героєм» фільму 
завдяки талановитій грі ак
тора ми швидко зближуємо
ся з ним і з жалем прощає« 
мось.

Фрагмент з книжки-альбома 
«Актори польського кіно».

Переклад з польської.

Тадеуш Янчар у драматичній сцені фільму «По»
коління».

Поручик Кораб (Т. Янчар) У фільмі «Канал»'.
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СТАТУЇ
Маяк на острові Фарос був 

збудований з міцного червону
вато-фіолетового граніту і мав 
висоту 150 метрів. Споруджува
ли його протягом п'ятисот років 
і закінчили 279 року до н. е. Го
ловним архітектором будови був 
Сострат, один із тих знаменитих 
людей, якими так пишалася пто- 
ломеївська Александрія. Маяк 
правив одночасно і за фортецю, 
яка захищала порт від ворожого 
флоту, від піратів, а також вико
нувала функцію святині.

Нижня частина маяка станови
ла собою гранітну башту з квад
ратною основою заввишки 60 мет
рів. В ній налічувалося 300 вели
ких залів. Башту оточувала те
раса, розкішно оздоблена скульп
турами. Над терасою підносилася 
вужча частина споруди, також 
кам'яна, на якій тримався сам 
маяк. На його вершині знаходи
лося величезне кам'яне зобра
ження бога моря Посейдона. 
Стародавні легенди розповіда
ють, що на найвищому поверсі 
стояла скульптура, яка оберта
лася за сонцем, вказуючи на на
ше денне світило пальцем. Інша 
скульптура відбивала мелодійни
ми курантами кожну годину; ще 
інша повинна була сигналізувати 
про наближення ворожого флоту.

Незвичайні технічні пристрої на 
Фароському маяку не виклика
ють в нас особливого здивуван
ня,— слід лише пригадати, що на 
той час Александрія була вели
ким культурним центром і сла
вилася своїми астрономами, ма
тематиками, фізиками, техніками.
В різні часи тут жили Евклід, 
Птоломей, Архімед, Арістарх та 
інші.

Але за яким же принципом 
діяв сам маяк? На вершині баш
ти було розташоване величезне 
вогнище, яке підтримувалося 
вдень і вночі. Щодо палива, то 
тут думки істориків поділилися. 
Одні згадують про каравани ос
лів, на яких безперервно підво
зилися до маяка бутилі з олією, 
інші розповідають про пальмове 
дерево, а деякі висувають при
пущення, що горіло насичене 
нафтою клоччя, тощо.

За вогнищем містився рефлек
тор з полірованого граніту (вкри

того, очевидно, оловом чи сріб
лом), який відбивав у море слі
пучий сніп проміння. Це промін
ня було видно за сто кілометрів 
від порту.

Подальша доля маяка на Фа- 
росі подібна до долі багатьох 
інших стародавніх будов, у зни
щенні яких дружно співдіяли і 
різні явища природи, і руки чис
ленних загарбників. Історія Алек- 
сандрійського маяка відрізняєть
ся, мабуть, тим, що сигнал до 
його знищення подало саме міс
цеве населення. Коли 391 року 
християнські монахи почали руй
нувати центри язичеського куль
ту, вони спалили не лише святи
ню Серапіса, в якій знаходилася 
велика частина унікальної алек- 
сандрійської бібліотеки, але й 
значно пошкодили маяк. Згодом 
почалися наскоки персів, арабів, 
візантійців, турків... Гранітний ре
флектор викинули у море, бо 
начебто під ним був схований 
скарб Александра Македонсько
го. Скарба не знайшли, але й
рефлектора, ясна річ, ніхто на
місце не поставив.

Остаточно маяк зник під час
землетрусу 1375 року. Єдиний
досі речовий доказ його існуван-
ня — це плити асуанського гра
ніту, використані одним із мама- 
люцьких властителів на спору
дженні палацу-фортеці.

Цим можна було б закінчити 
розповідь про «чудо», якби два 
роки тому один александрійський 
рибалка не помітив на дні моря 
на глибині 7 метрів статую, по
руч з нею — Другу, а трохи 
далі — кам'яну колону. Про це 
негайно повідомили Греко-Рим- 
ський музей. Зробили підводні 
зйомки. Вони дали, як це визна
чив один із учасників робіт, «ба
гато підстав для ентузіазму, але 
мало точних даних». В усякому 
разі, ніхто не сумнівався, що 
знайдено залишки маяка на Фа- 
росі. У вересні минулого року 
повинні були розпочатися роботи 
по підйому знайдених фрагмен
тів, однак несприятливі метеоро
логічні умови змусили відкласти 
їх на певний час.

Отже, слід сподіватися, що не
забаром людство дізнається, чи 
спочиваючі на дні моря під Алек- 
сандрією скульптури дійсно € 
рештками «чуда» на Фаросі, чи, 
може, яким іншим, не менш ціка
вим, уламком давнини.

НА ДНІ МОРЯ

ПРИСЛІВ’Я НАРОДІВ 
МЕНДЕ І ТЕМНЕ 
(СЬЄРРА-ЛЕОНЕ)

Сьєрра-Леоне — держава 
в Африці, в минулому анг
лійська колонія, що здобула 
незалежність у 1961 році. 
Населення країни—2,3 млн. 
чоловік — складається з на
родів менде. темне, сусу, бул- 
лом та ін. Найчисленніші 
серед них — менде 1 темне. 
Народи Сьєрра-Леоне мають 
багатий фольклор: казки, 
прислів’я, приказки, загад-* ♦ 
ки.

Велику рибу ловлять на 
велику принаду.

Порожній лантух не мо
же стояти.

Обіцянка — борг, який 
мус«ш повернути.

Корова мав пастися там, 
де її прив'язали.

Мавпу пише мавпа й 
зрозумів.

Коли не відавш, де йдеш, 
то хоч знаєш звідки.

Якщо вже виліз на дере
во, то й спускатися масш 
тим же стовбуром.

Апельсин ніколи не вро
диться лимоном.

Хто гребує подарунком — 
не наповнить свої комори.

Сварливому треба знати, 
як буде миритися.

Солодкий рис з7дають 
швидко.
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БОЛГАРІЯ

Вийшов друном пер 
ш ий том наукової бібліо
граф ічної праці «Болгар
ська періодична преса 
1844— 1944 років». Книга

Апорядкована доктором  
. Іванчевим за редак- 

цісю професорів Т. Бо-

Вова, Г. Боршукова та 
. Топенчарова.
Перш ий том містить у 

собі дані про всі болгар
ські періодичні видання, 
що виходили болгар
ською мовою в кра їн і й 
за рубежем, а та ко ж  про 
всі періодичні видання 
іноземними мовами, які 
друкувалися в Болгарії 
у 1844— 1944 роках, го 
туються до видання ще 
два томи довідника.

ІТАЛІЯ

Присуджено премії 
М іжнародного кіноклубу  
в Римі. Цього року пре
мія за найкращ е вико
нання ж іночо ї ролі не 
присуджувалась. На дум
ку  ж ю р і, на неї не заслу
жила жодна артистка.

Раф Валоне дістав пре 
мію (м ініатю рну копію  
скульптури Донателло 
«Давид») за найкращ е  
виконання чоловічої ро
лі у фільмі «Вид з мос
ту» (за п'єсою ам ерикан
ського драматурга А рту
ра Міллера).

Кращ ими італійськими  
фільмами визнано: «Тяж- 
не ж иття» режисера ДІ- 
ио Річі з Альберто Сор- 
ді в головній ролі, «Ва
кантне місце» молодого 
режисера Ермано Олмі та 
«Собаче ж иття» режисе-

^»а Д ж акопеттІ. З фільмів 
нш их країн  кращ им ви

знано «Нюрнберзький  
процес» Стенлі Крамера.

Почесні грамоти
В Чехословаччині щороку присуджу

ються почесні премії імені К. Готвальда 
за визначні твори в галузі літератури і 
мистецтва.

Твори, премійовані цього року, маю'ь 
одну спільну рису. їх автори, розвиваю
чи найкращі традиції соціалістичного 
мистецтва Чехословаччини, шукають но
вих засобів художнього виразу, прагнуть 
висловити високу й живу ідею, ідею, 
близьку інтересам народу.

Один з творів, удостоєних премії Гот
вальда, — п'єса «Власники ключів», дра
матургічний дебют поета М. Кундери, 
автора широко відомої поеми про Юліу- 
са Фучіка «Останній травень». М. Кунде- 
ра, звернувшись до подій з часів окупа* 
ції, пристрасно таврує міщанство.

П'єса вирішується автором у двох пла- 
нах. Один — реальний, побутовий; дру- 
гий — філософський, що розкривається 
в ліричних відступах, які, немов напливи 
в кіно, органічно вплітаються в дію.

Удостоєні почесної премії- і твори 
Ф. їроудека. Художник Франтішек їроу- 
дек належить до середнього покоління 
чеських митців. "Він член творчої групи 
«Сім у жовтні», яка наслідує «чеську Пост М. Кунлера.

Актор К Махпра. Письменник Ян ГГрохазка.
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традицію в образотворчому мистецтві. 
Твори Троудека розвивають далі мисте
цтво чеського пейзажу.

Лауреат Готвальдівської премії в га
лузі музичного мистецтва Ян Ціккер — 
словацький композитор, автор ряду сим
фоній, камерних творів, опер «Яношик» 
та «Бег Байльзід», в яких оспівується ге
роїчна боротьба словацького народу за 
незалежність.

Минулого року композитор закінчив 
роботу над новою оперою «Воскресін

ня» за романом Л. Толстого. Твір відзна
чається виразним і оригінальним музич
ним почерком, драматизмом і психоло
гічною глибиною образів.

За активну і плодотворну діяльність в 
галузі кіно премією відзначено письмен
ника Яна Прохазку, автора сценаріїв 
«Мука» та «Зелені обрії».

В галузі театрального мистецтва пре
мії удостоєний молодий актор слрваць- 
кого Національного театру Карел Ма- 
хара.

Ляльки для дорослих

П’яниця.

Болгарський Центральний ляльковий 
народний театр здійснив нову постанов
ку для дорослих — «Скарб Сільвестра». 
Ця вистава є дітищем талановитих май
стрів своєї справи — режисера Атанаса 
Ілкова, художника Івана Цонева та ком
позитора Георгія Генкова.

«Скарб Сільвестра» — пародія на пі
ратську історію про загублений скарб 
з її незмінними атрибутами — вбивства
ми, морськими пригодами, абордажними

Отець Маркучіо.

боями і т. п. Пародійні й характери 
героїв, і сама композиція твору. Автор 
вільно переноситься через століття, зво
дячи піратів XV—XVI століть з піратами 
нашого часу — імперіалістами, перед 
якими кровожерливі «морські вовки» 
середньовіччя виглядають немовлятами.

«Скарб Сільвестра» є успішним почат
ком, який переконав болгарських гляда
чів у широких можливостях лялькового 
мистецтва.

Шейх.

Гангстер. Пірат. Пірат.

• • •

«Байдужі» — відомий 
роман Альберто Моравіа 
буде екранізований ре
жисером Франчесио Мас- 
селіні. В головних ролях 
зніматимуться ВІвЧн Лі 
І Клаудіа Кардінале.

ІСПАНІЯ

Відомий Іспанський пи
сьменний Мігель даль 
Кастілло, що живе у 
Ф ранції, заиінчив свій 
новий роман «Серед 
бою». В ньому він зобра
ж ує жахливі злидні Іс
панського. народу, сучас
ну корупцію  і безмежну  
несправедливість суду І 
державних органів у 
кр а їн і. Свої молоді роки  
письменник провів у 
Ф ранції, де під час вій
ни потрапив до німець
кого концентраційного  
табору. В 1949 році Кас
тілло втік з Іспанської 
тюрми, куди його ки н у 
ли, щойно він повернув
ся на батьківщ ину. Пер
ший його роман — «Син 
свого часу» — викликав  
велике незадоволення Іс
панських властей своєю 
антиф ранкістською  спря
мованістю.

КУБА

За повідомленням На
ціональної Ради з пи
тань культури, у  1963 
році на Кубі буде засно
вано п'ять нових теат
рів I чотири танцюваль
них колективи, серед 
яки х  ліричний І музич
ний театри, національ
ний балет, ансамблі су
часних кубинських тан
ців та народної п існі.

Ш 1 в

Два роки провів видат
ний чілійський худож ник  
Хосе Вентуреллі на Кубі, 
де працював над настін
ними розписами Гаван
ського університету.

На стіні розміром по
над 100 квадратних мет
рів Вентуреллі в худож 
ніх образах увічнив к у 
бинську революцію. Цент
ральною ф ігурою  р о зп и 
су с Камільо Сьсноуегос  
-  друг Фіделя Кастро, 
його товариш  по зброї, 
що загинув смертю ге
роя. Назустріч арм ії пов
станців Іде ж ін ка  з чер
воним прапором, а за 
нею — представники ла
тиноам ериканських кра
їн.
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В 1962 році Лейпціг- 
сьна бібліотека отримала  
ще 80 тисяч томів. Та
ким чином, фонд бібліо
теки  досяг трьох міль
йонів прим ірників . М и
нулого року бібліоте
ку  відвідали 16 тисяч по
стійних читачів.

ПОЛЬЩА

Солдати однієї пара
ш утно-десантної частини  
є героями фільму «Чер
воні берети», що його 
знімає творче об'єднання  
«Кадр». «Це буде при
годницький фільм, але 
його події цілком досто
вірні і реальні», — роз
повідає постановник
П. Коморовський. Герої 
фільму — сміливі й 
друж ні хлопці, представ
ники сучасної польської
МОЛОДІ.

*  Ж 41

У  варшавському видав
ництві «ПІВ» вийшла 
друком кн и ж ка  «Спогади 
про Болєслава Пруса», 
упорядкована Станісла
вом Ф іта.

Я к  зазначає рецензент 
ж урналу «Твурчость», 
ж иття  цього видатного 
польського письменни
ка ще мало досліджене, і 
тому нова кн и ж ка  про 
Б. пруса становить особ
ливий інтерес.

Твір С. Ф Іта вигідно 
різниться від попередніх 
монографій на цю тему. 
В ньому вміщено доку
менти, листи сучасників  
письменника, в яки х  во
ни розповідають багато  
цікавого про ж иття  і 
творчість Болєслава Пру
са.

РУМУНІЯ

Бухарестський націо
нальний театр їм. И. Л. 
Караджале відкрив новий 
сезон п'єсою Хорія Лові- 
неску «Лихоманка», дія 
я ко ї відбувається у  дель
ті Дунаю , де зараз ведеть
ся активна боротьба про
ти неуцтва й забобонів. 
Рецензент «Газети літе-

Трилогію завершено
Радянським читачам відомі романи 

Ельзи Тріоле «Троянди в кредит» та 
«Лунапарк» — дві частини задуманої пи
сьменницею трилогії «Нейлоновий вік».

Нещодавно вийшла третя книга трило
гії — роман «Душа», який зараз широко 
обговорюється французькою пресою.

«В цьому циклі я хотіла зафіксувати 
перехід людства від «кам'яної» доби до 
«нейлонової»,— розповідає письменни
ця. — Кожен з моїх попередніх творів 
був спробою розв’язати одну з проблем 
сучасності».

Роман «Душа» Тріоле писала протягом 
чотирьох років — з 1959 по 1963. В ро
мані зображені події пам'ятного дня 
8-го лютого минулого року, коли полі
цією була розстріляна антифашистська 
демонстрація парижан. Подаються ці по
дії не як репортерська вставка, вони ор
ганічно входять у тканину розповіді.

Герой роману «Душа» — 10-річний

хлопчик Крісто, який народився вже в 
епоху кібернетики. Він часто буває в го
стях у родини Петраччі — винахідника 
ЛуТджі та його дружини Наталі. Наталі 
пройшла крізь пекло табору і позбавле
на радощів материнства.

У творах Тріоле випадок завжди віді
грає велику роль. Саме завдяки випад
ку (хвороба молодшого брата) Крісто 
на деякий час оселяється у Петраччі. 
Там він живе серед роботів, що їх кон
струює Луїджі. Роботи дратують хлоп
чика, він вважає, що не можна робити 
завжди одне і те саме без будь-якого 
почуття. «Крісто не хоче, щоб речі діста
валися легко,— говорить письменниця,г- 
він хоче, щоб завжди щось робилося 
для чогось. Разом з тим, він прагне наді
лити машини життям, а це вже є ні що 
інше, як шукання душі. А що таке душа? 
Цього ніхто точно не знає, але це не
знання не у всіх однакове».

Театральні новини Варшави
Сезон 1962— 1963 років у театрах Вар

шави відзначався багатством і різнома
нітністю репертуару.

«Театр народови», який недавно гаст
ролював у Москві та Ленінграді, з успі
хом продовжує ставити «Помсту» Фред-

Сцена з п’єси Леона Кручковського «Пригода з Фатерляндом».
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с видатним успіхом театру. Цього не 
можна сказати про «Два театри», що, 
як і «Тартюф» Мольєра, поставлені в 
«експериментальному» плані.

Філіал «Театру польського» ставить дві 
п'єси класичного репертуару — «Каблуч
ку велико? дами» Норвіда і «Револьвер» 
Фредро.

Кипріан Каміл Норвід, один з найціка
віших, але й найменш відомих польських 
поетів минулого століття, створив і свій 
власний оригінальний поетичний театр. 
П'єса поставлена молодим здібним ре
жисером Казіміром Брауном.

«Сучасний театр» з незмінним успіхом 
грає «Іфігенію в Тавріді» Гете та «Ар
туро Уї» Брехта.

Ставляться й дві п'єси найвидатнішого 
польського романтика Юліуса Слова
цького: «Самуель Зборовський» е «Теат
рі класичному» та «Марія Стюарт» в 
«Театрі людовому».

кінозірок

Заході фабрикуються кінозірки, може - 
служити історія «засекреченого» філь
му, що його готує нині відомий італій
ський продюсер Діно ді Лаурентіс.
Фільм цей ще не має ні сценарію, ні 
сюжету, ані назви, але все. це не хви
лює продюсера. Головне те, що роль 
героїні фільму виконуватиме особа, чи? 
інтимні справи й матримоніальні плани 
вже протягом багатьох років приваблю
ють пресу «вільного світу» — екс-шахиня 
Ірану Сорейя.

Нещодавно Сорей? заманулося стати 
кіноактрисою — і цього було досить, 
щоб ді Лаурентіс одразу ж вирішив 
зробити її героїнеіо свого нового філь
му. Єдина кінопроба Сорейї відбулася 
в присутності трьохсот журналістів і по
лягала в тому, що колишня шахиня ви
мовила в телефонну трубку: «Я тільки- 
но прилетіла з Мюнхена... Ні, я не вмію 
варити, мабуть, можу тільки зварити 
пару яєць; та й все». Ці репліки Сорейї 
викликали захрплення ді Лаурентіса.
Відсутність у "Сорейї будь-якої актор
ської підготовки, знань, досвіду анітро
хи не бентежить його.

Пришивання фільму до нової кіно
зірки розпочалося... Сорейя і Діно ді Лаурентіс.

У найстарішого польського письменника
«Саме тепер мені дуже хочеться зга
дати роки, коли я тільки починав своє 
творче життя»,— сказав письменник.

Перші твори його — повість «Відро
дження» та збірка оповідань «Демокра
тична республіка» вийшли ще в 1920—21

} Лольська газета «Політика» надруку
вала бесіду письменника Люціана Руд- 
ницького^з ^кореспондентом газети Крі- 
стїною Насіулянською.

Нещодавно Л. Рудницький відзначив 
своє вісімдесятиріччя.

ро та «Історію славного воскресіння гос
поднього». Серед його нових вистав 
«Пригода з Фатерляндом» Леона Круч- 
ковського.

На малій сцені театру йдуть дві поль
ські п'єси: «Вовки в ночі» — комедія Ріт- 
нера, і «Міст» Г. Шанявського, одного 
з найвідоміших драматурів сучасної 
Польщі. Вистави малої сцени відзнача
ються високою акторською майстерністю 
виконавців, цікавою режисурою Мар'яна 
Вірциковського.

«Театр драматични» показав прем'єру 
«Фізиків» Дюрренматта у блискучій по
становці Людвіга Рене. Інший спектакль 
цієї сцени — «Гамлет» Шекспіра — викли
кає немало заперечень.

«Театр польський», що цього року від
значив своє 50-річчя, виступив з двома 
прем'єрами: «Борис Годунов» Пушкіна і 
«Два театри» Шанявського. «Борис Году
нов» у постановці Генріха Шлетинського

Фабрика

Характерним прикладом того, як на

раре» В. Миндра відзна
чає, що в «Лихоманці», 
я к  і в попередніх творах  
«Зруйнована цитадель» I 
«Божі сестри», Ловінесиу  
виявляє майстерність  
досвідченого драматурга: 
п ’єса відзначається блис
кучим діалогом, відтво
рює справжню  обстанов
ку  рибальського селищ а, 
де утверджую ться риси 
нового, соціалістичного  
побуту.

♦ * *

У  зв 'язку  з демонстра
цією в Р ум ун ії радян
ського широкоформатно* 
го фільму «Повість полу
м 'яних літ», газета «Кон- 
темпоранул» надруку
вала статтю  Габрієли 
Іонеску «Ліричний па
фос Довженка».

Автор статті п ідкрес
лює, що в своїй творчос
ті видатний радянський  
режисер став виразни
ком сил, розкріпачених  
Ж овтнем; творчість Дов
ж е н ка  є продовженням  
кращ их традицій у кр а 
їнського народного епосу, 
вона відіграла визначну  
роль у ствердженні но
вого революційного к іно 
мистецтва.

Аналізую чи кіноф іль
ми «Звенигора», «Зем
ля», «Арсенал», «Щорс» 
та «Поема про море», 
Г. Іонеску вирізняє такі 
риси стилю Д овженка, як  
уміння розкрити головне 
в зображуваних подіях, 
проникнути в їх  поетич
ний смисл.

«Його художня думка  
викристалізовується в г і
перболізації явищ  і в па
фосі стверджування.
Звідси специф іка пое
тичного світу Довженка; 
ф антастика, надзвичайне, 
майже парадоксальний  
характер ситуацій, бурх
ливий ритм ідей через 
співставлення контрас
тів», — пиш е Г. Іонеску.

УГОРЩИНА

Кіностудія «Гунія» ви
пускає щ ороку близько 
15 худож ніх фільмів. 
Один з відомих угор
ських режисерів Зол
тан Фабрі працює нині 
над антиф аш истським  
фільмом. Почав свій но. 
вий фільм «Діалог» І ре
жисер Янош Герш ко. За- 
веріцено угорсько-ф ран
цузький фільм «Ж ермі- 
наль» за романом Е. Зо
ля.

* * *

На студії «Будапешт»  
заверш уються зйомки  
фільму «На роздоріжжі»  
за однойменним романом
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молодої угорської пи
сьменниці Ержебет Гал- 
гоці. «Сподіваємось, — 
заявив режисер Иожеф  
Кіш , — що фільм буде 
цікавим І проблемним. 
Крім основної, централь
ної теми — колективіза
ц ії — він зачіпає і пи
тання віри в людину». 
Головну роль виконує  
відомий угорський актор  
Адам Сиртеш.

ФРАНЦІЯ

Наступником Ж ана ВІ- 
лара на посаді керівни
ка Національного На
родного Театру призна
чено Ж орж а Вільсона — 
талановитого актора, з 
яким радянські глядачі 
познайомилися у фільмі 
«Така довга відсутність», 
де він виконує головну 
роль.

*

«М іжнародні дні ляль
кового фільму» — так  
зветься фестиваль, який  
вже п'ять років ПОСПІЛЬ 
влаштовується у ф ран
цузькому місті Аннесі. 
Я кщ о в 1960 році в цьо
му фестивалі взяли 
участь тільки 16 кра їн , 
то цього року кількість

Йчасників зросла до 28.
остійними учасниками  

фестивалю є СРСР, ЧССР, 
НДР, СШ А, Англія і 
Ф ранція. Вперше цього 
року демонстрували свої 
лялькові фільми Ф ІН Л Я Н 
Д ІЯ , Уругвай та Куба.

Популярний ф ранцузь
кий ком ік Фернандель  
виконує головну роль у 
новому фільмі «М узика, 
впереді». Вперше пере/) 
кінокамерою  виступив і 
син Фернанделя Ф ранк, 
м узикант за фахом.

ЮГОСЛАВІЯ

У  Белграді створено но
ве кінооб’єднання «Бел- 
град-фільм», до якого  
входять студії «Уфус», 
«Авала» І «Кош утняк». 
На 1963 р ік  «Белград- 
фільм» запланував ви
пустити ряд картин, се
ред яки х  «Людина з ду
бового лісу» та «Прийди 
і візьми». Перш а карти 
на розповідає про лю
дину, яка у вирі війни 
потрапляє до табору пов
станців. Фільм «Прийди 
І візьми» (про спробу 
викрасти картину т іц іа -  
на з музею в ДубровнІ- 
ну) знімає режисер Но- 
ваковкч.

Л. Рудницький.

роках. Видав їх письменник на власні 
кошти та й розповсюджував сам.

Рудницький згадує, що його літератур
ний дебют був не дуже вдалим: пись- 
меннику-самоуку не вистачало знань,

бракувало загальної і літературної куль
тури.

«Я почав писати, бо вірив у силу дру
кованого слова. Але, як зробити, щоб 
це слово стало силою, я не мав ніякої 
уяви.

Сьогодні кожному робітникові нада
ються кращі умови культурного розвит
ку, ніж найздібнішим представникам на
роду часів моєї юності. Якщо робітник 
сьогодні хоче вчитися, всі і всюди праг
нуть йому допомогти».

Письменник був особисто знайомий 
з Розою Люксембург та Феліксом Дзер- 
жинським.

«Цим людям і партії,— говорить Руд
ницький,— я завдячую всім, чого мені 
пощастило досягти в житті».

Письменник народився, жив і працю* 
вав у маленькому польському містечку 
Сулейові. Він і зараз підтримує зв'язки 
з його жителями і з захватом розпові
дає про те, що його рідне містечко не
мовби оновилося після війни і встанов
лення народної влади в Польщі.

«І все це — завдяки тим робітникам, 
серед яких я провів більшу половину 
свого життя»,— каже Рудницький.

Зараз письменник сповнений нових 
творчих задумів, він працює над четвер
тим томом епопеї «Старе і нове», який 
охоплює період від 1908 року до кінця 
першої світової війни.

Л. Рудницький має на меті написати 
ще п'ятий і шостий томи епопеї.

Сімона Сіньоре розповідає
Французький тижневик «Ер Клер» опу

блікував інтерв'ю з популярною фран
цузькою актрисою Сімоною Сіньоре.

Як підкреслює журнал, удостоєна чис
ленних премій різних країн актриса зні
малася, проте, в порівняно небагатьох 
фільмах. Не кожний сценарій задоволь
няв Сіньоре, і вона досить часто відмов
лялася від участі в зйомках. «Я відмови
лась від багатьох фільмів, і коли мені 
тепер доводиться дивитися їх або читаги 
рецензії; я приходжу до висновку, що 
мала всі підстави в них не зніматись. 
Шкодувала я лише один раз — коли ди
вилася «Таку довгу відсутність» Кольпі. 
Мене запрошували зніматися у цьому 
фільмі, коли я була в Римі і працювала 
над іншою картиною. А підчас роботи 
мені завжди важко думати про плани 
на майбутнє».

Говорячи про свій останній фільм 
«День і час» (режисер Рене Клеман), 
що відтворює тяжкі часи війни та німе
цької окупації, Сімона Сіньоре заува
жує, що фільм цей користується широ
кою популярністю і допомагає глядачам 
зрозуміти й оцінити попередній — «Зо
лотий шолом»,— присвячений тій же 
темі; у свій час, на її думку, фільм «Зо
лотий шолом» громадськість не зрозу
міла, і він пройшов майже непомітно.

В «Дні і часі» Сімона Сіньоре грає го
ловну жіночу роль. Вона вважає, що без 
знання життя, без достатнього життєвого 
досвіду вона не могла б справитись з 
нею. Щоб створювати повноцінні, прав-

диві художні образи, говорить Сімона 
Сіньоре, актор повинен досконало ви
вчати життя. Саме з життя актори по
винні черпати правду.

Про свої найближчі творчі плани Сі
мона говорить дуже коротко. Вона зні
матиметься у фільмі по роману Коншо- 
на «Почесна капітуляція».

Сімона Сіньоре.
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Проблема лікування виразковоТ 
хвороби ще й досі залишається 
нерозв’язаною. А тимчасом кіль
кість хворих на виразку шлунка 
і дванадцятипалої кишки безпе
рервно зростає і вже досягла за
грозливих розмірів. Саме тому, 
що існує чимало теорій щодо ви
никнення цієї хвороби, і жодна з 
них не дає вичерпного пояснен
ня, — лікарі не мають змоги за
стосувати якісь радикальні мето
ди. Поки що все лікування зво
диться до грубого хірургічного 
втручання.

Слід розрізняти два види ви
разкової хвороби: виразка шлун
ка і виразка дванадцятипалої киш
ки. Щодо останньої, то, за новіт
німи даними, вона ще може ліку
ватися консервативно. А відносно 
виразки шлунка, то в багатьох

країнах (таких, як Швеція, Англія. 
США тощо) людині, у якої вона 
вже виявлена, призначається не
гайна хірургічна операція.

Втім, така операція не є ліку
ванням. Вона зводиться лише до 
усування наслідків хвороби. Прав
да, у той же час вона має деяке 
профілактичне значення, бо змен
шення шлунка відповідно змен
шує виділення шлункового соку, 
перетравлювальні властивості яко
го є одною з причин виникнення 
виразки.

Так чи інакше, хірургічне втру
чання завжди лишається чимось 
небажаним, хоча і радикальним. 
Чи не краще було б вдатися до 
інших методів лікування?

Виявилося, що різні фармацев
тичні засоби, дієта, перебування 
в санаторіях тощо аж ніяк не га

рантують повного одужання. Піс
ля тимчасового поліпшення хво- 
роба майже завжди повертається, 
і все доводиться починати знову.

З огляду на все сказане, особ
ливого інтересу заслуговує новий 
метод лікування виразкової хво
роби, застосований американсь
ким хірургом Оуеном Вангестіном 
з університету в штаті Міннесота. 
Цей лікар протягом ЗО років зай
мався виключно проблемами лі
кування виразкової хвороби І шу
кав різних засобів, які б допомог
ли хворим уникнути серйозної хі
рургічної операції.

Одного дня — це було навесні 
1958 року, — коли американський 
лікар у тисячний раз замислював
ся над тим, як зменшити виділен
ня шлункового соку, що спричи
няє виразкову хворобу, він згадав 
про досить відомий принцип, зна
ний кожному хіміку і біологу. 
Зводиться він до того, що зни
ження температури завжди приз
водить до уповільнення хімічних 
процесів. А може, отак і слід бу
ло б лікувати виразкову хворобу?

Доктор Вангестін і його колеги 
почали провадити досліди на со
баках, кішках, кроликах і жабах.

Шлунок собаки фізіологічно 
найбільш подібний до людського, 
його хімічні процеси дуже нага
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дують те, що відбувається в шлун
ку людини. І доктор Вангестін за
стосував дуже дотепний експери
мент.

У шлунок здорового собаки 
вмістили продірявлений мішечок 
з пластмаси, в якому була жива 
жаба. Щоб ця жаба не задихну
лася, до її носу прикріпили ма
ленький резервуар з киснем. Піс
ля того до шлунку собаки ввели 
тонкий гумовий балон з трубка
ми. Крізь одну з них до балона 
надходила рідина з температурою 
+ 37 градусів за Цельсієм, крізь
другу вона витікала назад. Та
ким чином, у шлунку весь час 
підтримувалася стала нормальна 
температура.

Коли через шість годин вийняли 
пластмасовий мішечок, то вияви
лося, що жаби в ньому не було, 
шлункові соки остаточно ТІ пе
ретравили.

Тоді експеримент повторили, 
але температуру рідини, що про
тікала крізь гумовий балон, зни
зили до +10 градусів. І от через 
36 годин із шлунка собаки вийня-

в
ли живу і здорову жабу, яка не
гайно почала плигати, наче нічо
го з нею і не трапилося!

Отож, дотепний експеримент з 
жабою ствердив, що охолоджен
ня шлунка радикально зменшує 
виділення в ньому шлункового 
соку, який перетравлює Тжу.

Доктор Вангестін одразу розпо
чав дослідження з подальшим по
ступовим охолодженням шлунка, 
певна річ, поки що тільки на со
баках. Він довів температуру аж 
до — 1 градуса. Це не дало шкід
ливих наслідків. Тоді хірург нава
жився на експеримент з люди
ною.

Одного дня пацієнтові, якому 
загрожувала неминуча хірургічна 
операція з приводу виразки шлун
ка, Вангестін запропонував новий, 
ще зовсім незнайомий метод лі
кування. Пацієнт охоче погодив
ся.

У такий же спосіб, як це було з
собакою, шлунок хворого охолод
жувався рідиною при температу
рі + 10 градусів протягом 48 го
дин. Кровотеча з виразки цілком 
припинилася, виділення шлунко

вих соків значно зменшилося, і 
пацієнт вперше за багато років 
позбувся болю.

На жаль, це одужання виявило
ся тимчасовим. Очевидно, охо
лодження шлунка не давало ста
лих наслідків. Можливо, треба 
було б застосувати не охолоджен
ня, а замороження? — подумав хі- 
рург.

Він знову розпочав численні 
експерименти, під час яких з'ясу
валося, що шлунок може витри
мати без шкоди для себе значні 
зміни температури. Шлунок со
баки успішно витримував заморо
ження до —25 градусів протягом 
години!

Як виявилося, при такій темпе
ратурі різко зменшувалося виді
лення соляної кислоти і пепсіну, 
що зовсім не шкодило організ
мові, бо залишкові шлункові соки 
цілком забезпечували перетрав
лення їжі. Зрозуміло, подібні змі
ни не залишаються байдужими 
для організму, але вони більш 
бажані для хворого, ніж хірургіч
не втручання.

У листопаді 1961 року доктор 
Вангестін провів перше заморо
ження шлунка людини. Воно три
вало 15 хвилин. Пацієнт почував 
себе добре, але знову-таки не
довго, тому замороження повто
рили вже протягом 37 хвилин, а 
потім ще 45 хвилин. Подальша 
клінічна практика довела, що 
найкращі наслідки дає одноразо
ве замороження протягом цілої 
години.

Тепер типове замороження 
шлунка людини протікає в такий 
спосіб.

Хворого кладуть у ліжко і вкри
вають теплою ковдрою. Лікар об
роблює його горло обезболю
ючим розчином. Після цього до 
стравоходу пацієнта вводиться гу
мовий балон, який розміром і 
формою відповідає людському 
шлунку і з'єднаний тонкими ела
стичними трубками з апаратом, 
що нагадує невеличкий холодиль
ник. Після ввімкнення апарата тон* 
ка трубка відразу вкривається па
мороззю. В цьому немає нічого 
дивного: адже по ній надходить 
чистий спирт при температурі

— 17 градусів. Цей спирт і напов
нює гумовий балон, введений до 
шлунка. Через п’ять хвилин шлу
нок хворого перетворюється на 
шматочок льоду, хоча хворий 
зовсім цього не відчуває. Такий 
стан охолодження підтримується 
протягом години. Через годину 
обіг холодної рідини припиняєть
ся, і протягом п’ятнадцяти хвилин 
шлунок розморожується, після 
чого лікар обережно витягує з 
стравоходу трубки з спорожнілим 
балоном.

Ще через дві години хворий 
починає відчувати сильний голод.

— Тепер ви можете їсти все, 
що вам до смаку, — повідомляє 
його лікар.— Прошу тільки уни
кати алкогольних напоїв і кави, бо 
вони викликають підвищене виді
лення шлункового соку.

З весни 1961 року до цього ча
су в хірургічному відділенні уні
верситетської лікарні в Міннесоті 
ще не зроблено жодної хірур
гічної операції з приводу виразки 
шлунка чи дванадцятипалої киш
ки. Всіх хворих лікували методом 
замороження при температурі 
— 17, —20, і —22 градуси за Цель
сієм.

У хворих зникали болі і симп
томи виразки як суб'єктивні, так 
і об'єктивні. Хворі залишаються 
під лікарським наглядом, час від 
часу піддаються рентгенівським 
і морфологічним дослідженням. 
Вони не мають ніяких дієтичних 
обмежень за винятком алкоголю 
та кави. Лише двом хворим (з 102) 
було зроблено повторне заморо
жування, а інші почувають себе 
цілком добре вже після першого 
заморожування шлунка.

Безумовно, цей новий метод лі
кування виразкової хвороби ще 
не підданий всебічному вивчен
ню, не встановлено, чи зберігаю
ться його позитивні наслідки про
тягом усього життя пацієнта. Все 
це справа майбутнього.

Але, очевидно, .відповідним 
науково-дослідницьким. медицин- 
ським інститутам варто ,було б 
зацікавитися цим новим .методом 
і провести його докладне вивчен
ня.

і -
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І
1-І віаційні конструктори давно вже мріють про 

створення літака з розсувними крилами, які 
здатні були б збільшуватися або зменшуватися під 
час польоту.

Останнім часом в американській пресі з’явилися 
повідомлення про те, що подібний літак вже кон
струюється.

Ці повідомлення були опубліковані у зв'язку з ве
ликою боротьбою двох американських фірм «Дже- 
нерал Дайнемікс» і «Боїнг Ейркрафт» за нове важ
ливе замовлення Пентагону. Йдеться саме про но
вий літак «ТФХ» з розсувними крилами.

«ТФХ» справді матиме розсувні крила, які збільшу
ватимуться або зменшуватимуться під час польоту. 
З такими крилами літак матиме можливість стартува
ти з маленьких майданчиків, маючи незначну швид
кість при зльоті та посадці. На великих відстанях 
«ТФХ» летітиме з трохи складеними крилами. Це 
дасть значну економію палива. А з крилами, зовсім 
складеними біля фюзеляжу, літак перетвориться на 
прямокутну аеродинамічну платформу, яка зможе 
мчати з понадзвуковою швидкістю.

Така конструкція крил має надати новому літакові 
значних переваг. Зводяться вони, приблизно, ось до 
чого.

Змінна швидкість дозволить кораблю під час стар
ту та посадки (з розсунутими крилами) робити не 
більше, як 50 кілометрів на годину; при польоті з 
частково складеними крилами — близько 400 кіло
метрів на годину; а із зовсім забраними — понад 
2000 кілометрів на годину.

При польоті з напівскладеними крилами «ТФХ» 
зможе подолати до 4 тисяч кілометрів без попов
нення запасів пального.

Літак має бути обладнаний найсучаснішими авто
матичними приладами, що дадуть йому змогу літати, 
незважаючи на атмосферні умови. Прилади попере

джати/уіуть про можливі гори, а вдосконалений уст- 
рій-автопілот звільнить членів команди (їх мусить 
бути двоє) від турбот про курс літака.

Втім, що вийде з цих проектів?
Насамперед, як ми вже казали, новий літак поки що 

існує тільки в кресленнях. Інша справа, яким він буде 
в дійсності, бо гучна реклама в пресі не завжди від
повідає дійсним якостям машини, та ще такої сенса
ційної, як «ТФХ». Можна з певністю сказати лише 
одне, що від цього замовлення виграє фірма «Дже- 
нерал Дайнемікс», якій доручено розробку літака. 
А II перемога у боротьбі з компанією «Боїнг Ейрк
рафт» пояснюється майже виключно тим, що «Дже- 
нерал Дайнемікс» тісніше пов'язана з правлячими 
колами Вашінгтона.

Наприклад, віце-президент Сполучених Штатів Лін- 
дон Б. Джонсон проявив таку ініціативу у передачі 
урядового замовлення саме цій фірмі, що деякі до
тепники в США почали називати «ТФХ» — літаком 
«ЛБД» (за ініціалами віце-президента). Сенатор Стю
арт Саймінгтон з комісії в справах збройних сил 
США має тісні відносини з «Дженерал Дайнемікс».

Отже, справа полягає не в тому, чий літак кращий, 
а в тому, хте стоїть ближче до правлячих кіл. Історія 
з розрекламованими «ТФХ» показує, що так звана 
національна оборона Сполучених Штатів в період 
«холодної війни» — це просто великий і брудний біз
нес, де найважливішим є заробити гроші. А що з то
го вийде — по суті, не цікавить нікого, ані уряд, ані 
спритних бізнесменів.

Між іншим, варто додати, що міністр оборони Ро
берт Макнамара не забуває і про фірму «Боїнг Ейр
крафт», хоч він віддав «ТФХ» на відкуп її конкуренту. 
Адже «Боїнг Ейркрафт» щільно пов'язаний з банком 
«Ферст Нейшнл Сіті бенк оф Нью-Йорк», велика час

тина капіталу якого перебуває в руках двоюрідного 
брата губернатора Нельсона Рокфеллера — Джейм
са Рокфеллера.

Що ж до самого літака з розсувними крилами, то 
він, як видно, залишається поки що мрією конструк
торів. Напевне, реклама навколо нього в американ
ській пресі має одну мету: створювати уявлення про 
перевагу Сполучених Штатів в цій галузі авіаційної 
техніки.
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ФОТОГРАФУВАННЯ СЕРЦЯ ЗСЕРЕДИНИ
Шведські лікарі сконструювали оригінальний при

лад для спостерігання та фотографування серця лю
дини. До тонкої металевої трубочки прикріплено 
прозорий гумовий балон, який вводиться через ший
ну вену в праве передсерця. Через трубочку балон 
наповнюється прозорим розчином солі. Завдяки цьо
му кров витискується з передсердя і це ДОЗВОЛЯЄ  
вбудованій в прилад оптиці провадити фотографуван
ня. У такий спосіб можна виявити дефекти серця і 
поставити вірний діагноз.

НОВЕ В ЛІКУВАННІ ГІПЕРТОНІЇ
Доктор Стефан Гагов з Інституту фізіології Бол

гарсько? Академії Наук винайшов новий метод ліку
вання гіпертонії, діючи на організм людини імпуль
сами електрострумів низької частоти. Це лікування 
провадиться окремими сеансами, кожен з яких три
ває 10—ЗО хвилин; курс лікування — близько 25 сеан
сів. Дія цих електрострумів нешкідлива і безболісна 
для людини. У 50-ти хворих на гіпертонію після 
такого лікування тиск крові повернувся до норми 
або значно знизився.

ПЕРШИЙ АКВАМОБІЛЬ

Підводні спортсмени і конструктори почали спільний 
наступ на морську стихію. Після того як був створений 
перший підводний мікрочовен, розрахований на одного- 
трьох пасажирів, з’явився і перший двомісний «аквамо
біль». Корпус його зроблено з прозорої пластмаси. 
В ньому два місця. Рухають аквамобіль під водою два 
гребні гвинти з швидкістю до трьох кілометрів на го
дину. Мотор живиться від батареї.

АВТОМАТИЧНИЙ ПРАС

Ця машина-прас виготовлена в Німецькій 
Демократичній Республіці. Вона прасує бі
лизну, жіночий та чоловічий одяг з будь- 
якого матеріалу. Температура його верхньої 
частини може регулюватися від 80 до 250 
градусів, можна також змінювати і силу 
тиску. Бак на 50 літрів води з електричним 
опаленням, подає пару потрГбної темпера
тури до гладильного пресу. За зміну прас 
обробляє 200 костюмів.

УГОРСЬКИЙ ЕЛЕКСИР

В Угорщині випущено новий медичний препарат «Геровіт» (за 
кордоном він продається під назвою «Тонгевіт»), що уповільнює 
старіння організму. Досліди на 52 пацієнтах, з яких трьом було 
більше 90 років, дали дуже добрі наслідки. Ці люди стали більш 
бадьорими, у них поліпшився апетит, нормалізувався настрій, зник
ли неприємні відчуття тощо.

«Геровіт» містить в собі різні вітаміни та інші складові речовини, 
в тому числі й такі, що знижують кров'яний* тиск.

Лікування «Геровітом» не залишає ніяких шкідливих наслідків. 
Курс лікування продовжується чотири тижні при щоденній дозі дві- 
три таблетки. Після двотижневої паузи курс лікування повторюєть
ся, чим досягається більш тривалий вплив нового препарату.

ЯПОНСЬКІ РАДІОСУПУТНИКИ
Кілька японських фірм працюють зараз над проектами запуску 

штучних супутників Землі,, які служили б космічними ретрансляцій
ними станціями і дозволили б передавати з Японії до інших країн 
світу телевізійні передачі Олімпійських ігор 1964 року. Три супут
ники повинні обертатися на висоті 35 800 кілометрів, щоб забезпе
чити можливість подібних телепередач.

108



НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ВОДИ...
Останніми роками в різних 

країнах провадилися досліди з 
човнами на повітряній подуш
ці. Вже сконструйовано перші 
«літаючі човни». Один такий 
курсує в Англії, поблизу Лівер
пуля, між прибережними мі
стами Рил та Уоллесі. Його 
швидкість досягає 113 кіломет
рів на годину. Розрахований він 
на 24 пасажири та двох членів 
екіпажу. Човен може пересува
тися також по суші.

ОПЕРАЦІЯ  ̂

ПІД МУЗИКУ

Під час операції апен
дициту у француза П'єра 
Савіна замість звичайно
го наркозу використали 
музику. Лікар Жерар 
Борг протягом трьох тиж
нів привчав свого пацієн
та під звуки музики роз
слабляти свої м'язи. На 
операційному столі, як 
запевняють газети, хво
рий не відчував ніякого 
болю.

ЗАМІСТЬ СВЕРДЛА— СВІТЛОВИЙ ПРОМІНЬ

«ГАМАГРАФ» ДОКТОРА КАХА
В Інституті онкології в Брно (Чехословаччи- 

на) проходить випробування новий апарат, що 
має назву «гамаграф»*. Він сконструйований 
чеським лікарем А. Кахом і дає змогу вияв
ляти злоякісні пухлини в людському організмі 
за допомогою штучно-радіоактивної речови
ни— ізотопів йоду. Чеські вчені покладають не 
гамаграф великі надії щодо ранньої діагно
стики раку.

ПОЛЬСЬКИЙ ПРОТИМАЛЯРІЙНИЙ ПРЕПАРАТ
Індійський інститут інфекційних хвороб у Делі 

приступив до випробування нового протималя
рійного препарату, винайденого польським 
професором Урбанським. Цей препарат має 
назву «нітрогуаніл» і вже дістав цілком пози
тивну оцінку після досліджень в Танганьїці, 
проведених Всесвітньою організацією охорони 
здоров'я.

Те, що ви бачите на цьому 
фото, справжній свердлиль
ний верстат, але верстат 
дуже своєрідний: він при
значений для мікрообробки 
металів та мінералів. За 
його допомогою можна зро
бити отвір у найтвердішій 
сталі або навіть в алмазі діа
метром у одну тисячну мілі
метра. За різці та свердла 
правлять світлові промені, 
сконцентровані за допомо
гою так званого лазера — 
нового, чудового приладу, 
який обіцяє зробити пере
ворот в багатьох галузях 
техніки. Верстат виготовлено 
в Німецькій Демократичній 
Республіці.
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Друкарська машинка міцно 
увійшла в наше життя. Вона стала 
звичним і необхідним знаряддям 
письменника, журналіста, науко
вого працівника — кожного, хто 
займається творчою працею.

І лише композитори та музи
канти досі були позбавлені цього 
зручного апарата. Нотні знаки во
ни наносять на папір від руки, як 
і сотні років тому. Створення нот
ної друкарської машини залиша
лося, так би мовити, «ідеєю-фікс» 
численних винахідників і конст
рукторів. Та всі їхні спроби були 
невдалими.

І ось тепер таку машинку ство
рено. Перший і поки що єдиний 
її примірник демонструвався не
давно на Брюссельській виставці 
винахідництва. ї ї  автор— ним вия
вилася жінка — одержав найвищу 
нагороду — золоту медаль.

Члени жюрі та численні відві
дувачі побачили надзвичайно ори
гінальну конструкцію. Машинка 
здатна друкувати будь-які ноти, 
будь-яку партитуру. За допомо
гою звичайної клавіатури — на 46 
клавішів — можна зобразити на 
папері майже 8 тисяч нотних зна
ків і сполученьї

Але коли жюрі дізналося, хто 
створив цю чудесну машинку, 
здивування виявилося таким ве
ликим, що спочатку навіть було 
відкладено рішення про присуд
ження винахідниці золотої меда
лі.

Лілі Парсей — так звуть цю та
лановиту жінку — живе в малень
кому англійському містечку Кем- 
бервелл. Тї біографія, її шлях до 
винахідництва дуже цікаві і варті 
уваги.

Парсей народилася у мандрівно
му цирку і ще маленькою дівчин
кою брала участь у виставах. Во
на швидко навчилася танцювати, 
добре співати, виявляючи неабия
кі музичні здібності.

Життя у мандрівному цирку, а 
потім у пансіоні, який тримала її 
мати, залишивши цирк, мало 
сприяло нормальному навчанню 
маленької Лілі. Але надзвичайно 
здібна дівчина вчилася сама, вчи
лася дуже настирливо і успішно. 
Вона стала автором оригінального 
підручника з музичної грамоти 
для дітей. Вона знайшла зовсім 
новий метод, який допомагав ді
тям засвоювати нотну абетку.

Інтерес до музики поєднувався 
у Лілі Парсей з великим потягом 
до конструювання, винахідництва. 
Ще зовсім юною вона запатенту
вала свій перший винахід. Це був 
пристрій для запису на одну 
грамофонну пластинку кількох му
зичних творів. Виконувала їх на 
16 різних музичних інструментах 
сама винахідниця.

Пізніше Парсей захопилася 
ідеєю створення нотної друкар
ської машинки. Цій справі вона 
присвятила 13 років свого життя.

У винахідниці не було ніяких 
спеціально обладнаних майсте
рень, ніхто її не фінансував. Вона

працювала у себе вдома, маючи 
лише стару друкарську машинку, 
яка стала об'єктом численних 
експериментів і спроб.

Сучасна англійська друкарська 
машинка налічує 46 клавішів. На 
них потрібно було розмістити 
майже вісім тисяч нотних знаків і 
сполучень, без яких неможливо 
написати справжню партитуру.

Не менш важкою справою вия
вився і пристрій, який дозволяв би 
машинці друкувати не лише зліва 
направо, а й зверху вниз. Вина
хідниця пригадує, що розв'язання 
цієї проблеми спало їй на думку 
в ... ліфті. Вона думала над тим, як 
точно ліфт зупиняється на потріб
ній висоті, й у цей самий момент 
знайшла рішення, над яким довго 
і уперто билася.

Деякі західні газети запевняють, 
що Лілі Парсей допомагає якийсь, 
як вони називають, «внутрішний 
голос», саме він підказує їй, — 
жінці без будь-якої технічної під
готовки, — розв'язання складних 
технічних завдань, перед якими 
пасують досвідчені інженери. Зви
чайно, всі ці вигадки потрібні для 
надання історії про винахід ан
глійської жінки особливої сенса
ційності. Сама винахідниця розпо
відає, що їй довелося довго і на
полегливо працювати над кон
струкцією цієї друкарської ма
шинки.

Тепер Лілі Парсей створила не
велике акціонерне товариство, 
яке розпочинає роботу над прак
тичним втіленням її винаходу. Ад
же досі існує лише один екземп
ляр такої машинки. Вважають, що 
перші її зразки коштуватимуть до
сить дорого, щось понад 100 фун
тів стерлінгів. Але винахідниця, а 
також фахівці сподіваються, що 
поступово вдасться значно спро
стити конструкцію окремих вузлів 
машинки і це дозволить зробити 
її масовою і дешевою.

У всякому разі композитори, 
музиканти і переписувачі нот у 
недалекому майбутньому звіль
няться від дуже важкої, копіткої 
та малопродуктивної праці.

І  ДВОСАНТИМЕТРОВА ЛОГАРИФМІЧНА ЛІНІЙКА І

ЕЕ Японці давно вже спеціалізуються на виготовленні різного ЕЕ
|з  типу мініатюрних апаратів і приладів у галузі радіо, телеба- ЕЕ
Ц  чення, електроніки тощо. Недавно тут почалося серійне вироб- ЕЕ
г= ництво найменшої у світі логарифмічної лінійки. Вона має =
ЕЕ 22 міліметри довжини, але разом з тим дозволяє провадити ЕЕ
ЕЕ складні розрахунки. ЕЕ

Ц НАЙСТАРІША ТКАНИНА СВІТУ 1
ЕЕ Археологи, що працювали у південній Туреччині, знайшли 5 :
с= під час розкопок найстарішу з досі відомих науці тканин. Вона ЕЕ
ЕЕ виявлена в руїнах міста Катал-Гуйїк, в шостому серед десяти =
ЕЕ знайдених там шарів будівель. Вік цих споруд (отже і вік знай- ==
Ц  деної тканини) досягає 9-ти тисяч років. Е |
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ЕРІХ МАРІЯ Р Е М А Р К

РОМАН

■ Ш —  Можливо, нашу добу ко- 
/ т  І  І  лись назвуть добою іронії, —

вів далі Шварц. —  Звичайно, не 
дотепної іронії вісімнадцятого 
сторіччя, а насильницької, зло

якісної або ж тупоумної іронії нашої недо
ладної епохи прогресу техніки і регресу 
культури. Гітлер не тільки галасує на весь 
світ, що він —  апостол миру і що війну йому 
нав'язали інші, він і сам цьому вірить. А ра
зом із ним вірять п'ятдесят мільйонів німців. 
Вони забувають, що з усіх наці*й тільки вони 
протягом років озброювались, готуючись до 
війни. Отож не було нічого дивного, що ми, 
уникнувши німецьких таборів, опинилися те
пер у французьких. Та проти цього навряд 
чи й можна було заперечувати —  адже кож
на нація, борючись за своє існування, має 
важливіші турботи, ніж дбати про справед
ливе ставлення до емігрантів. Нас не кату
вали, не отруювали газом, не розстрілюва
ли, а тільки ув'язнювали —  чого ж іще мож
на було бажати?

—  Коли ви знову зустрілися з вашою дру
жиною? —  запитав я.

—  Не скоро. Ви були у Ле-Верне?

Закінчення. Початок див. «Всесвіт» № 7.
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—  Ні, але мені відомо, що то один із най
гірших французьких таборів.

Шварц іронічно посміхнувся.
—  Це залежить від того, як на це дивити

ся. Вам відома історія з раками, яких кину
ли до казана? Коли воду нагріли до п'ятде
сяти градусів, раки закричали, що не мо
жуть більше витримати і почали скиглити, як 
це, мовляв, було гарно, коли було тільки 
сорок градусів; коли ж стало шістдесят гра
дусів, вони журилися за п'ятдесятьма, а по
тім —  за шістдесятьма і так далі... У Ле-Вер- 
не було в тисячу разів краще, ніж у найкра
щому німецькому концтаборі, так само як 
у концтаборі без газових камер краще, ніж 
у таборі з установками для отруйного 
газу, —  отак можна прикласти цю історію з 
раками і до наших часів.

Я кивнув.
—  Ну, то й що з вами сталося далі?
—  Незабаром похолоднішало. У нас, пев

на річ, бракувало ковдр і не було вугілля. 
То було звичайнісіньке недбальство, але ко
ли мерзнеш, то біду зносити важче. Не хочу 
описувати вам зиму в таборі —  нудна шту
ка. Іронізувати тут можна досхочу. Якби ми 
з Гелен заявили, що ми— націсти, нам жило
ся б краще, нас умістили б до спецтабору. 
Ми голодували і мерзли, хворіли на розлад 
шлунку, тоді як інтерновані німці, що не бу
ли емігрантами, мали ножі й виделки, стіль
ці й столи, ліжка, ковдри, навіть окрему 
їдальню, —  все це я бачив на фото в газе
тах. Газети пишалися цим: як у нас, мовляв, 
пристойно поводяться з ворогами. З нами не 
треба було так церемонитись, адже ми не 
являли собою жодної небезпеки.

Я зжився з умовами табору. За порадою 
Гелен, я забув про поняття справедливості. 
Щовечора після роботи я сидів у своєму ку
точку в бараку. Я мав визначене мені місце: 
один метр завширшки і два метри завдовж
ки, а також трохи соломи. Я привчав себе 
думати про цей період свого життя як про 
перехідний, тимчасовий, що не має нічого 
спільного з моїм «Я». Відбувалися якісь по
дії, і я мав реагувати на них, як вимуштру- 
вана кмітлива тварина. Адже туга може вби
ти так само, як і дизентерія, а думки про 
справедливість — то розкіш мирних часів.

—  Ви і справді так думали? —  спитав я.
—  Ні, —  відказав Шварц, —  мені доводи

лося щодня знову і знову втовкмачувати це 
собі в голову. Найтрудніше подолати відчут
тя якоїсь дрібної несправедливості, а не ве
ликої. Треба було знову і знову примушува
ти себе не реагувати на дрібні, буденні не
справедливості —  на менший шматок хліба, 
на важчу роботу, щоб через озлоблення 
з-за тих дрібниць не втратити відчуття вели
кої несправедливості.

— То ви жили як вимуштрувана тварина?

—  Так я жив, аж поки не одержав першого 
листа від Гелен, —  відповів Шварц. —  Він на
дійшов через два місяці на адресу власника 
нашого готелю у Парижі. Це справило на 
мене таке враження, ніби у задушливій тем
ній кімнаті зненацька розчинили навстіж вік
но. І хоч життя було десь там, на протилеж
ному березі, але ж воно знову існувало! 
Листи надходили нерегулярно, часом цілими 
тижнями не було жодного. Ті листи якимсь 
дивним чином змінювали і стверджували об
раз Гелен. Вона писала, що їй живеться доб
ре, що її нарешті вмістили до табору, що 
вона працювала на кухні, а тепер працює в 
їдальні. Вона зуміла двічі передати мені по
силки з продуктами: як, за допомогою яких 
трюків чи хабарів —  не знаю. З її листів по
чало прозирати якесь інше обличчя. Чи це 
слід приписати відсутності Гелен, чи, може, 
моїм власним бажанням, чи моїй фанта
зії —  не знаю. Вам відомо, мабуть, як усе 
стає майже нереальним, коли ти ув'язнений 
і маєш отих два-три листи і більш нічого. 
Якесь випадкове речення, що нічого не оз
начає, коли його пишуть за звичайних обста
вин, може стати блискавкою, що тебе вра
зить і знищить, а інше речення зогріє тебе 
на довгий-довгий час, хоч воно таке ж ви
падкове, як і перше. Цілий місяць сушиш 
собі голову над тим, про що адресат забув 
уже тоді, коли запечатував листа. Якось на
дійшло і фото: Гелен на фоні бараку, а по
руч з нею якась жінка і якийсь чоловік. Вона 
писала, що то французи з адміністрації та
бору.

Шварц поглянув на мене.
—  Як старанно я вивчав обличчя того чо

ловіка! У якогось годинникаря позичив лу
пу... Я не розумів, навіщо Гелен прислала ту 
фотокартку. Сама вона, очевидно, не нада
вала цьому ніякого значення. А може, й не 
так? Не знаю. Вам це знайоме?

—  Це знайоме кожному, —  відповів я. —  
Адже табірний психоз не унікальний випа
док.

Підійшов власник пивнички з рахунком. 
Крім нас, у залі не було вже нікого.

—  Де б нам іще посидіти? —  спитав 
Шварц у хазяїна.

Той назвав якийсь ресторанчик.
—  Там і жінки є, —  додав він. —  Гарні, тов

сті. І недорогі.
—  А чогось іншого немає?
— О цю пору нічого іншого не можу по

рекомендувати. —  Хазяїн надів піджак. — 
Якщо хочете, я вас проведу. Я зараз віль
ний. А жінки там хитрущі. Я б доглянув, щоб 
вас не одурили.

—  А можна там посидіти без жінок?
—  Без жінок? —  Хазяїн глянув на нас, ні

чого не розуміючи. Потім хитра посмішка 
майнула по його обличчю. — Без жінок, ро-
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зумію! Авжеж, панове, авжеж... Але ж там 
самі жінки.

Коли ми вийшли на вулицю, він якийсь час 
дивився нам услід. Надворі було тепер чу
дово, хоч і дуже рано —  сонце ще не зій
шло, але солоний запах моря подужчав. 
Кішки блукали по вулицях, з деяких вікон 
уже линув запах кави, перемішаний із запа
хом постелі. Вогні міста згасли. Десь за 
кілька завулків од нас проторохтіла тачка; 
рибальські човни гойдалися на неспокійному 
Тахо, як жовті й червоні лілеї, а внизу стоя
ло судно, бліде й тихе тепер, без штучного 
світла —  судно-ковчег, останнє пристанови
ще, остання надія... Ми спустилися вниз, ще 
ближче до нього.

Той бордель справляв досить безрадісне 
враження. Декілька дряблих і товстих жінок 
грали у карти і курили. Вони ліниво спробу
вали залучити нас до свого товариства, та 
швидко дали нам спокій. Я глянув на годин
ник. Шварц помітив це.

—  Тепер уже недовго, —  заспокоїв він 
мене. —  А консульства відкриваються не ра
ніше дев'ятої.

Я знав про це так само, як і він. Але він не 
знав, що слухати і розповідати —  то різні 
речі.

—  Рік здається нам нескінченно довгим,—  
повів далі Шварц. —  А коли його прожи
веш, то раптом бачиш, що це зовсім неба
гато. У січні, коли нас посилали на роботу 
за межі табору, я спробував утекти. Через 
два дні мене знайшли; відомий своєю жор
стокістю лейтенант С. відшмагав мене на
гайкою по обличчю, а потім мене посадили 
в одиночку на хліб і воду. При другій спро
бі мене спіймали зараз же. І тоді я зрікся 
дальших спроб, бо однаково майже немож
ливо було втекти без продовольчих карток 
і документів. Перший-ліпший жандарм міг 
тебе схопити. А до табору, де сиділа Гелен, 
було далеченько.

Становище змінилось, коли у травні поча
лася справжня війна і закінчилася за чотири 
тижні. Ми були в неокупованій зоні, але по
ширилися чутки, що табір перевірятиме ко
місія з німецької армії або навіть з гестапо. 
Ви спостерігали паніку, що тоді виникла?

—  Авжеж, —  відповів я. —  Паніка, само
губства, петиції з проханням звільнити з та
бору до перевірки, недбальство бюрократів, 
яке частенько перешкоджало цьому звіль
ненню. Щоправда, не всюди. Були й такі та
бори, де коменданти виявились розумніши
ми і на свою відповідальність випускали 
емігрантів. Але багатьох потім схопили в 
Марселі або на кордоні.

— У Марселі! Там ми з Гелен уже мали 
отруту, — перебив мене Шварц. —  У ма
леньких ампулах. Вони забезпечували спокій 
фаталіста. Один аптекар з мого табору про

дав їх мені —  дві ампули. Не знаю точно, що 
в них було, але я повірив аптекареві,.що ко
ли їх проковтнути, то вмираєш швидко і 
майже не відчувши болю. Аптекар запев
нив, що тих ампул вистачить на дві особи. Він 
продав мені отруту, бо побоювався, що сам 
її прийме десь перед світанком, у годину 
розпуки.

Ми були зв'язані і беззахисні, як живі мі
шені. Поразка насунулася надто несподіва
но. Ніхто її так швидко не сподівався. Ми ще 
не знали, що Англія вступить у війну. Ми 
тільки бачили, що все пропало... —  Шварц 
стомлено махнув рукою. —  Та ми й досі не 
знаємо, чи не все пропало. Тепер ось нас 
відтіснили до самого узбережжя. Перед на
ми —  саме тільки море...

«Море, —  подумав я собі. —  І судна, які 
все ж таки його перепливають».

—  Дивна штука ота безнадійність, —  вів 
далі Шварц. —  Як цупко держиться в нас те, 
що вже навіть не є нашим «я», а тільки ба
жанням жити, існувати, хоч би тільки живо
тіти! Часом потрапляєш тоді в ситуацію, як 
моряки під час тайфуну: повний штиль у са
мому центрі вихору. Піддаєшся, робишся 
схожим на жука, що прикинувся мертвим, 
але ти живий, живий! Ти тільки відкинув усі 
зусилля, крім одного —  вижити, вижити за 
всяку ціну. Стаєш пильним, зосередженим, 
але вкрай пасивним. Нема вже чого роз
тринькувати. Штиль, а навколо тебе, як за 
круглим муром, лютує тайфун. Страх рап
том зникає, розпач —  теж, бо й вони були б 
розкішшю, яку вже не можна собі дозволи
ти. Зусилля, яке довелося б витратити на 
них, виникало б із самого прагнення вижити 
і ослаблювало б його, а тому це зусилля 
треба виключити. Залишається в тобі тільки 
пильне око і розслаблена, цілком пасивна 
готовність. Тебе охоплює дивна, спокійна яс
ність. У такі дні в мене часом було відчуття, 
як у індійського йога, який теж відкидає все, 
пов'язане з його свідомим «я», щоб... —  
Шварц запнувся.

—  Щоб шукати бога? —  запитав я з іро
нією.

Шварц похитав головою.
— Щоб знайти бога. Шукають його завж* 

ди. Але шукають так, якби оце схотіли пли
сти та й скочили у воду в одежі, із зброєю та 
багажем. А треба —  голим. Голим, як я в ту 
ніч, коли покинув безпечну чужину, щоб по
вернутися до небезпечної батьківщини, і пе
реходив Рейн, як річку, що вирішує долю, 
як вузеньку, осяяну місяцем смужку життя.

У таборі я часом згадував ту ніч. Ця згад
ка не ослаблювала мене, навпаки, додавала 
мені сил. Адже я вчинив те, чого зажадало 
від мене життя, і я не зазнав невдачі, мені 
випало на долю друге, наче послане з неба, 
життя з Гелен —  а те, що потім завдало роз-
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пачу і часом мучило мене уві сні, відчува
лося тільки тому, що було ж і інше: Париж, 
Гелен і незбагненне почуття того, що ти не 
сам-один на світі. Десь жила Гелен, мож
ливо, що вона жила з іншим чоловіком, але 
вона жила. А це вже багато, страшенно ба
гато у наші часи, коли людина значить не 
більше, ніж мурашка під чиїмось чоботом.

Шварц замовк.
—  І що ж, знайшли ви бога? —  запитав я. 

То було надто різке запитання, але воно ме
ні раптом видалося настільки важливим, що 
я його не міг не поставити.

—  Обличчя у дзеркалі, —  відповів Шварц.
—  Чиє обличчя?
—  Завжди те саме. Хіба ви не знаєте сво

го? Обличчя, з яким ви народилися?
Я зніяковіло подивився на нього. Цей са

мий вираз я чув від нього уже вдруге.
—  Обличчя в дзеркалі, —  повторив він. —  

І обличчя, що зазирає через ваше плече, а 
за ним іще одне, і тоді раптом ви самі стає
те дзеркалом з його нескінченними повто
реннями... Ні, бога я не знайшов. Та й що б 
ми з ним робили, якби знайшли? Щоб до
сягнути цього, треба перестати бути людьми. 
Шукати —  то щось інше... —  Шварц усміх
нувся.—  Та мені потім забракло вже й часу 
і сили на те. Я занадто опустився. Я вже ду
мав тільки про те, що любив. Тим я й жив. 
Не думав уже про бога, не думав про спра
ведливість. Коло замкнулось. Це була та са
ма ситуація, як тоді на річці, вона повторю
валася. І знову все залежало тільки від мене. 
Але в такому стані сам майже нічого не вді
єш. Та це й непотрібно —  адже роздумуван
ня в такому стані тільки марно бентежить 
людину. Все діється само собою. Від безпо
радної ізольованості самотньої людини по
вертаєшся в лоно безіменного закону подій, 
і тобі лишається тільки одне —  бути готовим 
іти, коли невидима рука злегка підштовхне 
тебе у плече. І тоді треба тільки коритись їй; 
поки не питаєш —  ти під захистом. Ви, ма
буть, думаєте, що я плету якусь містичну ні
сенітницю...

Я похитав головою.
—  Мені це теж знайоме. Таке находить на 

людину в моменти великої небезпеки. Я 
знав людей, які пережили щось подібне на 
війні. Зненацька, цілком безпідставно, але 
не вагаючись, вони вибігали з бліндажу, що 
за хвилину потому перетворювався на брат
ську могилу. Вони не знали, чому саме так 
діяли —  адже бліндаж за всіма законами ло
гіки був у сто разів безпечніший, аніж отой 
відкритий окоп, куди вони вибігали.

—  Я вчинив неможливе, —  заговорив зно
ву Шварц. —  І зробив це дуже просто: спа
кував своє нехитре майно і одного ранку 
просто вийшов із табору на дорогу. Я не 
вдався до звичайної спроби втекти вночі.

Ясного сонячного ранку я підійшов до вели
кої вхідної брами, заявив вартовим, що мене 
звільнено, поліз до кишені і дав їм обом 
трохи грошей —  випийте, мовляв, хлопці по 
чарці за моє здоров'я. Здавалося настільки 
неймовірним, щоб хтось наважився отак від
крито й нахабно без дозволу вийти з табо
ру, що обом сільським хлопцям у формі й 
на думку не спало запитати мене про відпо
відний документ.

Не поспішаючи, я пішов собі по вимоще
ній білим каменем дорозі. Не побіг, хоча, 
зробивши кроків із двадцять, відчув за со
бою табірну браму наче щелепи дракона, 
який крадеться слідом за мною і клацає зу
бами. Спокійненько я сховав у кишеню пас
порт небіжчика Шварца, яким допіру пома
хав перед очима вартових, і пішов далі. Пах
ло розмарином та чебрецем. То був запах 
свободи.

Трохи згодом я нахилився, ніби для того, 
щоб зав'язати черевик, і поглянув назад. На 
дорозі не було нікого. Я пішов швидше.

У мене не було жодного із тих численних 
документів, яких тоді вимагали. Я досить 
пристойно говорив по-французьки і покла
дав надію на те, що зійду за француза, який 
розмовляє на діалекті. Адже вся країна бу
ла тоді ще у мандрах. Міста і села були пе
реповнені біженцями з окупованих районів, 
на дорогах кишів найрізноманітніший транс
порт, посувалися візки з постелями і різним 
манаттям, брели солдати.

Я зайшов до маленького придорожного 
готелю, біля якого під деревами стояло де
кілька столиків, а за ними видно було фрук
товий садок і город. З облямованої кахлями 
їдальні линули запахи розлитого вина, сві
жого хліба і кави.

Мені подавала босонога дівчина. Вона 
розстелила скатертинку, поставила кофей
ник, чашку, тарілку, мед і хліб. То була неви
мовна розкіш, я не бачив такого з часів на
шого життя в Парижі.

По вулиці, за пропиленим живоплотом, 
посувався розтрощений, розбитий світ, а тут, 
у затінку під деревами, затрималася хистка 
плямка миру, у золотавому світлі пізнього 
літа гули бджоли. Мені здавалось, ніби я 
можу увібрати в себе те літо про запас, як 
верблюд п'є воду перед подорожжю через 
пустиню. .Я підставив обличчя під сонячний 
промінь і, заплющивши очі, пив каву.

'ж Г  Т ¥ Т  —  На вокзалі стояв жан- 
y L  I I I  дарм. Я повернув назад. Хоч

й не думав, що моє зникнен
ня вже помітили, але вважав 
за краще поки що уникати за

лізниці. Наскільки ми нічого не варті, поки
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сидимо у таборі, настільки ж ми раптом 
стаємо дуже цінні, коли з табору втекли. 
Там для нас шкода і шматочка хліба, але 
щоб нас піймати, не шкодують нічого, мо- 
білізуючи на те цілі роти.

Якась вантажна машина трохи мене під
везла. Водій лаяв війну, німців, французький 
уряд, американський уряд і господа бога; а 
проте, перш ніж висадити мене, поділився зі 
мною своїм обідом. З годину я йшов по шо
се аж до наступної залізничної станції. Зна
ючи з досвіду, що коли не хочеш викликати 
підозру, то не треба ховатись, я зажадав 
квиток першого класу до найближчого пунк
ту. Чиновник завагався. Я гадав, що він ви
магатиме документи, тому, щоб його випе
редити, нагримав на нього. Це його приго
ломшило, він втратив упевненість і дав квит
ка. Я пішов у кафе і прождав там аж до від
ходу поїзда, який таки прийшов, хоч і запі
знився на цілу годину.

За три дні мені пощастило добратися до 
табору, де була Гелен. Якийсь жандарм за
тримав мене, але я накричав на нього по-ні- 
мецьки і ткнув йому під носа паспорт Швар
ца. Він перелякано відсахнувся і, певне, ра
дий був, що я не присікався до нього. 
Австрія належала до Німеччини, і австрій
ський паспорт уже впливав як візитна картка 
гестапо. Аж дивно було, якою силою був 
наділений отой документ небіжчика Шварца. 
Клаптик паперу, вкритий надрукованими 
значками, був набагато сильніший за лю
дину!

Щоб потрапити до табору, де тримали 
Гелен, треба було йти степом і лісом на гору, 
пробиратись крізь дрок і розмарин. До та
бору я дійшов аж надвечір. Навколо нього 
тягнулася дротяна огорожа, але він не ви
глядав так похмуро, як Ле-Верне, мабуть, 
тому, що то був жіночий табір. Жінки поза
пинали свої голови строкатими хустками, 
поробили собі тюрбани, плаття носили бар
висті; це справляло враження безтурботно
сті. Все це мені було видно з узліску.

Я раптом занепав духом. Я сподівався по
бачити безутішне горе і збирався визволяти 
свою кохану, як Дон-Кіхот або святий Геор
гій, а виходило так, ніби я тут зовсім непо
трібний. Табору, здавалося, нічого не браку
вало. Якщо Гелен тут, то вона мене, мабуть, 
давно забула.

Я сховався в лісі, щоб спочатку як слід об
міркувати, що мені робити далі. Коли засу
теніло, якась жінка наблизилася до дротя
ної огорожі. Підійшли й інші. Незабаром їх 
тут зібралося чимало. Вони стояли тихо, май
же не розмовляючи поміж собою. Невидю
щими очима вони дивилися крізь дротяну 
огорожу. Того, що їм хотілося побачити, —  
свободи —  не було. Небо стало фіолетовим, 
з долини поповзли тіні, там і тут замигтіли

вогні. Жінки перетворилися на безбарвні, 
безтілесні тіні. Поза дротом над чорними, 
плоскими силуетами неправильними рядами 
коливалися розпливчасті обличчя. Потім ря
ди порідшали— одна по одній жінки йшли 
геть від огорожі. Година розпуки минула. 
Пізніше я дізнався, що саме так називали 
цю пору в таборі.

Біля огорожі стояла уже тільки одна жін
ка. Я обережно наблизився до неї.

—  Не лякайтесь! —  сказав я по-францу- 
зьки.

—  Лякатись? —  запитала вона трохи зго
дом. —  Чого?

—  Я хотів би вас дещо попросити.
—  Можеш не просити, гаде, —  відповіла 

вона. —  Хіба ваші баранячі голови ні про що 
інше вже й думати не можуть?

Я вирячився на неї.
—  Що ви хочете цим сказати?
—  Не удавай із себе дурнішого, ніж ти є 

насправді! Іди під три чорти, бодай ти лус
нув од своїх клятих примх! Хіба у вас на селі 
жінок немає? Чого ви сюди таскаєтесь, як го
лодні пси?

Тепер я зрозумів, що вона мала на увазі.
—  Ви помиляєтесь, —  запевнив я. —  Мені 

треба поговорити з однією жінкою, вона тут 
у таборі...

—  Всім вам треба того ж самого! Чому з 
однією? Чом не з двома? Або не з усіма?

—  Та послухайте ж! —  наполягав я. —  Тут 
моя дружина. Мені треба поговорити з дру
жиною.

—  І вам теж?
Жінка розсміялась. Вона ніби й не серди

лась, тільки здавалася дуже стомленою.
—  Новий трюк! Щотижня вам спадає на 

думку щось інше!
—  Та я тут уперше!
—  Отож, я бачу, ти такий жвавий! Іди до 

біса!
—  Вислухайте мене, нарешті, —  сказав я 

по-німецьки. —  Я хотів би, щоб ви дали зві
стку одній жінці з табору про те, що я при
йшов. Я —  німець. Я сам сидів у таборі. У Ле- 
Верне!

—  Диви який! —  спокійно одізвалась жін
ка. —  І по-німецьки вміє. Проклятий ельза
сець! Нехай би пранці тебе ізжерли, негід
нику! Тебе і твоїх проклятих дружків, що 
стовбичать тут вечорами! Хіба вже у вас вза
галі нічого людського не лишилося, ви, сви
ні? Уже не знаєте, що й дієте? Дайте нам 
спокій! Дайте нам спокій! —  вигукнула вона 
ще раз голосно й різко.—  Ви ж нас тут ув'яз
нили —  мало вам цього? Дайте нам спокій, 
нарешті! —  кричала вона.

Я почув, що підходять інші жінки, і відско
чив від огорожі. Ніч пробув у лісі. Не знав, 
куди мені піти. Я лежав під деревами і ди
вився, як згасли вогні, як потім зійшов мі-
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сяць і осяяв краєвид блідим, як біле золо
то, світлом; у повітрі вже відчувалися туман, 
імла і осінній холодок. Вранці я повернувся 
вниз у долину і там виміняв за свій костюм 
синій костюм монтера.

Потім пішов знову до табору. Вартовому 
пояснив, що мені треба перевірити елек
тричну проводку. Я досить добре розмов
ляв по-французьки, отож мене пропустили, 
ні про що не спитавши. Та й хто б це добро
вільно прийшов до табору інтернованих?

Я сторожко пробирався вулицями табору. 
Жінки жили ніби у великих ящиках, розділе
них завісами. У бараках був нижній і верх
ній поверхи. Посередині проходив коридор, 
обабіч якого висіли завіси. Деякі кабіни за
віс не мали, і можна було побачити, як вони 
обладнані. У більшості з них було тільки най- 
необхідніше; але деяким коміркам барвиста 
хустина або кілька кольорових листівок чи 
якесь фото надавали рис чогось індивіду
ального, яким би жалюгідним не було те 
житло. Я брів через напівтемні бараки, жін
ки припиняли роботу й дивилися мені услід.

—  Може, якісь вісті? —  спитала мене одна 
з них.

—  Так... для однієї особи на ім'я Гелен. 
Гелен Бауман.

Жінка задумалась. До неї підійшла ще 
одна.

—  То часом не оте націстське стерво, що 
працює в їдальні? —  спитала друга жінка. —  
Ота, що тягається з лікарем?

—  Вона не націстка, —  зауважив я.
—  Та, що в їдальні, теж не націстка, —  за

перечила перша жінка. —  Здається мені, що 
її звуть Гелен.

—  А тут є й націсти? —  запитав я.
— Авжеж є. Тут усе перемішалось. А де 

тепер німці?
—  Я не бачив німців.
—  Кажуть, буде військова комісія. Ви що- 

небудь про це чули?
—  Ні.
—  Кажуть, вона прибуде сюди, щоб звіль

нити з таборів націстів. Але й гестапо нібито 
теж приїде. Ви що-небудь про це знаєте?

—  Ні.
—  Нехай би німці не сунули свого носа в 

неокуповану зону.
—  Атож, це на них схоже...
—  А ви про це нічого не чули?
—  Одні тільки чутки.
— А від кого звістка для Гелен Бауман?
Я на хвилину завагався.
— Від її чоловіка. Його звільнили.
Друга жінка розсміялась:
—  Ото буде йому сюрприз!
—  А чи можна зайти до їдальні? —  запитав

£
'—  Чому ж ні? Ви хіба не француз?
—  Ельзасець.

— То ви боїтесь? —  запитала друга жін
ка. —  Чого? Хіба вам треба з чимось кри
тися?

—  Хіба тепер є люди, яким не було б із 
чим критися?

—  Це ви сказали правду, —  зауважила 
перша жінка. Друга мовчала. Вона придив
лялась до мене, ніби я був шпигун. Парфуми 
«Конвалія» оповили її, як хмаринка.

—  Дякую, —  сказав я. —  А де їдальня?
Перша жінка розказала мені, як туди про

йти. Я пішов у півтемряві бараку, наче мене 
шпіцрутенами проганяли крізь стрій. З комі
рок визирали обличчя з допитливими очима. 
В мене було таке відчуття, ніби я потрапив 
до країни амазонок. З бараку я знову ви
йшов на табірну вулицю; сяяло сонце, від
чувався той стійкий запах ув'язнення, що 
завжди витає сірою млою над кожним та
бором.

Я наче осліп. Ніколи мені й на думку не 
спадало, вірна мені Гелен чи ні. Ці питання 
були для мене надто далекі, надто незнач
ні —  забагато довелося пережити, і тільки 
прагнення зберегти життя стало таким важ
ливим, що все інше ніби й не існувало. На
віть якби це мучило мене у Ле-Верне, то не 
більше як абстракція, думка, уявлення, ви
гадане мною, згасле і знову сприйняте.

Але тепер мене оточували товаришки Ге
лен. Я бачив їх учора ввечері біля дротяної 
огорожі, бачив їх оце тепер знову —  зголо
днілих жінок, що вже багато місяців були 
самі і, незважаючи на ув'язнення, лишились 
жінками і саме тому відчували це сильніше 
Що ж їм іще лишилось?

Я попрямував до бараку, де була їдальня. 
Бліда рудоволоса жінка стояла там серед 
інших жінок, які купували в неї продукти.

—  А вам чого треба? —  запитала мене ру
доволоса.

Я примружив очі й хитнув головою. Потім 
відійшов і став осторонь. Жінка шугнула по
глядом по своїх клієнтках і пошепки зверну
лась до мене:

—  Заждіть хвилинку... Добрі чи злі?
Я зрозумів, про що вона питається: добрі 

чи злі вісті я приніс. Я знизав плечима і від
казав:

—  Добрі, —  й вийшов з бараку.
Незабаром вийшла та жінка і дала мені

знак, щоб я підійшов до неї.
—  Треба бути обережним, —  пояснила 

вона. — Для кого у вас є звістка?
—  Для Гелен Бауман. Вона тут?
—  А чому ви питаєте?
Я мовчав. Дивився на ластовиння в неї на 

носі, на її неспокійні очі і мовчав. Потім за
питав:

—  Вона працює в їдальні?
—  А чого вам треба? Довідки? Вам, мон

теру? Для кого?
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— Для її чоловіка.
— Останнього разу тут хтось питав те са 

ме про іншу жінку, —  сказала рудоволоса.— 
А тоді за три дні її забрали. Ми домовилися 
з нею, що вона дасть нам звістку, якщо все 
буде гаразд. Та жодної звістки так і не ді
ждали, удаваний монтереї

— Я її чоловік, —  вимовив я.
— А я Грета Гарбо 1, —  сказала жінка.
— Чого б я інакше вас розпитував?
—  За Гелен Бауман питали вже не раз, —  

відказала жінка. —  Питали всякі підозрілі ти
пи. Хочете знати правду? Гелен Бауман по
мерла. Два тижні тому вона вмерла, і її по
ховали. Це — правда. Я думала, що у вас 
якась звістка з волі.

— То вона вмерла?
— Атож. А тепер дайте мені спокій.
—  Вона жива, —  заперечив я. —  У бара

ках знають про це краще.
— У бараках наплетуть вам чого хочете.
Я поглянув жінці в обличчя.
—  Може, хоч передасте їй листа? Я піду 

геть, але хотів би лишити лист.
— Навіщо?
—  А чому ні? Лист нічого не значить. Він 

не уб'є і не видасть до рук ворогові...
—  Не видасть? —  перепитала вона. —  

Скільки ви живете на світі?
— Цього я не знаю. Я жив лише час від 

часу, мене часто переривали. Ви можете 
продати мені аркуш паперу та олівця?

— Он там є і те й друге, —  сказала жін
ка, вказуючи на маленький стіл. —  Навіщо 
вам писати до померлої?

— Бо у наші часи різні трапляються речі...
Я написав маленьку записку: «Гелен, я тут.

Коло табору. Чекатиму сьогодні ввечері. Бі- 
пя огорожі».

Конверта я не заклеїв.
—  Можете їй оце передати? — спитав я у 

жінки.
—  Чимало є тепер таких божевільних, —  

відповіла вона.
—  Можете чи ні?
Вона прочитала записку, яку я тримав пе- 

ред її очима.
— Можете чи ні? —  повторив я.
— Ні.
Я поклав листа на стіл.
— То принаймні не рвіть його, —  попро

сив я.
Жінка нічого не відповіла.
—  Я повернуся і вб'ю вас, якщо з вашої 

вини цей лист не потрапить до рук моєї дру
жини, —  сказав я.

—  І більше нічого? —  спитала жінка, по
вернувши до мене виснажене обличчя з не
виразними зеленкуватими очима.

Я похитав головою і пішов до дверей.

1 Ім’я відомої шведської кіноактриси, яка 1925 року виї
хала до США.

— То її тут немає? —  ще раз, обернув
шись, запитав я.

Жінка все ще пильно дивилась на мене і 
не відповідала нічого.

— Я пробуду в таборі ще десять хвилин,—  
сказав я. —  І прийду сюди ще раз, щоб спи
тати.

Я пішов поміж бараків. Тій жінці я не ві
рив і хотів трохи підождати, а тоді поверну
тись до їдальні, щоб розшукати Гелен. Та 
раптом я відчув, що з мене спав отой неви
димий захисний покров — я став беззахис
ним велетнем, якому треба сховатись.

Зайшов навмання у перші-ліпші двері.
— Чого вам треба? —  спитала мене якась 

жінка.
— Мені треба перевірити електропровод 

ку. Тут усе справне? —  спитав хтось біля ме
не, але цей «хтось» був я сам.

—  Світло горить. Але ладу тут ніколи не 
було.

Тільки тепер я помітив, що жінка та в бі
лому халаті.

— Це госпіталь? —  запитав я.
— Барак для хворих. Вас просили зайти 

сюди?
— Наша фірма прислала мене сюди з міс

течка. Щоб перевірити проводку.
— Перевіряйте, коли хочете, —  сказала 

жінка.
Зайшов якийсь чоловік у формі.
— Що тут таке?
Жінка в білому халаті пояснила йому. Я 

поглянув на чоловіка, і мені видалося, ніби 
я раніше десь бачив його.

— Електрика? —  спитав він. —  Ліки і віта
міни для нас, їй-бо, важливіші!..

Він жбурнув свій ковпак на стіл і вийшов.
— Тут усе в порядку, —  звернувся я до 

жінки у білому. —  Хто це був?
— Лікар. Хто ж іще? Інші ні про що не тур

буються.
—  Багато у вас хворих?
—  Досить.
—  А вмирають?
Вона глянула на мене.
—  А навіщо вам це знати?
—  Та так просто, —  відповів я. —  Чому тут 

усі такі недовірливі?
— Та так просто, — повторила жінка мої 

слова. —  Просто з примхи. Вам, людині, яка 
має батьківщину і паспорт, цього не збагну
ти... Ні, вже протягом місяця ніхто не вмер. 
А до того вмирали. І чимало.

Місяць тому я одержав листа від Гелен. 
Значить, вона мусить бути жива.

—  Дякую, —  вимовив я.
— За що тут дякувати? — запитала з гір

котою жінка. —  Дякуйте богові, що від бать
ків успадкували вітчизну, яку можете люби
ти, хоч вона й нещасна, а будучи нещасною, 
ув'язнює ще нещасніших і держить їх напо-
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готові для хижих звірів, щоб ті Тх повбива
ли, хоч саме ті звірі занапастили і ваш край. 
А тепер займайтеся собі світлом, — дода
ла вона. —  Краще було б, якби у деякі го
лови та побільше світлаї

—  Тут уже була німецька комісія? —  
швидко запитав я.

— Навіщо вам це знати?
— Я чув, що на неї чекають.
— А вам приємно було б про це дізна

тись?
—  Ні. Мені треба декого попередити.
— Кого? —  раптом випроставшись, запи

тала жінка.
—  Гелен Бауман, —  відповів я.
Жінка зиркнула на мене, а тоді спитала:
—  Попередити про що?
—  Ви її знаєте?
—  А вам це навіщо?
І знову виросла ота стіна недовіри, яку я 

збагнув лише потім.
—  Я її чоловік, —  сказав я у відповідь.
—  Ви можете це довести?
—  Ні. У нас із нею різні документи. Але, 

може, вам вистачить, коли я скажу, що я —  
не француз.

Я вийняв паспорт покійного Шварца.
—  Націстський паспорт, —  сказала жінка. 

— Так я собі і думала. Для чого вся ця ко
медія?

Мені урвався терпець.
—  Щоб побачитися з дружиною! Вона тут! 

Вона сама написала мені про це!
—  А той лист у вас?
—  Ні, я його знищив, коли довелося тіка

ти. Але навіщо вся ця гра в таємниці?
—  Я б теж хотіла це знати, —  відповіла 

жінка. —  Саме од вас.
Повернувся лікар.
—  Ви тут потрібні? —  спитав він у жінки.
— Ні.
—  То ходімо зі мною. А ви скінчили свою 

роботу? —  звернувся він до мене.
—  Ще ні. Завтра знову зайду.
Я повернувся до їдальні. Рудоволоса жін

ка стояла біля столу і продавала двом ін
шим жінкам білизну. Я трохи почекав, але 
знову відчув, що моє щастя може зрадити 
мене; треба було йти, якщо я хотів вибра
тись із табору. Вартових змінять, а новим 
доведеться все пояснювати ще раз. Гелен я 
ніде не побачив. Рудоволоса уникала мого 
погляду. Вона навмисне затягувала розмову 
з тими жінками. Підійшло ще кілька жінок, 
потім мимо вікна пройшов офіцер. Я вийшов 
з їдальні.

Біля брами ще стояли ті самі вартові. Вони 
впізнали мене і пропустили. Я пішов, відчу
ваючи те саме, що у Ле-Верне: от-от вони 
наздоженуть мене і схоплять. Я обливався 
потом.

На гору виїжджала стара вантажна маши

на. Мені не було куди звернути, і я, втупив
ши погляд у землю, пішов далі по обочині 
дороги. Грузовик проїхав повз мене, але за
раз же зупинився. Я переборов бажання ті
кати —  адже машина могла хутко розверну
тись, і тоді мені однак не втекти. Я почув за 
собою поспішні кроки. Хтось гукнув:

— Гей, монтер!
Я обернувся. До мене підійшов літній чо

ловік у формі.
— Ви розумієтеся на моторах?
— Ні. Я —  електрик.
—  А може, це якраз свічки й барахлять. 

Погляньте на наш мотор.
—  Подивіться, будь ласка... —  озвався іще 

хтось з кабіни. Я підвів погляд. То була Ге
лен. Вона визирала з-поза спини солдата, 
приклавши палець до уст. Штани і світер 
щільно облягали її худорляву постать.

—  Подивіться, —  повторила Гелен, пропу
стивши мене повз себе. —  Будь обачний! —  
прошепотіла вона. —  Удавай, ніби ти щось 
та тямиш! А тут усе в порядку...

Солдат топтався без діла позаду нас.
—  Звідки ти взявся? —  прошепотіла Гелен.
Я відкрив рипучий капот мотора.
—  Утік. Як нам з тобою зустрітись?
Вона разом зі мною схилилась над мото

ром.
—  Я заготовляю продукти для їдальні. Піс

лязавтра приходь у село! Перше кафе ліво
руч. О дев'ятій ранку.

—  А до того?
—  Чи надовго це? —  спитав солдат.
Гелен витягла з кишені штанів пачку сига

рет і простягла солдатові.
—  Ще кілька хвилин. Нічого страшного не 

трапилось.
Солдат запалив сигарету і сів край до

роги.
—  Де? —  спитав я Гелен, схиляючись над 

мотором. —  У лісі? Біля огорожі? Учора я 
там був. Може, сьогодні ввечері?

Гелен якусь хвилину вагалася.
—  Гаразд. Сьогодні ввечері. Але раніш як 

о десятій не зможу.
—  Чому?
—  Тоді вже всі інші підуть геть. Значить, 

о десятій. А коли не вийде, то післязавтра 
вранці. Будь обережний!

—  А яка тут охорона?
Солдат підійшов до нас.
—  Нічого серйозного, —  пояснила йому 

Гелен по-французьки. —  Зараз поїдемо.
—  Стара машина, -— додав я.
Солдат засміявся.
—  Нові машини боші позабирали. Та ще 

міністри. Ну, поїхали?
— Поїхали, —  відповіла Гелен.
—  Добре, що ви нам стрілися, —  заува

жив солдат.
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—  Про мотори я знаю тільки те, що їх за
правляють бензином...

Солдат поліз у кабіну. За ним сіла Гелен і 
включила мотор. Він негайно ж завівся, бо 
вона, мабуть, навмисне вимкнула була запа
лювання.

—  СпасибіІ —  крикнула Гелен і перехили
лася з кабіни до мене. Губи її ворушилися, 
але нічого не можна було розібрати.

—  Ви —  першорядний спеціалісті —  сказа
ла вона потім голосніше і поїхала.

Декілька секунд я стояв, оповитий синю
ватим димком від машини. Я майже не від
чував ніякої радості від побачення —  отак 
раптову зміну спеки й холоду сприймаєш як 
одне й те саме. А тоді поволі, механічно по
суваючись уперед, почав думати; разом з 
думками прийшли неспокій і згадка про те, 
що я чув у таборі, і мені в душу помалу по
чали вгризатися неясні сумніви.

Лежачи на узліссі, я чекав. Стіна плачу, як 
назвала Гелен шеренгу жінок біля дроту, що 
мовчки і наче сліпі вдивлялися у вечірні су
тінки, —  порідшала. Незабаром мало не всі 
розійшлися, відхлинули назад у табір. Стем
ніло. Я пильно вдивлявся у стовпи огорожі. 
Вони вже ледве вирізнялися у сутінках, як 
густіші тіні, а потім серед них з'явилася 
якась нова, темна тінь.

—  Де ти? —  прошепотіла Гелен.
—  Ось тут!
Я навпомацки пробрався до неї.
—  Ти можеш вийти? —  спитав я.
— Трохи згодом. Коли всі розійдуться. 

Почекай там.
Я ковзнув назад у лісок, заглибившись рів

но настільки, щоб мене не помітили, якби 
хтось посвітив на ліс ліхтариком. Я лежав на 
землі, вдихаючи міцний запах пожовклого 
листя. Знявся вітрець, і навколо зашелесті
ло, ніби до мене підповзала тисяча шпигу
нів. Очі в мене дедалі більше звикали до 
темряви, і я вже бачив тепер постать Гелен, 
а над нею неясно виступало її бліде облич
чя, риси якого я не міг розпізнати. За тим 
колючим дротом вона то здавалась мені 
чорним стеблом з білою квіткою вгорі, то 
знову якоюсь темною безіменною постаттю 
з давно померклих часів, а що розгледіти її 
обличчя я не міг, то для мене в ньому ніби 
поєдналися обличчя всіх стражденних світу. 
Трохи далі я помітив постать другої жінки у 
тій самі позі, як і Гелен, і там іще й третю, а 
оддалік і четверту —  вони стояли, наче ряд 
каріатид, що підпирають небо туги і надії.

На це тяжко було дивитись, і я одвернув
ся. Коли ж я знову глянув у тому напрямі, то 
побачив, що ті троє вже беззвучно зникли, 
а Гелен нахилилась і сіпає за дріт.

—  Розсунь його, — сказала вона.

Я наступив на нижню дротину, а верхні 
підняв.

—  Зажди-но, —  прошепотіла Гелен.
—  А де ж інші? —  спитав я.
—  Пішли назад у табір. Одна з них націст 

ка. Тому я раніше не могла перелізти. Вона 
б мене виказала. Це та, що плакала тут.

Гелен зняла блузку та спідницю і подала 
їх мені через дріт.

—  Ще, не дай боже, розірву. А іншого в 
мене нічого немає, —  пояснила вона.

Так воно діється у бідняків, де півбіди, ко
ли діти позбивають собі коліна, гірше ж, 
коли подеруть панчохи, бо коліна загояться, 
а панчохи треба купувати нові.

Одяг її був у мене в руках. Гелен нахили
лась і обережно пролізла попід дротом, та 
вдряпнула собі плече, і кров тоненькою чор- 
ною змійкою побігла з ранки. Гелен випро
сталась.

—  Будемо тікати? —  спитав я.
—  Куди?
Я не знав, що їй на те відповісти. Та й 

справді —  куди?
—  До Іспанії, —  сказав я. —  До Португа

лії. До Африки.
—  Ходімо, —  заговорила Гелен. — Ході

мо і не будем про це говорити. Ніхто не мо
же втекти звідси без документів. Саме че
рез те нас так недбало стережуть.

Вона йшла до лісу поперед мене —  май
же гола, якась таємнича і прекрасна. Від Ге
лен, моєї дружини останніх місяців нашого 
спільного життя, лишилось тільки уявлення, 
але його було досить, щоб солодко і боліс
но впізнати її під нальотом минулого, від 
подиху якого ціпеніло сповнене чекання 
тіло. Але з ряду каріатид, замість Гелен ви
йшла людина, ще майже безіменна, окутана 
дев'ятьма місяцями невідомого мені життя, 
що важили більше, ніж двадцять років існу
вання за нормальних умов.

Підійшов хазяїн пивнички, де 
ми сиділи раніше.

—  А тепер я попрощаюся з 
вами. Щасливо повернутись до
дому, панове!

Він вийшов. У розчинені двері ввірвався 
ранок, чути було гомір нового дня.

—  Треба, мабуть, і нам іти, —  сказав я.
—  Я вже скоро закінчу своє оповідання,—  

відказав Шварц, —  а тут у нас є ще трохи 
вина.

—  У ту ніч ми розмовляли мало, —  вів він 
далі. —  Я розстелив куртку, а коли похолод
нішало, ми вкрилися спідницею і блузкою 
Гелен та ще й моїм светром. Гелен засинала 
і знову прокидалась: якось у півсні мені зда
лося, ніби вона плаче, але потім її знову охо
пила нестримна ніжність, вона пестила мене
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так, як ніколи досі. Я ні про що не питав її і 
нічого не сказав їй про те, що чув у таборі. 
Я дуже її любив, але між нами був якийсь 
холодок. До ніжності домішувався сум, який 
навіть підсилював ту ніжність; здавалось, 
ніби ми, пригорнувшись одне до одного, ле
тимо у потойбічний світ, і вже залетіли над
то далеко, щоб коли-небудь повернутись 
назад або кудись дістатися; то був тільки 
політ, перебування вкупі і розпач; так, це 
був розпач, беззвучний, потойбічний роз
пач, на нього капали наші щасливі сльози, 
невиплакані примарні сльози знання, яке ба
чить тільки минуще, але не відає ні прибут
тя, ні вороття.

—  Може, таки будем тікати? —  спитав я 
ще раз, коли Гелен уже збиралась перела
зити крізь дротяну огорожу назад до та
бору.

Вона не відповіла, поки не пролізла на той 
бік огорожі.

—  Я не можу,—  прошепотіла вона. —  Не 
можу. За це б покарали інших. Приходь іще! 
Приходь завтра ввечері знову. Можеш при
йти завтра ввечері?

—  Якщо мене до того часу не спіймають
Вона пильно вдивлялась мені в обличчя, а

трохи згодом сказала:
—  До чого ж це ми з тобою дожили? За 

які гріхи ми так страждаємо?..
Я віддав їй блузку і спідницю.
—  Це у тебе найкраще? —  спитав я.
Вона кивнула.
—  То спасибі ж тобі, що ти це вдягла, —  

сказав я. —  Я певен, що завтра ввечері змо
жу прийти сюди знову. Я ховатимусь у лісі.

— Але ж тобі треба поїсти. Є у тебе що 
небудь?

—  Дещо є. До того ж у лісі, мабуть, мож
на назбирати ягід. Та й грибів. А може, й го
ріхи є.

—  Можеш витримати до завтрашнього ве
чора? Я тобі щось принесу.

—  Та звичайно ж. Адже тепер майже ра
нок...

—  Не їж грибів. Ти ж на них не знаєшся. 
А я прийесу багато їжі.

Вона наділа спідницю. Спідниця була ши
рока, світло-синя у білих квітах; Гелен роз
правила її і застебнула, ніби готуючись до 
битви.

—  Я люблю тебе, —  розпачливо мовила 
вона. — Люблю тебе набагато більше, аніж 
ти можеш собі уявити. Не забувай цього! 
Ніколи!

Так вона говорила мало не щоразу, про
щаючись зі мною. Адже то були часи, коли 
ми являли собою дичину, дозволену для 
всіх —  і для французьких жандармів, що по
лювали на нас в ім'я осатанілої любові до

«порядку», і для гестапо, що намагалося 
проникнути до таборів, хоч і подейкували, 
ніби є угода з урядом Петена, яка забороняє 
таке втручання. Ніколи не можна було зна
ти, хто тебе спіймає, тому кожне прощання 
вранці завжди здавалось останнім.

Гелен приносила мені хліб і фрукти, а ча
сом і шмат ковбаси або сиру. Я не наважу
вався спуститись у долину до найближчого 
містечка, щоб там пошукати собі житла. 
Влаштувався в лісі і жив у руїнах старого 
монастиря, на які надибав неподалік від та
бору. Удень я там спав або читав те, що мені 
приносила Гелен, і стежив за дорогою, схо
вавшись у чагарнику. Гелен ділилася зі мною 
і новинами, і чутками —  німці, мовляв, посу
ваються все ближче і ближче, не дотримую
чись укладених угод.

А втім, то було майже панічне життя. Ча
сом від страху в роті ставало гірко, наче від 
жовчі; але звичка жити одним моментом 
завше перемагала. Погода стояла гарна, не
бо вночі було зоряне. Гелен роздобула десь 
шматок брезенту, і ми лежали на ньому, 
вкрившись сухим листям, у зруйнованому 
монастирському коридорі й прислухалися 
до шерехів ночі.

—  Як це тобі вдається виходити з табо
ру? —  якось спитав я у Гелен. —  Та ще й так 
часто?

Трохи помовчавши, вона відповіла:
—  У мене ж відповідальна посада, а крім 

того, ще й деяка протекція. Ти ж бачив — я 
часом навіть у селі буваю.

—  Тому ти можеш діставати для мене 
продукти?

—  Я їх беру з їдальні. Нам дозволяється 
дещо там купувати, коли у нас є гроші і ко
ли є що купити.

—  А ти не боїшся, що тебе тут хтось поба
чить і викаже?

—  Боюся, але тільки за тебе, не за себе, —  
відповіла Гелен з усмішкою. —  Що може зі 
мною трапитись? Адже я й так у в'язниці.

Наступного вечора вона не прийшла. Сті
на плачу розлізлася; я підкрався до огоро
жі —  чорні силуети бараків стояли у тьмя
ному світлі; я чекав, але Гелен не прийшла* 
Всю ніч я чув, як жінки ходили до туалету, 
як вони зітхали і стогнали, а тоді раптом я 
побачив на дорозі автомашини із затемнени
ми фарами. Цілий день я пробув у лісі. На 
душі в мене було тривожно: певно, сталося 
щось недобре. Деякий час я міркував над 
тим, про що дізнався був у таборі, але всу
переч нормальній логіці мене це якось за
спокоїло. Все було байдуже, аби тільки Ге- 
лен не захворіла та не вмерла, аби тільки її 
кудись не вивезли. Усі ці три можливості 
так мало відрізнялися одна від одної, що 
означали, власне кажучи, те саме. А життя 
наше було таке безвихідне, що важило тіль-
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ки єдине: не загубити одне одного і спробу
вати якось вирватися з того виру до тихої 
пристані. Тоді, можливо, ми змогли б іще 
раз про все забути.

Але цього не можна забути. Не можна 
попри всю любов, попри співчуття, всю доб
роту, всю ніжність. Я це розумів, та мені 
було байдуже; я лежав у лісі, пильно дивив
ся на трупи строкатих листків, що, відірвав
шись од гілок, носились у повітрі, і думав 
тільки про одне: дай їй жити! Дай їй жити, 
боже, і я ніколи ні про що її не спитаю. Жит
тя людей набагато значніше, аніж оті силь 
ця, в яких вони заплутуються; дай їй жити, 
тільки жити, і якщо я маю вмерти, то нехай 
живе без мене, але дай їй жити!

І наступної ночі Гелен не прийшла. Зате 
увечері я знову побачив дві автомашини. 
Вони під'їхали з долини до табору. Я про
крався трохи ближче і впізнав мундири. Я 
не міг розгледіти, були то армійські чи есе
сівські мундири, але, безперечно, там були 
німці. Я пережив страшну ніч. Машини при
були близько дев'ятої години, а назад поїха
ли допіру по першій. Те, що вони приїхали 
вночі, стверджувало майже напевно, що то 
було гестапо. Коли машини від'їжджали, я 
не міг розгледіти, чи забрали вони когось із 
собою. Я блукав —  блукав у буквальному 
значенні цього слова —  навколо табору аж 
до ранку. Потім хотів спробувати ще раз 
пройти в табір у ролі монтера, але побачив, 
що сторожу подвоїли, а з нею ще сидів чо
ловік у цивільному, тримаючи в руках якісь 
списки.

Тому дню, здавалося, не буде ні кінця ні 
краю. Пробираючись уже в сотий раз повз 
колючий дріт, я раптом помітив кроків за 
двадцять від себе пакунок. В газету було за
горнуто шмат хліба, два яблука і записку 
без підпису: «Сьогодні увечері». Очевидно, 
Гелен перекинула пакет через огорожу, ко
ли мене там не було. Я з'їв хліб навколіш
ках —  так мені раптом стало млосно. Потім 
пішов у свою схованку і заснув. Надвечір 
прокинувся. День був ясний, прозорий, на 
повнений злотавим світлом, наче вином 
Листя щоночі жовкло все дужче. На моїй га
лявині, залитій теплим пообіднім сонцем, 
стояли буки і липа у жовтій і червоній оздо
бі —  ніби якийсь невидимий художник пере 
творив їх, поки я спав, на факели, і вони сві
тилися тепер, тихі і нерухомі; не ворушився 
жоден листочок.

Шварц перервав свою розповідь.
—  Потерпіть, будь ласка, коли я оце вда

юсь до непотрібних, може, описів природи 
Природа весь той час мала для нас таке ж 
велике значення, як і для тварин. Вона ніко
ли не відштовхувала нас від себе, не вима 
гала паспортів або посвідок про арійське по
ходження. Вона давала і брала, але була без

стороння, і це діяло як ліки. Того надвечір'я 
я довго лежав нерухомо, боявся, щоб не 
розплескатись, як чаша, вщерть повна води. 
Тоді нараз помітив, як у цілковитій тиші, при 
повному безвітрі сотні листочків тихо поси
палися з дерев, ніби підкоряючись якійсь 
таємничій команді. Вони повільно спуска
лись у прозорому повітрі, деякі падали на 
мене. У той момент я збагнув свободу 
смерті і її безмежну втіху. Ні на що не зва
жившись, я вже знав, що маю дарунок від 
долі — можливість покласти край своєму 
життю, якщо Гелен умре, знав, що мені не 
треба буде лишатись самому, знав, що той 
дарунок —  компенсація, яка дається людині 
за надмірну любов, на яку вона спромогла
ся, за любов, що виходить за рамки почут
тів живого створіння; я відчув це бездумно, 
а відчувши, зрозумів, що тепер, навіть у да
лекій перспективі, немає вже гострої потре
би вмирати.

Гелен не було серед інших жінок біля сті
ни плачу. Вона прийшла лише тоді, коли всі 
пішли геть. На ній були короткі штанці і 
блузка; крізь дріт вона подала мені пляшку 
вина і пакет. Незвичайний костюм дуже її 
молодив.

—  Пляшка відкрита,— зауважила Гелен.—  
А ось і чарка.

Вона хутко прослизнула попід колючою 
огорожею.

—  Ти ж, напевне, вмираєш з голоду. Я ді
стала в їдальні дещо таке, чого не бачила з 
часів перебування у Парижі.

—  Одеколон! —  вирвалося в мене; вона 
пахла одеколоном, була свіжа й холоднува
та, як ніч.

Гелен покрутила головою, і я помітив, що 
волосся в неї підстрижене коротше, ніж 
було.

—  Так що ж там сталося? —  спитав я, рап
том розсердившись. —  Я думав, тебе кудись 
вивезли або ти вмираєш, а ти повернулась 
наче з косметичного кабінету. Тобі й мані
кюр зробили?

—  Я сама зробила! —  вона підняла руки і 
засміялася. —  Давай вип'ємо!

— Що сталося? Було тут гестапо?
— Ні. Військова комісія. Але з ними двоє 

чиновників гестапо.
—  Вони когось забрали?
—  Ні. Дай-но мені випити.
Я помітив, що вона дуже збуджена. Руки 

в неї були гарячі, а шкіра така суха, ніби от- 
от захрустить.

—  Отож, були й гестапівці, —  почала роз
повідати Гелен. —  Приїхали, щоб скласти 
список націсток, які є у таборі. їх мають по
вернути до Німеччини.

—  А таких багато?
—  Є доволі. Ми й не думали, що їх тут 

стільки. Деякі ж ніколи не признавались. Ви-
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явилась серед них і одна моя знайома. Рап
том вийшла і заявила, що вона —  член пар
тії і зібрала, мовляв, тут цінні відомості й 
тепер хоче повернутись на батьківщину, а 
що до неї тут дуже погано ставилися, то не
хай би її зараз же й вивезли звідси. Я з нею 
була добре знайома. Аж надто. їй відомо...

Гелен швидко випила вино і віддала мені 
чарку.

— Що їй відомо? — спитав я.
—  Я вже не можу точно пригадати. Стіль

ки було тих ночей, коли розмови точилися 
без кінця і краю. їй відомо, хто я така... — 
Гелен підвела голову. —  Я ніколи не повер
нусь до Німеччини, ніколи! Я накладу на се
бе руки, якщо вони приїдуть по мене.

—  Тобі не доведеться вдаватись до цього, 
і тебе не вивезуть. Чому? Бо Георг бозна-де, 
він про все це не довідається. Та й навіщо 
отій жінці все виказувати? Для чого їй це?

—  Обіцяй, що не даси вивезти мене до 
Німеччини!

—  Обіцяю, —  відповів я.
Вона була така схвильована, що я не бачив 

іншого виходу, як тільки обіцяти їй всесиль
ну допомогу.

—  Я люблю тебе, —  мовила Гелен хрип
ким, збудженим голосом. —  Люблю тебе, і 
що б там не сталося, ти завжди повинен 
цьому вірити.

—  Вірю, —  відповів я, вірячи й не вірячи
М V

ІИ.
Вона змучено й безсило відкинулась на

зад.
—  Ми втечемо, —  заговорив я. —  Цієї ж 

ночі.
—  Куди? Твій паспорт у тебе?
—  Так. Один чоловік, що працював у кон

торі, віддав мені паспорт. А де твій?
Гелен мовчала, втупивши очі в землю.
—  Тут є одна єврейська сім'я, — загово

рила вона трохи згодом. —  Чоловік, жінка й 
дитина. Вони прибули кілька днів тому. Ди
тина хворіє. Вони теж зголосилися: мовляв, 
хочемо повернутися до Німеччини. Капітан 
спитав їх, чи вони часом не євреї. Чоловік 
відповів, що німці. Капітан хотів їм щось ска
зати, але обидва гестапівці стояли поблизу. 
«Ви справді хочете повернутись?» —  запитав 
капітан іще раз. «Запишіть їх, капітане, —

' сказав тоді один з гестапівців і засміявся.—  
Якщо вони так тужать за батьківщиною, то 
підемо їм назустріч». І їх записали. їх не 
можна урезонити. Твердять, що більш не 
можуть терпіти. Дитина, мовляв, дуже хво
ра. Всіх євреїв з табору так чи інакше неза
баром вивезуть, то ж краще зголоситися за
здалегідь. Ми, мовляв, однаково в пастці, 
то вже краще поїхати добровільно. Наче 
оглухлі осли... Ти повинен поговорити з 
ними.

— Я? А що я їм можу сказати?

—  Ти ж там був. Ти сидів у німецькому та
борі. Ти повертався до Німеччини. І знову 
втік.

— Де ж мені їм про це розповісти?
—  Тут. Я приведу того чоловіка. Я знаю, 

де його знайти. Я йому вже говорила. Його 
ще можна врятувати. Зараз приведу.

За чверть години Гелен привела якогось 
кволого чоловічка; лізти крізь дротяну ого
рожу він не схотів; стояв по той бік, у табо
рі, і слухав мене. Трохи згодом прийшла і 
його дружина, бліда й мовчазна. їх усіх 
трьох виловили днів десять тому. Вони були 
в різних таборах, а потім утекли, і чоловік 
знайшов дружину тільки якимось чудом. На 
придорожніх каменях та будинках вони пи
сали свої імена.

Шварц подивився на мене.
— Ви знаєте via dolorosa!?1
—  Хто її не знає!.. Вона сягає від Бельгії 

аж до Піренеїв.
Via dolorosa виникла на початку війни. 

Коли німецьке військо вдерлося у Бельгію і 
прорвало лінію Мажіно, почалася велика 
втеча; у самий розпал літа, переслідувані пі
кіруючими бомбардувальниками, люди по
сувалися на південь —  спочатку на маши
нах, навантажених домашнім начинням та 
ліжками; далі всіляким транспортом —  
велосипедами, підводами, тачками, що 
їх тягли самі люди, дитячими візоч
ками, і нарешті посунули нескінченні лави 
пішоходів. Почали тікати у південному на
прямку й емігранти. Саме у той час виникли 
придорожні газети: на мурах будинків, на 
сільських хатах, на перехрестях люди, шу
каючи одне одного, писали вугіллям, крей
дою або фарбою імена, просили допомоги. 
Емігранти, що вже протягом років і перед 
тим були біженцями й ховалися від поліції, 
мали опріч того ще й сітку «опорних пунк
тів» —  від Ніцци до Неаполя і від Парижа до 
Цюріха. Опорні пункти —  то були люди, що 
там жили; вони передавали вісті, адреси, да
вали поради; часом у них можна було й пе
реночувати. Саме за допомогою таких лю
дей чоловік, про якого розповідав Шварц, 
знайшов свою жінку й дитину. А інакше це 
було б не легше, ніж знайти голку в копі 
сіна, як каже приказка.

—  Якщо ми лишимося тут, нас розлучать 
знову, заявив мені той чоловік, —  розпові
дав далі Шварц. —  «Це —  табір для жінок. 
Нас привезли сюди всіх разом, але тільки 
на декілька днів. Мене вже попередили, що 
переведуть в інше місце, у чоловічий табір. 
Ми б цього не пережили». Він, мовляв, уже 
все обміркував, і так буде краще. Тікати во
ни б не наважились, бо вже пробували раз, 
але мало не померли з голоду. А тепер ди
тина хворіє, жінка —  виснажена, та й сам він

* Дорога страждань ( л а т . ) .
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висотаний вкрай. Краще вже, мовляв, поїха
ти добровільно, бо ми все одно що бидло у 
загороді коло бойні —  нас забиратимуть в 
залежності від потреб і настрою. «Чому нас 
не відпустили, коли ще можна було виїха
ти?» сказав наприкінці той лагідний ху
дорлявий чоловічок з маленькими чорними 
вусиками на тонкому обличчі.

Ніхто не міг би дати йому на це відповіді. 
Хоч нас і хотіли позбутись, а проте й не ви
пускали —  на фоні катастрофи цілої нації то 
був незначний парадокс, на який майже не 
звертали уваги ті, хто міг би все змінити.

Наступного дня надвечір два грузовики 
виїхали на гору до табору. У ту ж мить я по
бачив, як із десяток жінок, допомагаючи 
одна одній, пролізли крізь дротяну огоро
жу й розсипалися по лісу. Я не показувався 
з лісу, аж поки не помітив Гелен.

—  Нас попередили з префектури, —  ска
зала вона. —  Приїхали німці забирати тих, 
які хочуть повернутись додому. Невідомо, 
чим усе це скінчиться, тому нам дозволили 
сховатися в лісі, поки німці не поїдуть звід
си.

Уперше я бачив Гелен удень, якщо не ра
хувати тієї короткої зустрічі на дорозі. її 
довгі ноги і обличчя були засмаглі, проте 
вона дуже схудла. Очі видавалися надміру 
великими і блискучими, а обличчя —  надто 
вузьким.

—  Ти віддаєш мені свої харчі, а сама голо
дуєш, —  сказав я Гелен.

—  У мене є що їсти, —  відповіла вона. —  
Про це дбають. Ось,—  вона сунула руку в 
кишеню, —  тут є навіть плитка шоколаду. 
Учора можна було купити консерви 
pate de foie gras1 і сардини. Щоправда, хліба 
не було.

—  А той чоловік, з яким я розмовляв, 
їде? —  спитав я.

—  Тде...
Обличчя Гелен здригнулося.
—  Я не поїду ніколи, —  заговорила во

на.—  НіколиІ Ти ж мені обіцяв! Я не хочу, 
щоб мене схопили!

—  Тебе не схоплять.
За годину грузовики поїхали назад. Жін

ки в них співали. Вітер доносив звуки гімна 
аж до нас: «Німеччина, Німеччина над усе!»

Тої ночі я віддав Гелен половину отрути, 
яку роздобув ще у Ле-Верне.

Наступного дня Гелен стало відомо, що 
Георг дізнався, де вона.

—  Хто це тобі сказав? —  запитав я.
—  Одна поінформована людина.
—  Хто саме?

1 Паштет Із печінки ( ф р а н . ) .

—  Табірний лікар.
— Звідки він це знає?
—  Йому сказали в комендатурі. Туди при

йшов запит.
—  А він сказав, що ти маєш робити?
—  Декілька днів він може переховувати 

мене у бараці для хворих. Але недовго.
—  Значить, тобі треба тікати з табору. Хто 

попередив учора тих із вас, кому загрожує 
небезпека, щоб вони сховалися в лісі?

—  Префект.
— Гаразд, —  сказав я. —  Постарайся за

брати свій паспорт і дістати посвідку про 
звільнення звідси. Може, б цей лікар тобі 
якось допоміг? А як ні, то тікатимемо. При
готуй усе, що треба взяти з собой). І нікому 
нічого не кажи. Нікому! Я спробую погово
рити з префектом. Він, здається, схожий на 
людину.

—  Не роби цього! Не йди на такий риск. 
Ради бога, будь обережний!

Ранком я почистив, як міг, свій костюм 
монтера і вийшов з лісу. Можна було потра
пити до рук німецьких патрулів або фран
цузьких жандармів —  на це я мусив зважа
ти. Але віднині мені треба було завжди 
зважати на це.

Мені пощастило дістатися до самого пре
фекта. Назвавшись німецьким техніком, що 
має довідатись про спорудження електролі
нії для військових потреб, я задурив голову 
і жандармові, і писареві. Я вже знав з досві
ду, що коли вдієш щось несподіване, то ча
сом і проскочиш. Як біженця, жандарм за
раз же мене б арештував. На таких людей 
треба гримнути —  на це вони реагують як
найліпше.

Префектові я сказав правду. Спершу він 
хотів мене вигнати. Але потім його розвесе
лило моє нахабство. Він почастував мене си
гаретою і сказав, щоб я забирався геть до 
дідька, а він, мовляв, зробить вигляд, ніби 
мене й не бачив. Хвилин через десять він по
яснив мені, що нічим не може допомогти, 
бо у німців, очевидно, є списки, і якщо ко
гось не стане, то німці притягнуть його до 
відповідальності. А він не хоче гинути в ні
мецькому концтаборі.

—  Пане префект, —  заговорив я, —  я 
знаю, що ви захистили в'язнів. І знаю, що у 
своїх наказах ви маєте бути послідовним. 
Але ми з вами знаємо і те, що у Франції 
панує хаос після поразки, що сьогоднішні 
накази можуть завтра стати ганьбою, і якщо 
розгубленість виллється у безглузду жор
стокість, то колись пізніше навряд чи можна 
буде знайти цьому виправдання. Навіщо вам 
проти своєї ж волі тримати людей у клітці з 
колючого дроту, поки їх заберуть до каті
вень та душогубок? Можливо, поки Франція 
ще оборонялась, ще існувала якась види-
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мість права заганяти іноземців до таборів 
для інтернованих, незалежно від того, були 
вони за чи проти агресорів. Але ж війна 
давно скінчилась, а кілька днів тому пере
можці забрали своїх прибічників. Ті, що ли
шились у таборі, це жертви, які день у день 
завмирають від страху, що їх заберуть на 
смерть. Мені слід було б просити вас за 
всіх, а я прошу тільки за одну з них. Якщо ви 
боїтеся списків, то запишіть, ніби моя дру
жина втекла, вмерла або вчинила самогуб
ство, —  тоді ви ні за що не відповідатимете!

Він довго мовчки дивився на мене. А тоді 
сказав:

— Зайдіть до мене завтра...
—  Не знсію, до чиїх рук я можу потрапити 

завтра, —  сказав я. —  Зробіть це сьогодні.
—  Приходьте за дві години.
—  Я чекатиму біля ваших дверей. Це — 

найбезпечніше місце з усіх, що я знаю.
—  Quelle affaire d'amour1,— мовив він, рап

том посміхнувшись. —  Ви одружені, а зму
шені жити, як неодружені. Частіше буває 
навпаки.

Я полегшено зітхнув.
За годину префект покликав мене до 

себе.
— Я розмовляв по телефону з управлін

ням табору, —  сказав він. —  Це правда, що 
про вашу жінку питали. Ми пристанемо на 
вашу пропозицію і запишемо, що вона по
мерла. Тоді вам дадуть спокій. І нам теж.

Я кивнув. Мене раптом охопив якийсь ди
вовижний страх, що аж мороз пробіг поза 
шкірою, —  мабуть від забобону, ніби не мо
жна спокушати свою долю. Але ж хіба я сам 
не вмер уже давно, хіба не проживав я з 
документом померлого?

—  "До завтра все владнаємо, —  сказав 
префект.

—  Зробіть це сьогодні, —  наполягав я. — 
Одного разу я два роки просидів у таборі 
тільки через те, що втік на один день піз
ніше.

Нараз у мене зовсім не стало сил. Пре
фект, безперечно, це помітив. Я відчув, що 
блідну і от-от знепритомнію. Він звелів при
нести коньяку.

—  Кави! —  простогнав я і впав на стілець. 
В очах у мене сірими й фіолетовими тінями 
закружляла кімната. «Треба кріпитись, —  
подумав я, відчуваючи, як зашуміло у мене 
у вухах. —  Гелен —  вільна, ми повинні вибра
тися геть звідси».

Крізь шум у вухах і мерехтіння в очах я 
бачив якесь обличчя, чув якийсь голос, лай
ку, спочатку невиразно, а далі чіткіше. Я на
магався збагнути, що то за обличчя і чий то 
голос, аж нарешті розібрав:

—  Ви думаєте, що це мені приємно, га? 
На дідька лисого мені все це потрібне?! Я

' Оце так любовна Історіяі ( ф р а н . ) .

вам не тюремник, я —  порядна людина, до 
дідька все і всіх... Нехай би всі забирались 
під три чорти, всі!

Той голос затих, і я не знаю, чи він справ
ді так лунав, чи тільки так гучно відбивався 
в моїх вухах. Принесли каву. Похитуючись, 
я вийшов і присів на якийсь ослін. Згодом 
хтось підійшов до мене і сказав, щоб я по
чекав. Та я й так нікуди б не пішов.

Трохи пізніше вийшов префект і сказав 
мені, що все в порядку. Мені здавалося, що 
моя непритомність допомогла тут не менш, 
ніж усе, що я йому розповів.

—  Вам полегшало? —  запитав чиновник.—  
Не треба мене так боятись. Адже я тільки
маленький провінціальний префект у Фран-• •• ції.

—  Це більше, ніж сам господь бог, —  за
перечив я голосом, у якому бриніло щас
тя. —  Бог дав мені тільки досить невиразний 
дозвіл на перебування на землі, який мені 
ні до чого. А що мені справді потрібно —  
це дозвіл на перебування ось тут, у цій ок
рузі, і ніхто, крім вас, пане префекте, такого 
дозволу дати не може.

Він розсміявся.
—  Але ж якщо вас шукатимуть, біля табо

ру буде найнебезпечніше.
—  Якщо мене шукатимуть, то в Марселі 

для мене небезпечніше, ніж тут. Мене спо
діватимуться там, а не тут. Дайте нам дозвіл 
на один тиждень. За цей час ми встигнемо 
підготуватись до походу через Червоне 
море.

— Через Червоне море?..
—  Є такий вираз у мові біженців. Ми жи

вемо, наче євреї після виходу з Єгипту: за 
нами —  німецька армія і гестапо, обабіч — 
море французької та іспанської поліції, а 
перед нами —  обітована земля Португалія з 
портом Ліссабоном, що відкриває шлях до 
ще обітованішої землі за океаном.

—  У вас є американські візи?
—  Ми їх дістанемо.
— Ви, здається, вірите в чудеса.
—  Мушу вірити, бо вибору в мене немає. 

До речі, одне таке чудо сталося й сьогодні
Шварц подивився на мене з усмішкою.
— Дивна штука, яким обачливим стаєш, 

коли тобі скрутно. Адже я точно знав, чому 
саме сказав останнє речення, чому перед 
тим підлестив префектові, порівнявши його 
з богом. Мені треба було дістати коротко
терміновий дозвіл на перебування в даній 
окрузі. А коли можеш розраховувати тіль
ки на інших, то стаєш психологом, який аб
солютно все враховує, навіть коли сам уже 
ледве дихає від напруження.

Шварц помітно заспокоївся.
— Я скоро закінчу, —  сказав він. —  Ми й 

справді дістали дозвіл на перебування в то
му районі на один тиждень. Я стояв біля
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брами табору, чекаючи Гелен. Було вже над
вечір. Сіяв дрібненький дощик. Разом із Ге
лен вийшов лікар. Я бачив, як вона деякий 
час розмовляла з ним, не помічаючи мене. 
Вона говорила енергійно, обличчя ЇТ було 
жвавішим, ніж звичайно. У мене було таке 
враження, ніби я з вулиці зазираю до кімна
ти і ніхто про це не знає. Згодом Гелен по
мітила мене.

— Ваша дружина дуже хвора, —  сказав 
лікар, звертаючись до мене.

—  Це правда,— докинула Гелен сміючись.
— Мене звільнять, щоб покласти до лікарні, 
а там я помру. Точнісінько так, як і домов
лено.

—  Дотепи тут ні до чого! —  суворо сказав 
лікар. —  Вашій дружині справді треба ляг
ти до лікарні.

—  Чому ж її досі туди не вмістили? —  спи
тав я.

— До чого всі ці балачки? —  втрутилась 
Гелен. —  Я не хвора і до лікарні не піду.

— Ви можете вмістити її до лікарні? — 
спитав я лікаря. —  Але так, щоб вона там 
була у безпеці.

—  Ні, —  трохи подумавши, відповів він.
Гелен засміялася знову:

—  Та, звичайно ж, ні. Що це ви затіяли та
ку дурну розмовуї Адьє, Жан!

Не чекаючи мене, Гелен пішла по дорозі. 
Мені хотілося спитати лікаря про її хворобу, 
але я не встиг. Він розгублено глянув на ме
не, тоді хутко крутнувся на місці й попряму
вав назад до табору. Я пішов слідом за Ге
лен.

— Паспорт у тебе? —  запитав я її.
Вона ствердно кивнула.
— Дай мені твою сумку.
—  Та в ній майже нічого немає.
— Дарма, давай її сюди.
—  Там у мене ще оте вечірнє вбрання, що 

ти мені купив у Парижі.
Ми спускалися дорогою в долину.
—  Ти хвора? —  спитав я.
—  Якби я справді була хвора, то не могла 

б іти. У мене була б підвищена температура. 
Я не хвора! Він бреше. Він хотів, щоб я ли
шилась. Поглянь на мене —  хіба я схожа на 
хвору?

Вона зупинилась.
— Так, —  сказав я.
— Не занепадай духом, —  намагалась під

бадьорити мене Гелен.
— Та я не занепадаю...
Тепер я зрозумів, що вона хвора і що ме

ні в тому ніколи не признається.
— Може, тобі полегшало, якби ти була в 

лікарні?
— Ні! —  заперечила вона. —  Анітрохи. Ти 

повинен вірити мені. Якби я була хвора і лі
карня могла мені допомогти, я б зараз же 
спробувала піти туди. Повір же мені!

— Я вірю тобі.
Що я ще міг зробити? Раптом у мене зов

сім опустилися руки.
—  Може, краще було тобі лишитись у та

борі?.. —  сказав я.
—  Якби ти не приїхав, я б наклала на себе 

руки...
Ми рушили далі. Дощ пішов густіший. Він 

оповив нас, наче сірою вуаллю з дрібнень
ких краплинок.

— Нам треба скоріше дістатися до Марсе
ля, —  заговорив я знову. —  А звідти —  до 
Ліссабона і далі —  до Америки.

«Там є добрі лікарі, — подумав я собі. —  
І лікарні, в яких не арештовують. А я, мож
ливо, дістану там ще дозвіл на роботу».

— Тоді ми Європу забудемо, як страшний 
сон, — сказав я уголос.

Гелен не відповіла.

Т Т  —  Почалася одіссея,— вів 
W  далі Шварц.—  Мандрівка че- 

-А -*- * рез пустелю. Похід через Чер
воне море. Вам це, напевно, 
теж знайоме.

Я кивнув головою.
—  Бордо. Прощупування можливостей 

переходу через кордон. Піренеї. Довгий 
штурм Марселя. Взяття штурмом байдужих 
сердець і втеча від варварів. А поміж усім 
тим —  ще й безглуздя здичавілого бюро
кратизму. Дозволу на перебування немає, 
немає і дозволу на виїзд. А коли такий доз
віл нарешті діставали, то минав уже строк 
іспанської транзитної візи, яку можна було 
поновити, лише маючи в'їзну візу до Порту
галії, а ця віза часто залежала ще від чогось 
іншого і, значить, усе треба було починати 
спочатку —  чекати й чекати біля консульств, 
цього переддвер'я раю і пекла! Circulus 
vitiosus 1 безумства!

—  Насамперед ми потрапили у штиль, —  
розказував далі Шварц. —  Того ж вечора Ге
лен стало млосно. Я дістав кімнату в яко
мусь небагатолюдному готелі. Ми вперше 
за довгий час опинилися на легальному ста
новищі. Уперше за довгі місяці у нас знову 
була кімната для нас самих. Саме це й спри
чинилося до того, що Гелен істерично роз
плакалася. Потім ми мовчки сиділи в садоч
ку біля готелю. Було вже холоднувато, але 
нам не хотілося йти спати. Ми розпили пляш
ку вина, дивлячись на дорогу, що вела до 
табору —  з садочка її добре було видно. 
Якась глибока вдячність до болю стискала 
мені серце. У той вечір вона ніби все зата
мувала, навіть страх, що Гелен хвора. Після 
істерики Гелен посвіжішала і заспокоїлась,

Вначе природа після дощу, личко н стало

1 Порочне коло ( л а т . ) .
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прекрасним —  такі бувають часом на старо
винних камеях. Ви це, напевне, зрозумієте. 
У нашому емігрантському житті хвороба має 
інше значення, ніж звичайно. Для нас хворо
ба означає, що далі ми вже тікати не мо
жемо.

—  Це мені відомо, —  сказав я гірко.
—  Наступного вечора ми побачили, як ма

шина з притушеними фарами повзла по до
розі до табору. Гелен занепокоїлась. До то
го ми цілісінький день майже не виходили з 
кімнати. У нас знову було ліжко і своє при
міщення, а це була подія, якою ніколи не 
натішитись досхочу. Я б і цілими тижнями не 
виходив з готелю. Але Гелен раптом захоті
лось податися далі. їй більш не сила було 
дивитись на дорогу до табору. Вона бояла
ся, що гестапо й далі шукатиме її.

Ми поскладали свій дріб'язок. Справді, 
розумніше було помандрувати далі, поки 
ще у нас був дозвіл на перебування у тій 
окрузі. Як нас і схоплять десь-інде, то най
більше —  повернуть сюди, але не заареш
тують; так ми сподівалися.

Мені хотілося до Бордо. Але по дорозі ми 
дізналися, що йти туди вже небезпечно. Нас 
підібрав маленький двомісний «сітроєн», і 
водій порадив нам спробувати влаштуватись 
десь-інде. Сказав, що поблизу того місця, 
куди він їде, є маленький замок; він знає, 
що там ніхто не живе. Можливо, ми знайде
мо там притулок на ніч.

Вибору у нас, власне кажучи, не було. 
Надвечір водій висадив нас. Перед нами у 
сутінках стояв маленький замок, краще ска
зати —  вілла, з темними вікнами без гардин. 
Я піднявся по східцях на ганок і шарпнув 
двері. Вони виявилися незамкненими, видно 
було, що їх відчиняли силоміць. Мої кроки 
глухо залунали в сутінках вестибюля. Я гук
нув, і мені відповіла луна. Кімнати були зов
сім порожні. Все, що можна було з них за
брати, забрали. Але там були кімнати вісім
надцятого століття, панелі по стінах, аристо
кратичні вікна, плафони і граціозні сходи.

Ми потихеньку обходили кімнати замку. 
На наші оклики ніхто не озивався. Я пошу
кав електричні вимикачі, але марно: у зам
ку ще не було електрики; він лишився та
ким, яким його колись побудували. Там бу
ла маленька їдальня, біленька із золотом, 
була спальня, ясно-зелена і теж із золотом. 
Жодних меблів; очевидно, власники, тікаю
чи, вивезли все.

Нарешті в одній з кімнат мансарди ми 
знайшли скриню. У ній лежали маски, деше
ві різнобарвні костюми, очевидно, з якогось 
маскараду, і, кілька пачок свічок. Та кращою 
знахідкою було залізне ліжко з матрацом. 
Ми шукали-далі і знайшли на кухні трохи 
хліба, декілька коробок сардин, в'язочку 
часнику, з півбанки меду, а в підвалі —  тро

хи картоплі, кілька пляшок вина і стос дров. 
Це було наче в країні фейі

У будинку майже скрізь були каміни. Ми 
завісили вікно однієї з кімнат, де, очевидно, 
була спальня, костюмами, які знайшли були 
в мансарді. Я ще раз обійшов навколо бу
динку і побачив фруктовий сад та город. На 
деревах ще висіли яблука й груші. Я назри
вав їх і приніс до замку.

Коли стемніло так, що вже не можна було 
б побачити диму, я розпалив у каміні вогонь, 
і ми сіли вечеряти. Обстановка була якась 
фантастична, заворожена. Відблиски вогню 
мерехтіли на розкішних панелях, а наші тіні 
коливалися, наче духи якоїсь країни щастя.

Стало тепло, і Гелен перевдяглася, щоб 
просушити те, в чому була. Вона витягла 
своє паризьке вечірнє вбрання і наділа йо
го. Я відкрив пляшку вина. Чарок не було, 
ми пили просто з пляшки. Потім Гелен пе
реодяглася ще раз —  витягла із скрині й на
діла «доміно» і півмаску та й побігла до тем
ної сходової клітки. Вона шугала вгору і 
вниз, гукала, її грлос лунав по всьому будин
ку, я вже її не бачив, тільки чув дріботіння її 
ніг, поки вона раптом не зупинилась у тем
ряві позад мене, і я відчув у себе на поти-

■ N11ЛИЦІ II подих.
—  Мені здалося, ніби я тебе вже втра

тив, —  сказав я, міцно тримаючи її в руках.
—  Ти ніколи не втратиш мене, —  проше

потіла вона крізь свою вузеньку маску. —
І знаєш чому? Бо ти ніколи не хотів мене 
вдержати, як селянин —  свою ділянку зем
лі. Найідеальніший чоловік —  нудний, якщо 
рівняти до тебе.

—  Я, напевно, зовсім не ідеальний чоло
вік, —  відповів я, приємно вражений ком
пліментом.

Ми стояли на площадці сходів. Крізь щіли
ну відхилених дверей спальні падала з камі
на смуга світла і мерехтіла на бронзовому 
орнаменті поруччя, на плечах і устах Гелен.

—  Ти й не знаєш, хто ти, —  прошепотіла 
вона, поглянувши на мене сяючими очима, - 
що, немов очі змії, не мали білків і блища
ли, пильно вдивляючись крізь маску. —  Якби 
ти знав, як мало радості дають оті всі дон
жуани! Наче плаття, яке одягають тільки на 
один раз. А ти... ти —  моє серце...

Може, оті костюми, які ми на себе пона
дягали, полегшили нам уживання таких слів. 
Я теж, як і Гелен, надів «доміно». Мені цьо
го не хотілось, але ж і мої речі також змок
ли за день і тепер сушилися біля каміну. Не
звичний одяг і примарне оточення belle 
epoque 1 змінили нас і розкрили наші уста 
для інших, ніж звичайно, слів.

—  Ми —  мерці, —  шепотіла Гелен. — 
Обоє. Для нас немає вже закбнів. Ти —  мер- 1

1 Прекрасна епоха ( ф р а н ц . ) ,
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твий, з паспортом небіжчика, а я сьогодні 
померла у лікарні. Глянь на нашу одіж! Не
мов барвисті і золоті кажани, шугаємо ми в 
померлому столітті. Його називали прекрас
ним віком, та воно таким і було з його ме
нуетами, з чарівною красою, з плафонами у 
стилі рококо —  але в кінці його стояла гіль
йотина, як вона стоїть скрізь і завжди холод
ним ранком, після кожного свята, блискуча 
й невблаганна. А де стоятиме наша, любий?

—  Облиш ці балачки, Гелен... —  мовив я.
—  Вона не стоятиме ніде, —  шепотіла Ге

лен.— Яка ж бо гільйотина для мерців? Вона 
вже не може нас порубати, бо не можна по
рубати світло або тінь, але хіба ж не нама
гались поламати нам руки знову і знову? 
Тримай мене тут у цих чарах, у цій злотавій 
пітьмі, то, може, щось та й лишиться з того 
в нас і освітить нам лиху годину нашого ос
таннього подиху...

—  Не говори так, Гелен, —  сказав я; мені 
стало трохи моторошно.

—  Згадуй мене завжди такою, як я те
пер, —  шепотіла вона, не слухаючи мене. —  
Як знати, що з нами ще буде...

—  Ми поїдемо до Америки, а війна колись 
та скінчиться, —  сказав я.

—  Я не скаржусь на долю, —  відповіла во
на, притулившись до мого обличчя. —  Та й 
на що нам скаржитись? Чим би ми стали, як
би все було інакше? Посереднім, нудним по
дружжям, яке б жило посереднім, нудним 
життям в Оснабрюку, мало б посередні по
чуття і раз на рік їздило у відпустку...

Я не втримався і розсміявся.
—  Можна це розглядати і так...
Того вечора вона була така весела, ніби 

справляла якесь свято. Взувши золоті чере
вички, які купила собі в Парижі і вирятува
ла потім з усіх ситуацій, вона із свічкою в 
руці побігла у підвал і принесла ще пляшку 
вина. Я стояв угорі на сходах і дивився, як 
вона підіймалась по східцях крізь темряву, 
дивився на її освітлене, підняте до мене лич
ко на фоні химерних тіней. Я відчував себе 
щасливим, якщо можна назвати щастям 
дзеркало, яке відображає кохане обличчя, 
чисте й прекрасне на фоні численних тіней.

Вогонь у каміні поволі згасав. Гелен засну
ла серед барвистих костюмів. То була див
на ніч. Лише пізно вночі я почув гуркіт літа
ків, від якого стиха брязкотіли дзеркала у 
стилі рококо.

Чотири дні ми прожили на самоті. А потім 
я мусив піти до сусіднього села, щоб купити 
продуктів. Там я почув, що з Бордо мають 
відплисти два судна.

—  А німців там ще нема? —  спитав я.
—  І нема, і є, —  відповіли мені. —  Все за

лежить від того, хто ви такий.

Я розповів про це Гелен. На моє здиву
вання вона лишилась досить байдужою.

— Судна, Гелен! —  говорив я схвильова
но. —  Можна втекти звідси! До Африки. До 
Ліссабону. Куди-небудь. А звідти вже мож
на рушати й далі.

—  А чому нам не лишитись тут? —  запере
чувала вона. —  У садибі є фрукти, овочі. Я 
можу варити їжу, поки є дрова. Хліба діста
немо в селі. У нас іще є гроші?

—  Трохи є. А в мене ж є ще один малю
нок. Я можу продати його в Бордо, от і на 
дорогу будуть гроші.

—  Хто тепер купує малюнки?
—  Люди, що хочуть вкласти гроші у якусь 

цінність.
Вона засміялась.
—  Ну, то продай його, та й лишімось тут.
—  Якби ж то можна було!..
Вона закохалася в той будинок. З одного 

боку там був невеличкий парк, а обіч ньо
го —  садок і город. Там навіть був ставок і 
сонячний годинник. Гелен полюбила той дім, 
а він, здавалося, полюбив її. Дім пасував до 
неї, як рама до картини, а ми ж уперше опи
нились не в готелі і не в бараці. Життя у 
маскарадних костюмах, в атмосфері веселої 
давнини заронило і в мене якусь чарівну на
дію; мені часом навіть хотілося вірити в за
гробне життя —  так, ніби в тому замку ми 
вже відбули першу репетицію такого життя.
І я залюбки прожив би отак хоч і декілька 
сот років...

Та проте мені не йшла з голови думка про 
кораблі в Бордо. Мені здавалося неймовір
ним, щоб вони могли вийти з порту, коли 
місто частково окуповане, —  але ж то був 
дивний період між війною і миром. Франція 
підписала угоду про перемир'я, проте ще не 
уклала миру, вона нібито була поділена на 
окуповану і вільну зони, але не мала сили, 
щоб захищати підписані угоди; до того ж, 
там перебували німецька армія і гестапо, а 
вони не завжди діяли в контакті.

—  Я мушу все це розвідати, —  заявив я 
Гелен. —  Побудь тут, а я спробую дістатись 
до Бордо.

Гелен похитала головою:
—  Одна я тут не лишусь. Я поїду з тобою
Я розумів її. Там уже не було безпечних

і небезпечних зон. Можна було вийти живим 
з головної штаб-квартири ворога, а десь на 
віддаленому острові потрапити до рук аген
тів гестапо —  всі колишні масштаби змісти
лися.

Ми добралися до Бордо у той випадковий 
спосіб, який вам, очевидно, відомий, —  вів 
далі Шварц. —  Коли потім про це згадуєш, 
то не можеш зрозуміти, як же воно так ви
йшло. Ми добирались і пішки, і на грузови-
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ку, а частину шляху навіть проїхали верхи 
на ширококрупих, добродушних селянських 
коняках, яких наймит вів продавати.

У Бордо було вже німецьке військо. Місто 
не вважалось окупованим, але військо там 
було. Це приголомшило людей; кожної хви
лини можна було чекати арешту. Щоб не 
привертати до себе уваги, Гелен одягла до
сить скромний костюм; правда, крім вечір
ньої сукні, пари штанів і двох светрів, у неї і 
так майже нічого з одягу не було. Я носив 
спецівку монтера, а ще один костюм був у 
мене в рюкзаку.

Свої речі ми лишили в одній пивничці, бо 
скрізь багаж впадав у вічі, дарма що багато 
французів ходило по місту з чемоданами.

—  Підемо до бюро подорожей, розпитає
мо про ті кораблі, —  запропонував я Гелен. 
Знайомих у місті ми не мали.

Таке бюро й справді ще існувало. У вітри
нах там висіли старі плакати: «Проведіть 
осінь у Ліссабоні», «Алжір —  перлина Афри
ки», «Канікули у Флоріді», «Сонячна Грена
да». Плакати здебільшого були збляклі, але 
реклами про Ліссабон і Гренаду ще сяяли 
яскравими барвами.

Нам не довелося ждати, поки просуне
мось у черзі до віконечка. Про все поін
формував нас один чотирнадцятилітній 
«знавець». Чутки про судна ходять уже кіль
ка тижнів, але вони безпідставні, пояснив 
він. Ще задовго перед окупацією сюди за
ходило одне англійське судно, щоб забрати 
поляків та тих емігрантів, які зголосилися 
до польського легіону —  військової частини 
з добровольців, що формувалася в Англії. 
А тепер не відпливе жодне судно.

Я спитав, чого ж тоді у приміщенні повно 
людей, чого їм треба.

—  Здебільшого того ж, чого й вам, —  від
повів хлопець.

—  А ви що тут робите? —  запитав я його.
—  Я вже й не надіюсь виїхати, —  відповів 

він. —  Заробляю собі тут на хліб —  я й пе
рекладач, і порадник, і фахівець по візах, і 
експерт у житлових справах...

Мене це не здивувало. Від нужди дозрі
вають передчасно, а сентименти чи якісь 
упередження не бентежать юність. Ми зай
шли до кафе, і той експерт ознайомив мене 
з ситуацією. Можливо, що військо виведуть 
із міста; проте, в Бордо мало надій дістати 
дозвіл на перебування, а щодо віз, то й зов
сім кепсько. В даний момент у Байонні ста
новище щодо іспанських віз сприятливе, 
але там зібралось забагато людей. Найліпше 
у Марселі, тільки туди далека дорога. Та во
на нікого з нас потім не минула. І вас теж?—  
спитав Шварц.

—  Авжеж, —  докинув я. —  То була доро
га на Голгофу.

Шварц кивнув.

— Зрозуміла річ, я спробував на цій доро
зі звернутись до американського консуль
ства. Але у Гелен був чинний німецький пас
порт націстських часів —  як же ми могли до
вести, що нам загрожує смертельна небез
пека? Переляканим безпаспортним євреям, 
що облягали двері консульства, здавалося, 
загрожувала більша небезпека, ніж нам. 
Наші паспорти, —  навіть паспорт небіжчика 
Шварца, —  свідчили проти нас.

Ми вирішили повернутись до нашого ма
ленького замку. По дорозі нас двічі затри
мували жандарми; обидва рази я скористав
ся станом депресії в країні —  нагримав на 
жандармів, ткнув їм під ніс наші паспорти і, 
назвавши себе австрійським німцем, послав
ся на військову адміністрацію. Гелен смія
лася, все це їй видавалось комічним. Цією 
тактикою я вперше скористався, коли вима
гав повернути наші речі у пивничці в Бордо. 
Хазяїн заявив, ніби не одержував від нас ні
якого багажу.

— Як хочете, то кличте поліцію, —  сказав 
він, посміхаючись, і підморгнув мені. —  Та 
ви ж, певно, не схочете!...

—  А мені й не треба поліції,—  відповів я. 
—  Давайте-но сюди речі!

Хазяїн кивнув хлопцеві, що стояв за при
лавком.

— Анрі, допоможи панові вийти.
Анрі, засукавши рукава, підійшов до мене
—  Я б на вашому місці хоч трошки поду

мав, Анрі,—  звернувся я до хлопця. —  Чи, 
може, вам не терпиться спробувати, як жи
веться в німецькому концтаборі?

—  Ти gueule ! 1 — відповів Анрі і замах
нувся на мене.

—  Стріляйте, сержанте! — різко скрикнув 
я, дивлячись через голову хлопця.

На цьому Анрі і спіймався. Він озирнувся 
з піднятими руками, а я в ту мить і пнув йо
го з усієї сили ногою в пах. Він заревів, як 
бугай, і впав. Хазяїн схопив пляшку і вийшов 
з-поза прилавку.

Я схопив пляшку «дюбоне», що стояла на 
оббитому оцинкованим залізом прилавку, 
розбив її об ріг, а рештки пляшки з гостри
ми зубцями тримав у руці. Хазяїн зупинив
ся. Позад мене дзенькнула ще одна пляшка. 
Я не озирнувся —  не можна було спускати з 
очей хазяїна.

—  Це я! —  крикнула мені Гелен і завере
щала на хазяїна.—  Баїаисі 2І Давай сюди ре
чі, інакше я з твоєї пики зроблю відбивну 
котлету!

Тримаючи у руці розбиту пляшку, Гелен 
вийшла з-поза мене і, пригнувшись, кинулась 
на хазяїна. Я вдержав її вільною рукою. Во
на, очевидно, схопила пляшку «перно», бо по 
пивничці рознісся сильний запах анісу. На * 3

1 ЗаткнисьІ ( ф р а н ц ) .
3 Падлюка ( ф р а н ц . ) .
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хазяїна полився потік добірної матроської 
лайки. Гелен, пригинаючись, намагалася ви
рвати свою руку з моєї. Хазяїн хутко відсту
пив за прилавок.

—  Що тут таке? — спитав з порогу хтось 
по-німецьки.

Хазяїн вискалив зуби. Гелен обернулася—  
на порозі стояв справжній німецький унтер- 
офіцер, —  такий самий, якого я оце допіру 
вигадав, обдурюючи Анрі.

— Його поранено? —  спитав унтер-офіцер, 
вказуючи на Анрі, що скорчився на долівці, 
підтягнувши коліна і затиснувши кулаки по
між ногами.

—  Оцю свиню? — промовила Гелен по-ні
мецькому.—  Та хіба ж це кров? Це ж «дю- 
боне»!

— Ви німці? —  запитав унтер-офіцер.
— Так, — відповів я. —  Нас тут обікрали.
— У вас є документи?
Хазяїн знову оскалився; він, очевидно, 

трохи розумів по-німецьки.
— Та звичайно ж, —  фиркнула Гелен. —  А 

вас я попрошу допомогти нам! — Вона під
няла над головою свій паспорт. —  Я сестра 
оберштурмбанфюрера Юргенса. Ось, диві
ться! — вона вказала на запис у паспорті. —  
Ми живемо у замку... —  вона вигадала назву, 
якої я ніколи й не чув,—  і приїхали до Бор
до на один день. Свої речі залишили ось у 
цього злодія. А він тепер твердить, ніби їх 
і не бачив. Прошу, допоможіть нам!

Вона знову поривалась до хазяїна.
— Це правда? — спитав його унтер-офі- 

цер.
— Звісно, що правда! Німецька жінка ні

коли не бреше! — процитувала Гелен один 
з ідіотських афоризмів «третього райху».

— А ви хто такий? — спитав унтер-офіцер 
мене.

— Шофер, — пояснив я, обсмикуючи свій 
костюм монтера.

— Ану віддавай! — гримнув унтер-офіцер 
на хазяїна.

Той перестав скалити зуби.
—  Чи, може, хочете, щоб ми закрили ва

шу крамничку? —  запитав унтер-офіцер.
Гелен з великою насолодою переклала це 

хазяїнові, додавши від себе низку «Salauds» 
і «sales etrangers». Останній вираз викликав 

у мене особливе захоплення —  тільки той, 
кого часто самого називали «брудним іно
земцем», міг повністю відчути насолоду, ко
ли при ньому так називали француза у його 
власній країні.

—  Анрі! —  гримнув хазяїн. — Куди ти по
дів речі? Я нічого не знаю, —  звернувся він 
до унтер-офіцера, —  це, напевно, хлопець 
накоїв.

—  Бреше, —  додала Гелен, переклавши 
слова хазяїна. —  Він тільки звертає на цього 
бовдура. Ану давай речі, —  знову зверну

лась вона до хазяїна. — І негайно! Інакше 
приведем гестапо!

Хазяїн дав Анрі стусана. Той вислизнув із 
залу.

—  Вибачте, —  сказав хазяїн, звертаючись 
до унтер-офіцера. —  Сталося непорозумін
ня. Може, вип'єте чарочку?

— Коньяку, — підказала Гелен. — І то най
ліпшого!

Хазяїн поставив на прилавок чарку. Гелен 
сердито глипнула на нього. Тоді він поставив 
ще дві.

— Ви —  смілива жінка! — зауважив унтер- 
офіцер.

— Німецька жінка не боїться нічого, — 
відповіла Гелен цитатою з націстського ідео
логічного багажу й відкинула геть розбиту 
пляшку з-під «перно».

— На якій машині ви їздите? — спитав ме
не унтер-офіцер.

Я спокійно глянув у його простодушні сірі 
очі.

— На «мерседесі», зрозуміла річ! Улюб
лена марка фюрера!

Він кивнув.
—* Тут гарно, правда ж? Не так, звичайно, 

як удома, а втім гарно, адже так?
— Дуже гарно. Не так, як удома, це ясно.
Ми випили. Коньяк був добрячий. Анрі ви

ніс наші речі і поклав їх на стілець. Я переві
рив рюкзак. Усе було на місці.

— Все в порядку, —  сказав я унтер-офі
церові.

— То все через того хлопця, —  виправдо
вувався хазяїн. —  Я тебе звільняю, Анрі! За
бирайся геть!

— Спасибі вам, унтер-офіцере, —  сказала 
Гелен. —  Ви справжній німець і кавалер

Унтер-офіцер по-військовому віддав 
честь. Йому не було ще й двадцяти п'яти 
років.

— Слід би заплатити за побиті пляшки 
«дюбоне» та «перно», —  посмілішавши, за
говорив хазяїн.

Гелен переклала, додавши від себе:
— Зразу видно, що не кавалер. Адже ми 

змушені були оборонятись.
Тоді унтер-офіцер узяв ще одну пляшку 

з прилавку.
— Дозвольте, ■— заявив він галантно, —  не 

дурно ж ми переможці...
—  Мадам не п'є «куантро», —  пояснив я. 

— Візьміть краще коньяк, хоч ми його вже 
й почали...

Унтер-офіцер церемонно подарував ту 
пляшку Гелен. Я сховав її в рюкзак. Вийшов
ши за двері, ми розпрощались. Я боявся, 
щоб солдатові не спало на думку проводжа
ти нас до нашого «мерседеса», але Гелен 
чудово і це владнала.

— У нас не може трапитися щось подіб-
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не, —  з гордістю сказав на прощання моло
дик. —  У нас — порядок.

Я подивився йому вслід. «Порядок... —  по
думав я собі. —  Катування, розстріли, масові 
вбивства —  оце ваш порядок. Волію вже 
краще сто тисяч отаких дрібних шахраїв, як 
оцей хазяїн!»

— Як ти себе почуваєш? —  запитала Ге
лен.

— Добре. Я й не знав, що ти вмієш так 
лаятись.

Вона засміялась:
—  Це я навчилась у таборі. А як воно по

легшує! Ніби цілий рік перебування в таборі 
скотився враз мені з плечей! А от де ти на
вчився битися розбитими пляшками й пере
творювати людей на євнухів?

— У боротьбі за людські права, —  відпо
вів я. — Ми живемо у добу парадоксів. І ве
демо війну за збереження миру.

Так воно майже й було. Люди були зму
шені брехати і обманювати, щоб захистити 
себе, щоб вижити. У наступні тижні я крав 
фрукти по селянських садках і молоко в чу
жих льохах. Щаслива то була пора! Вона 
була повна небезпек, часом безрадісна і 
часто комічна —  але ніколи не була гіркою 
Я вам допіру розповів про інцидент з хазя
їном пивнички; подібних ситуацій траплялося 
потім чимало. Ви, певно, теж пережили таке?

Я кивнув.
—  Якщо їх можна так сприймати, то не 

рідко вони були комічні.
— Цього я навчився завдяки Гелен, —  під

хопив Шварц. —  Минуле в ній не осідало 
Те, що я відчував тільки зрідка, у ній вигра 
вало всіма фарбами життя. Щодня минуле 
відвалювалось од неї, наче лід весною. Зате 
вся вона концентрувалась на сучасному, але 
то була не якась застійна концентрація — 
ніщо не зв'язувало Гелен, вона була весе 
ла, як Моцарт, і невблаганна, як смерть. За
плутані поняття моралі й відповідальності 
більше не існували для неї; їх замінили вищі 
майже небесні закони. Для чогось іншого їй 
уже не було часу. Вона іскрилася, як фейер
верк, не лишаючи по собі попелу. Тй не хо
тілося врятуватись; я тоді ще цього не збаг
нув і тому не вірив. Вона знала, що для неї 
нема рятунку. А що я наполягав, то вона й 
не перечила,—  а я, йолоп, потяг її отим шля
хом на Голгофу, через усі дванадцять ета
пів, від Бордо до Байонни, потім безконечним 
шляхом до Марселя, а далі знов аж сюди.

Коли ми повернулись до нашого малень 
кого замку, він уже був зайнятий. Ми поба
чили солдатів у мундирах, які зносили звід 
кись дерев'яні верстати, і кількох офіцерів 
у льотчицьких галіфе та блискучих високий

чоботях, що гордовито походжали, як за
морські павичі.

Ми спостерігали їх з парку, сховавшись за 
буком і мармуровою богинею. Була тиха й 
ніжна, ніби шовкова, післяобідня пора.

—  У нас там що-небудь лишилось? —  за
питав я.

— Яблука на деревах, повітря, злотавий 
жовтень і наші мрії, —  відповіла Гелен.

—  Мрії ми залишали скрізь, —  мовив я. —  
Як летюче павутиння восени.

Офіцер, стоячи на терасі, командував 
щось різким тоном.

—  Ось він, голос двадцятого сторіччя, —  
сказала Гелен. —  Ходімо. Де ми сьогодні но
чуватимемо?

—  Переспимо десь у сіні, —  відповів я.
— А може й у ліжку. Але обов'язково 

разом.

— Пригадуєте оту площу пе
ред консульством у Байонні?—  
спитав мене Шварц.—  Прига
дуєте, як біженці стояли по чо
тири в ряд, а потім у паніці 

змішались і обложили вхід до консульства, 
одчайдушно стогнали і плакали, борючись 
за місце?

—  Я пригадую, що були контрамарки, —  
відповів я. —  Вони давали право стояти пе
ред дверима. Проте натовп блокував ті две
рі. Коли відчинялися вікна, стогін переро
став у крик і виття. Паспорти доводилось ки
дати з вікна. Пригадую добре цей ліс рук, 
що простягалися за паспортами!..

Гарніша з тих двох жінок, що лишились у 
пивничці, позіхаючи, припленталась до на
шого столу.

—  Що ви за диваки? —  почала вона. —  Ба
лакаєте та й балакаєте! А нам пора вже йти 
спати. Як хочете ще десь посидіти, то всі 
кафе у місті зараз уже знову відкрито.

Вона розчинила двері. Увірвався ясний, 
галасливий ранок. Сонце сяяло. Вона знову 
зачинила двері. Я поглянув на годинник.

— Сьогодні по обіді судно не відпливе, — 
пояснив Шварц. —  Воно відчалить хіба що 
завтра увечері.

Я не повірив йому, і він це помітив.
—  Ходімо кудись, —  запропонував він.
Після тихої пивнички гамір вулиці у пер

ший момент видався просто нестерпним. 
Шварц зупинився.

—  Он гляньте: і біжать, і кричать! —  Він 
дивився на зграю дітлахів, що тягли у коши
ках рибу. —  Все йде своїм звичаєм! Ніби ні
чого й не сталося!..

Ми зійшли вниз до порту. Вода хвилюва
лася під сильним і холоднуватим вітром, 
сонце світило різко, але не гріло; лопотіли 
вітрила, і всі були поглинуті ранком, робо-
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тою і самі собою. Ми пливли крізь усю ту 
ділову метушню, наче опале листя у вирі 
потоку.

—  То ви мені так і не вірите, що судно 
відпливе лише завтра? —  спитав Шварц.

У різкому світлі сонця він виглядав стом
леним і постарілим.

—  Як же мені вам повірити, коли ви рані
ше казали, що воно відчалить сьогодні? —  
відповів я. —  Давайте краще спитаємо. Це 
надто важливо для мене.

—  Отаким важливим було воно і для ме
не. А тоді раптом утратило будь-яке зна
чення...

Я нічого не відповів. Ми пішли далі. Мене 
раптом охопило шалене нетерпіння. Життя 
вирувало, мерехтіло навколо, кликало. Ніч 
минула. Навіщо ж заклинати тіні?

Ми зупинилися перед вітриною бюро, за- - 
вішаною проспектами. Внизу на вікні лежала 
біленька табличка* з об'явою, що відплиття 
судна відкладено на наступний день.

—  Моя розповідь наближається до кінця, 
— мовив Шварц.

Отже, я виграв цілий день. Незважаючи 
на табличку, я спробував увійти. Але двері 
були ще замкнені. Чоловік із десяток стежи
ли за мною віддаля. Тільки-но я взявся за 
ручку дверей, вони з усіх боків наблизились 
до мене на кілька кроків. То були емігранти. 
Побачивши, що двері замкнені, вони відвер
нулись і знову удали, ніби розглядають віт
рини.

—  Тепер ви бачите, що маєте ще час,—  
звернувся до мене Шварц і запросив випити 
у порту кави.

Він пив гарячу каву поспіхом, охопивши 
чашку руками, ніби хотів зігрітися.

—  А котра там година? —  запитав він.
—  Пів на восьму.
—  Ще година, —  пробурмотів Шварц. —  

За годину вони прийдуть. —  Він підвів пог
ляд на мене. —  Я не хочу розповідати вам 
ієреміади !. Чи, може, це так і звучить?

—  Ні.
— А як же воно звучить?
Я завагався.
—  Як історія одного кохання.
Обличчя його раптом прояснилось.
— Спасибі вамі —  вимовив він і знову, зо

середившись, повів далі: —  Лихо спіткало 
нас у Біарріці. Я прочув, що з Сен-Жан-де- 
Люс має відплисти невелике суденце. Але 
чутка не справдилася. Повернувшись до пан
сіону, в якому ми зупинились, я побачив, що 
Гелен лежить на долівці з перекошеним об
личчям.

—  Це в мене спазми, —  шепотіла вона. —  
Зараз минеться. Вийди!

—  Я негайно ж приведу лікаря! 1

1 Ієреміада — жалібна пісня; від імені біблейського про
рока ІєреміТ.

б*

— Ніяких лікарів! —  задихаючись, відпові
ла вона. —  Не треба. Зараз усе минеться. 
Іди! За п'ять хвилин можеш повернутись. За
лиш мене саму! Та слухай же, що я тобі ка
жу! Ніяких лікарів! Іди вже! —  закричала 
вона. —  Я знаю, що кажу. Прийдеш за п'ять 
хвилин. Тоді зможеш«..

Гелен махнула рукою, щоб я йшов геть. 
Вона вже не могла більше говорити, але в її 
очах було стільки страшного, незрозуміло
го благання, що я вийшов. Я став у коридорі 
і дивився на вулицю. Потім розпитав про лі
каря. Мені сказали, що неподалік од пансіо
ну проживає якийсь доктор Дюбуа. Я побіг 
туди. Він одягнувся і пішов зі мною.

Коли ми ввійшли до кімнати, Гелен лежа
ла в постелі. Обличчя її було мокре від по
ту, але вона вже трохи заспокоїлась.

—  Ти таки привів лікаря, —  сказала вона 
таким холодним тоном, ніби я був її найгір
шим ворогом.

Доктор Дюбуа задріботів ближче до Ге
лен.

—  Я не хвора, —  сказала вона йому.
—  Мадам, —  відповів їй, посміхаючись, 

Дюбуа, —  чи ж не краще, щоб це встановив 
лікар?

Він розкрив саквояж і вийняв свої інстру
менти.

—  Залиш нас самих,—  звернулась Гелен 
до мене.

Збентежений, я вийшов з кімнати. Я при
гадав слова табірного лікаря. На вулиці я 
ходив туди й сюди, знічев'я дивлячись на ви
віску гаража навпроти. Я чув, як стукотять 
у гаражі молотки, і мені здавалось, ніби там 
забивають цинкову домовину. Я раптом зба
гнув, що загроза вже давно насувалася на 
нас, вона стояла десь поза нами, як блідий 
фон, на якому контури нашого життя виріз
нялися чіткіше, наче освітлений сонцем ліс 
на тлі грозової хмари.

Я й не помітив, як вийшов Дюбуа. Він но
сив маленьку гостру борідку і був, очевид
но, типовим курортним лікарем, що пропи
сує невинні порошки від кашлю або по
хмілля.

Побачивши, як він, ніби пританцьовуючи, 
наближався до мене, я втратив будь-яку на
дію. У Біарріці почався в той час мертвий 
сезон, і лікар мусив бути вдячним за кож
ного випадкового пацієнта.

—  Ваша дружина... —  почав він.
Що? —  квапив я лікаря. —  Та кажіть же, 

нарешті, кажіть правду або не кажіть нічого!
На якусь мить невиразна, але дуже гарна 

усмішка зовсім змінила його обличчя.
—  Ось, візьміть, —  сказав він, витяг блок

нот для рецептів і написав щось нерозбір
ливе. —  Нате! Замовте це в аптеці. Коли бу
дете брати ліки, то нехай вам віддадуть і 
рецепт. Тоді зможете користатися ним зав
жди. Я зробив про це позначку на рецепті.
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Я взяв білий аркушик.
—  Що у неї? —  спитав я.
—  Щось таке, що ви вже нічим не зможе

те допомогти, —  відповів лікар. —  Запам'я
тайте: таке, що ви вже нічим не допомо
жете.

— Та що ж це? Я хочу знати правду, я не 
хочу таємниць!

Він на те нічого не відповів.
— Як буде потрібно, підете до аптеки і 

вам дадуть ліки, — пояснив лікар.
—  А що це?

. — Сильнодіючий засіб проти болю. Його 
видають тільки за рецептом лікаря.

Я взяв папірець.
— Що я вам винний?
—  Нічого.
Дюбуа подріботів далі. На розі вулиці він 

обернувся.
— Як дістанете, покладіть десь так, щоб 

ваша дружина знала, де воно лежить. Не го
воріть про це з нею. Вона все знає. її пове
дінка гідна подиву.

—  Гелен, — звернувся я до неї. -— Що все 
це означає? Ти ж хвора. Чому ти не хочеш 
поговорити про це зі мною?

—  Не муч мене, — відповіла вона стомле
но. — Дай мені жити так, як я хочу.

—  А говорити зі мною про це не хочеш?
Вона заперечливо похитала головою.
— Тут нема про що говорити.
— Я нічим не можу тобі допомогти?
—  Ні, любий, — відповіла вона. —  У цьому 

ти не можеш допомогти. Якби міг, я б тобі 
давно сказала.

—  У мене є ще один малюнок Дега. Я мо
жу його продати. У Біарріці є заможні люди 
Ми виручимо досить грошей, щоб покласти 
тебе до лікарні.

— Щоб мене замкнули? Однаково ж це 
нічого не допоможе, повір мені!

—  Ти так серйозно хвора?
Вона дивилась на мене такими зацькова

ними й безнадійними очима, що я більше ні 
про що не спитав. Вирішив потім ще раз пі
ти до Дюбуа і розпитати його.

Шварц замовк.
—  У неї був рак? — запитав я.
Він ствердно кивнув.
—  Я мусив би давно здогадатись про це 

Коли вона їздила до Швейцарії, там їй ска 
зали, що можна оперувати ще раз, але це 
нічого не дасть. її вже раз оперували; ото й 
був той шрам, що я помітив у неї. Профе
сор ще тоді сказав їй усю правду. Вона му
сила вибирати одне з двох — або кілька 
марних операцій, або ж недовге життя без 
лікарні. Професор пояснив їй, що не можна 
з певністю сказати, чи зможуть лікарі про
довжити її життя. Вона вирішила жити без 
операцій.

— І вам про це не хотіла признатись?
— Так. Вона ненавиділа свою хворобу. На

магалась нехтувати нею. їй здавалось, ніби 
хвороба оскверняє її. Хворобу вона сприй
мала як лихого звіра, що живе в ній, росте ї 
мучить. І гадала, що стане мені гидкою, як
що я знатиму про хворобу. Можливо, Гелен 
також не втрачала надії, що вдасться якось 
задушити хворобу, нехтуючи нею.

— І ви з нею ні разу не говорили про це?
— Майже н і,— відповів Шварц. —  Вона 

все розповіла Дюбуа, а я потім змусив його 
поінформувати мене. У нього ж я тоді ді
став і ліки. Він пояснив мені, що біль чимда
лі посилюватиметься, та могло статись і так, 
що доля змилується над нею і настане 
швидкий кінець. З Гелен я не говорив. Вада 
просто не хотіла цього. Погрожувала накла
сти руки на себе, якщо я хе дам їй спокою. 
Тоді я удав, ніби вірю, що то в неї звичайні 
спазми.

З Біарріца нам довелось виїхати. Ми об
манювали одне одного: Гелен крадькома 
спостерігала за мною, а я — за нею, та нев
довзі обман набрав дивовижної сили. На
самперед, він зробив те, чого я найбільше 
боявся: зруйнував поняття часу. Поділ часу 
на тижні й місяці вже не існував для нас, і 
від того страх перед скороченням часу, який 
нам ще лишився, ставав .прозорим, наче 
скло. Все, що могло нас турбувати, ніби від
скакувало від нього, як від захисної оболон
ки, не досягнувши нас. Коли Гелен спала, я 
переживав приступи розпачу. Вдивлявся в її 
обличчя, прислухався до подихів, дивився на 
свої здорові руки і відчував ту жахливу ізо
ляцію, що відділяє людину від людини. Моя 
здорова кров не могла врятувати отруєну 
кров моєї коханої. Цього не можна збагну
ти, як не можна збагнути смерті.

Все залежало від моменту. Іноді здава
лось, ніби до ранку так далеко, що його й не 
діждешся. Коли Гелен прокидалась, для ме
не починався день; а коли вона спала і я від
чував її поряд, починалось коливання між 
надією та розпачем, між нездійсненними 
фантастичними планами, бажанням реально
го чуда та філософією життя і смерті, — 
і тільки на світанку мої роздуми згасали, то 
нули в тумані.

Настали осінні холода. Я носив з собою 
малюнок Дега, за який ми сподівалися виру
чити гроші на проїзд до Америки, і тепер 
уже ладен був продати його; але в селах та 
містечках не траплялось нікого, хто хотів би 
купити той малюнок. Іноді нам щастило зна
йти якусь роботу. Я навчився працювати в 
гіолі. Сапав, копав. Я прагнув до якого-не- 
будь заняття. І ми були не єдині такі. Я бачив 
професорів, які пиляли дрова, і оперних спі
ваків, які Пололи городину. Селяни там таю 
ж самі, як і всюди: вони користувалися з на
годи і Наймали дешеву робочу силу. Одні
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що-небудь платили; інші тільки годували й 
пускали переночувати. А було й так, що нас 
проганяли, як настирливих старців. Отак ми 
мандрували— то пішки, то випадковим тран
спортом, — аж поки добрались до Марселя. 
Ви були в Марселі?

—  А хто з нас там не був? — мовив я. —  
Марсель став заповідником для полювання 
жандармів та гестапо. Вони хапали емігран
тів перед консульствами, наче зайців.

—  Нас теж мало не спіймали, — докинув 
Шварц. —  І це тоді, коли марсельський пре
фект робив усе, що міг, щоб урятувати емі
грантів. Я все ще, мов навіжений, домагався 
американських віз. Мені здавалося, що від 
такого щастя замре навіть рак. Ви знаєте, 
ніяких надій на візи не було, якщо ви не мог
ли довести, що вам загрожує смертельна 
небезпека або якщо вас американці не за
несли до списків відомих митців, учених та 
інших видатних діячів розумової праці. Так 
ніби всім нам не загрожувала небезпека або 
люди не були людьми! Хіба ж ця різниця 
між видатними і звичайними людьми не на
гадує поділу на вищу та нижчу раси?

—: Вони не можуть прийняти всіх, — запе
речив я.

— Не можуть? —  перепитав Шварц.
Я не відповідав. Та й що можна було від

повісти? Скажи я «так» чи «ні» — однак ні
чого не зміниш.

—* То чому б тоді не прийняти найзнедо- 
леніших? — запитав Шварц. —  Людей без 
імені й заслуг?

Я знову промовчав. У Шварца було дві 
американських візи —  чого він іще хотів? 
$ін же добре знав, що американці видають 
в|зи всім, за кого в Америці хтось поручить
ся, що вони не будуть обтяжливими для дер
жави людьми.

В ту ж мить він сам заговорив про це.
—  В Америці у мене знайомих немає; але 

л̂ ені дали одну нью-йоркську адресу. Я на
писав туди; писав ще й на інші адреси про 
наше становище. Пізніше один знайомий 
сказав мені, що я зробив невірно, бо.хворих 
до Сполучених Штатів не впускають. А з не
виліковними хворобами і поготів. Отже, ме
ні слід було видати Гелён за здорову.

Гелен частково чула нашу розмову. Уник
нути цього не було можливості: у Марселі, 
в тому розворушеному вулику, тільки й го
ворили про візи. Трго вечора ми сиділи в ре
сторані поблизу СаппеЬіеге 1.

Надулиці свистів вітер. Я не занепадав ду
хом. Сподівався знайти людяного лікаря, 
який дасть Гелен довідку, що вона здорова. 
Ми й досі грали в схованки: удавали, ніби 
віримо одне одному, і ніби я нічого не знаю. 
Я нарисав префекту містечка, .де вона була 
в таборі, й просив підтвердити письмово, що

1 Центральна вулиця Марссіл

нам загрожувала небезпека. Ми зняли соб» 
невеличку кімнату; я одержав дозвіл на про
живання на один тиждень і нелегально влаш
тувався на нічну роботу в ресторані —  мив 
там посуд; у нас було трохи грошей, і один 
аптекар дав мені по рецепту Дюбуа десять 
ампул морфію, — отже, на той час ми мали 
все, що нам було потрібно.

Якось ми сиділи в ресторані біля вікна й 
дивились на вулицю. Ми могли дозволити 
собі таку розкіш, бо протягом тижня не ма
ли потреби ховатися. Раптом Гелен здригну
лась і схопила мене за руку. її погляд був 
спрямований у сутінки вітряного вечора.

—  Георг!.. — прошепотіла вона.
— Де?
— Там, у відкритому авто. Я впізнала його. 

Тількй-но проїхав повз нас.
— Ти впевнена, що то він?
Вона кивнула.
Мені це здавалось майже неймовірним. Я 

спробував розгледіти обличчя людей, які 
проїздили в автомашинах. Мені це не вдава
лось, але від того спокійніше не стало.

— Чого б це йому бути саме в Марселі?—  
мовив я, і в ту ж мить лодумав, що коли 
він у Франції, то звичайно ж приїде в Мар
сель, який став останнім притулком для емі
грантів.

— Треба нам тікати звідси,:— вирішив я.
— Куди?
— До Іспанії.
— Але ж там іще небезпечніше?
Ходили чутки, нібито в Іспанії гестапо ха

зяйнувало, як удома, і що емігрантів там 
арештовують і видають німцям; але яких 
тільки чуток не було в той час —  не можна 
ж усьому вірити!

Я хотів спробувати старий емігрантський 
спосіб: роздобути проїзну візу через Іспа
нію; але її видавали тільки тим, хто мав візу 
до Португалії; а португальська віза залежа
ла од візи до іншої країни. На цьому шляху 
була ще одна зачіпка, найзагадковіша з усіх 
бюрократичних зачіпок: треба мати візу на 
виїзд із Франції.

Одного вечора нам пощастило. З нами за
говорив якийсь американець. Він був напід
питку і шукав, з ким би побалакати по-англій
ськи. Через кілька хвилин він уже сидів коло 
нашого столика і частував нас різними на
поями. Йому було років двадцять п'ять, і 
там він чекав пароплава, щоб повернутись 
до Америки.

—  А чом би вам не поїхати разом зі 
мною? —  спитав він.

Якусь мить я мовчав. Своїм наївним запи
танням він прямо-таки спантеличив мене. 
Переді мною сиділа людйна ніби з іншої 
планети. Те, що для нього було таке ж про 
сте, як балачки, для нас —  недосяжне ;як 
сузір'я Плеяди.

Ш
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— У нас немає віз, —  нарешті відповів я.
— То візьміть завтра. Адже тут, у Марсе

лі, є наше консульство. Там дуже симпатич
ні люди.

Я знав тих симпатичних людей. Для мене 
вони були напівбогами; щоб побачити яко
гось там секретаря, доводилось по ч кілька 
годин вистоювати на вулиці. Згодом дозво
лили чекати в підвалі, бо нерідко на вулиці 
емігрантів перехоплювали агенти гестапо.

—  Завтра я сам піду з вами туди, —  по
обіцяв американець.

—  Гаразд, —  я погодився, хоч і не дуже 
вірив йому.

—  Давайте вип'ємо за удачу!
Ми випили. Я дивився в свіже, наївне об

личчя американця, і мені ставало не по со
бі. В той вечір, коли він розповідав нам про 
море вогнів на Бродвеї, Гелен мало не сві
тилася наскрізь. То був вечір казок у похму
рому місті. Прислухаючись до імен артистів 
і назв п'єс та ресторанів, до розповідей про 
чарівний вир життя у місті, яке ніколи не 
знало війни, я спостерігав за обличчям Ге
лен; на серці в мене було болісно і все ж 
радісно від того, що вона уважно слухає, бо 
досі на все, зв'язане з Америкою, Гелен від
повідала пасивною мовчанкою. В цигарко- 
вому диму ресторану м обличчя поступово 
поверталось до життя, вона вже сміялася й 
обіцяла сходити з тим молодиком на якусь 
виставу, і це особливо сподобалось йому; 
ми пили вино і знали, що завтра вранці все 
те забудеться.

Та воно не забулось. О десятій годині з'я
вився американець —  він зайшов за нами. У 
мене на похмілля тріщала голова, а Гелен 
відмовилась іти з нами. Надворі йшов дощ; 
ми з американцем підійшли до густої юрби 
емігрантів, що стояли перед консульством. 
То був наче якийсь сон; натовп розступився 
перед нами, як Червоне море перед єврей
ськими емігрантами, що тікали від фараона. 
Зелений паспорт американця діяв, наче каз
ковий золотий ключик, що відмикає всі во
рота.

Сталося неймовірне. Почувши про умови, 
за яких видаються візи, молодий америка
нець невимушеним тоном заявив, що хоче 
поручитись за нас. Мені це здавалося бе* 
глуздям: адже він ще такий молодий. Я га
дав, що для такої ролі треба бути старшим 
за мене. Ми пробули в консульстві близьке 
години. А до того я кілька тижнів писав пре 
те, що нам загрожує небезпека; через офі
ційних і неофіційних осіб я дістав із Швей
царії підтвердження того, що в Німеччині 
мене кинули до концтабору, і ще другу до 
відку про те, що Георг переслідує нас із Ге
лен і хоче силою повернути назад.

В консульстві мені сказали прийти через 
тиждень. На вулиці молодий американець 
потиснув мені руку.

— Радий знайомству з вами. Ось візьміть,
—  він видобув з кишені візитну картку, —  
подзвоніть мені, коли приїдете туди.

Американець салютував мені і хотів уже 
йти.

—  А раптом станеться щось непередбаче
не? Якщо буде потрібна ваша допомога? — 
запитав я.

— Що ж може статися? Все буде гаразд,
—  він посміхнувся: —  Мій батько —  досить 
впливова людина... Я прочув, що завтра 
якийсь бот вирушає до Орана; мені хочеть
ся проїхати туди, перш ніж я повернуся в 
Америку. Невідомо, коли ще доведеться по
бувати тут. Треба подивитись усе, що тільки 
можна.

Він подався геть. Зграйка емігрантів ото
чила мене, випитуючи прізвище та адресу 
того американця; вони збагнули, чим тут 
пахне, і хотіли добитися того ж самого для 
себе. Коли я сказав, що не знаю, де він зу
пинився в Марселі, мене вилаяли. А я справ
ді не знав. Показав їм візитну картку з аме
риканською адресою. Вони записали її собі. 
Я пояснив, що це однаково нічого не дасть
—  адже чоловік той збирається їхати до 
Орана.

—  То ми його почекаєм біля пароплава! —  
заявили вони.

Додому я йшов розстроєний. Мабуть, я 
все зіпсував, показавши його візитну картку; 
чим далі я йшов, тим безнадійнішою здава
лась мені ця справа.

Вдома я сказав про це Гелен. Вона посмі
халась. І взагалі в той вечір була тиха й ла
гідна. В нашій маленькій кімнатці, яку ми 
наймали в одного чоловіка, що й сам був 
квартирантом, —  та ви знаєте ті адреси, їх 
емігранти передавали один одному, —  нев
томно співала зелена канарейка, за якою ми 
зобов'язались доглядати. Щовечора туди 
приходила приблудна кішка і, сівши на вікні, 
не зводила своїх жовтих очей з пташки в 
дротяній клітці, підвішеній під самою сте
лею. Було вже холодно, проте Гелен не хо
тіла зачиняти вікна. Я знав, що в неї знову 
приступ болю; то була одна з ознак його.

В домі все стихло тільки вночі.
—  Ти ще не забув того маленького зам

ка? —  спитала Гелен.
—  Я пригадую його так, ніби мені хтось 

розповідав про нього, —  відповів я. —  Наче 
не я, а хтось інший був там.

Вона поглянула на мене.
— Може, це так і є... Кожен поєднує в собі 

кількох осіб, —  мовила вона трохи згодом
—  І зовсім різних. Іноді вони стають само
стійними і одна з них на певний час бере ке
рівництво до своїх рук, —  тоді ти стаєш ніби 
іншою людиною, якої раніше ніколи й не 
знав. Але завжди згодом повертаєшся на
зад! Чи, по-твоєму, не повертаєшся? — на
стирливо питала Гелен.
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—  У мені ніколи не було кількох осіб, —  
заявив я. —  Я завжди незмінний і той самий.

Вона палко заперечила, похитавши голо
вою:

—  Ой, як ти помиляєшся! Ти тільки згодом 
переконаєшся, як помилявся.

—  Що ти маєш на увазі?
—  А, забудь про це. Поглянь ось на кішку 

на вікні і на пташку, яка співає, нічого не пі
дозрюючи! Бач, як жертва веселиться!

—  Та кішка ж її ніколи не дістане. В своїй 
клітці пташка у повній безпеці.

Гелен зареготала.
—  Повна безпека у своїй клітці... —  повто

рила вона. —  Кому ж хочеться безпеки у 
клітці?...

Над ранок ми прокинулись. Консьєржка 
зчинила галас. Одягшись і приготувавшись 
тікати, я відчинив двері, проте поліції не по
бачив.

—  Кров! Кров! —  галасувала жінка. —  Хі
ба вона не могла це зробити десь-інде? Яке 
свинство! А тепер ще прийде й поліція! От 
яка тобі дяка, коли до людей ставишся з від
критим серцем! Тебе тільки експлуатують! 
А вона ж мені винна квартплату за п'ять ти
жнів!...

В сутінках вузького коридору тіснилися 
пожильці з усього будинку, заглядаючи в 
сусідню з нашою кімнату. Там жінка років 
шістдесяти вчинила самогубство. Вона пере
різала собі артерію на лівій руці. Кров текла 
прямо на постіль.

—  Покличте лікаря, —  озвався Лахман, 
емігрант із Франкфурта, який у Марселі тор
гував чотками та образками.

—  Якого там лікаря! —  застрекотала кон
сьєржка. —  Вона вже давно мертва, хіба ви 
не бачите? Отаке лихо мені на голову за те, 
що надала вам притулок! Тепер ось іще при
йде поліція! Бодай вона всіх вас заарешту
вала! А постіль —  хто її буде прати?

—  Ми самі наведемо тут лад, —  сказав 
Лахман. —  Тільки не вплутуйте в цю справу 
поліцію.

—  А плата за квартиру? Хто мені її від
дасть?

—  Ми можемо зібрати гроші і заплатити 
вам за неї, —  відповіла літня жінка в черво
ному кімоно. —  Куди ж нам іще подітись? 
Хоч ви змилуйтесь над нами!

—  Я була надто милосерда! Але інші ко
ристуються з цього. Які речі лишились від 
неї? Анічогісінько!

Консьєржка почала обшукувати кімнату. 
Єдина гола електрична лампочка заливала 
кімнату жовтаво-блідим світлом. Під ліжком 
стояв дешевий фібровий чемодан. Консьєр
жка стала навколішки в ногах залізного ліж
ка, де не було крові, і витягла чемодан. Тї 
товстий зад у смугастому халаті нагадував

зад велетенської огидної комахи, яка зби
рається пожерти свою жертву. Вона розкри
ла чемодан.

—  Нічого нема! Кілька ганчірок... Стоптані 
черевики...

—  А ось! —  озвалась літня жінка. її звали 
Люція Леве. Вона торгувала бракованими 
панчохами і склеювала побитий порцеляно
вий посуд.

Консьєржка одкрила шкатулочку. Там, на 
рожевій ваті, лежав разочок намиста і пер- 
стёнь з малесеньким червоним камінцем.

—  Золотий? —  запитала вона. —  Напевно, 
тільки позолочений!

—  Золотий, —  підтвердив Лахман.
—  Якби він був золотий, вона б давно про

дала його, перш ніж учинити самогубство, — 
заявила консьєржка.

—  Не завжди до цього вдаються лише че
рез голод, —  спокійно відповів Лахман. —  
Це золото. А той камінець —  рубін. Коштує 
він щонайменше сімсот-вісімсот франків.

—  Дурниці!
—  Якщо хочете, я сам продам перстень 

для вас.
—  І при тому обдурите мене —  так? Ні, 

голубе, не на таку напали!

їй таки довелося покликати поліцію. Без 
цього обійтись було неможливо. Емігранти, 
що жили в будинку, на той час зникли. Біль
шість із них пішли в своїх справах —  до кон
сульства, або щось продавати чи шукати ро
боти, —  а решта до найближчої церкви, щоб 
там діждатись вістей від колеги, якого лиши
ли на розі вулиці, як на спостережному пос
ту. В церквах було безпечно.

Там саме служили месу. В бокових прохо
дах, зігнувшись, стояли навколішках жінки—  
маленькі горбочки у чорному вбранні, —  
вони сповідалися. Горіли свічки, гримів ор
ган; священик підняв блискучу золоту чашу 
з кров'ю Христа, який врятував світ... А до 
чого це привело? До кривавих хрестових по
ходів, релігійного фанатизму, катувань інкві
зиції, колесування «відьом» та спалення єре
тиків—  і все це в ім'я любові до ближ
нього...

—  Може, підемо на вокзал? —  запропону
вав я Гелен. —  У залі чекання тепліше, ніж у 
церкві.

—  Почекай ще трошки.
Вона підійшла до лави під самим амвоном 

і стала там навколішки. Не знаю, молилась 
вона чи ні, і до кого зверталася, якщо моли
лась; мені раптом пригадався той вечір, ко
ли я чекав на неї в оснабрюкському соборі. 
Тоді я вдруге знайшов людину, якої до того 
не знав і яка мені з кожним днем ставала 
дедалі чужішою і водночас ближчою. Тепер 
це ніби повторювалось, але я відчував, що 
вона вислизає з моїх рук, вислизає в ту сфе-
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ру, де вже немає імен, а тільки пітьма і, мо
жливо, є якісь невідомі закони пітьми; вона 
цього не хотіла і весь час поверталась назад, 
але мені вже не належала, та й що це взага
лі означає —  щасливе подружжя, ці слова, 
що прикривають безнадійні міщанські ілю
зії? Але кожного разу, коли вона, як сама го
ворила, поверталась назад — на годину, на 
мить, на одну ніч, — я сам собі здавався 
бухгалтером, якому не слід рахувати, а без 
жодних запитань приймати все те хистке, не
щасне, кохане й прокляте, що лишилось йо
му. Я знаю, для цього існують інші наймен
ня —  дешеві, необдумані й негативні, але ті 
я полишаю для інших стосунків і для тих лю
дей, які вважають, ніби їхні егоїстичні зако
ни заповідані самим богом. Самотність шу
кає собі товариша не питаючи, хто він. Хто 
цього не знає, той ніколи не був самотнім, а 
був хіба що наодинці сам з собою.

—  За що ти молилася? — запитав я і в ту 
ж мить пожалкував про це.

Гелен якось дивно глянула на мене.
—  За візу до Америки, — відповіла вона, 

і я зрозумів, що сказала вона неправду.
У мене промайнула думка, що молилася 

вона за протилежне, бо весь час я відчував
м и  w  і  а w  •її пасивний опір тій подорожі.

—  Америка? —  почала вона якось уночі,—  
чого тобі там треба? Навіщо так далеко ті
кати? З Америки тобі доведеться тікати до 
іншої Америки, а тоді ще кудись на чужи
ну... Хіба ти цього не бачиш?

Гелен уже нічого нового не хотіла, ні в що 
не вірила. Смерть, яка пожирала її зсере
дини, не відступалась. Вона заволоділа Ге
лен як вівісектор, що пробує, експеримен
тує: а що буде, коли змінити або знищити 
ось цей орган, а потім ще й отой, або оцю 
клітину, а потім ще й оту?

Хвороба гралася з нею у страшний маска
рад, як ми в замку простодушно гралися з 
маскарадними костюмами. І часом з худого 
личка на мене дивилися іскристі очі людини, 
що ненавиділа мене, часом такої, що була 
мені розпачливо віддана; часом то був од
чайдушно сміливий гравець, часом —  жінка, 
зголодніла і сповнена відчаю; але завжди то 
була людина, яку тільки я один міг поверну
ти з темряви і яка була мені за це безмірно 
вдячна у своєму боязкому і водночас без
страшному чеканні кінця.

Прийшов наш дозорець і повідомив, що 
поліція пішла геть.

—  Треба було йти до музею, —  сказав 
Лахман, — там хоч опалюють приміщення...

—  А хіба тут є музей? —  спитала молода 
горбата жінка; и чоловіка схопили жандар
ми, і вона чекала його вже тижнів шість.

—  Авжеж є.
Мені спав на думку небіжчик Шварц.
—  Що ж, підемо туди? —  спитав я в Г елей.
—  Не тепер. Ходімо до себе...

Я не хотів, щоб вона ще раз побачила по
кійницю, але втримати її було неможливо. 
Коли ми ввійшли, консьєржка вже заспокої
лась. Можливо, їй уже назвали справжню ці
ну намиста й каблучки.

— Бідна жінка, —  мовила консьєржка, — 
тепер у неї навіть імені немає.

— Хіба в неї не було документів?
— Була тільки перепустка. її вже забра

ли інші, Ще до приходу поліції, та й розігра
ли на жеребки. Ота маленька, рудоволоса 
виграла.

— Ах, так... Ну, звичайно, у неї ж не було 
ніяких документів. А померлій це вже бай
дуже.

— Хочете її побачити?
— Ні, —  відповів я.
— Так, — сказала Гелен.
Пішов і я з нею. Небіжчиця геть стекла 

кров'ю. Коли ми зайшли до кімнати, дві емі
грантки саме заходилися її обмивати. Вони 
безцеремонно перевертали її, наче дошку. 
Волосся небіжчиці звисало на підлогу.

— Геть звідси! —  просичала на мене одна 
з жінок.

Я вийшов. Гелен залишилась. Через де
який час я повернувся, щоб витягти її звідти 
Вона була сама у вузенькій комірчині, стоя
ла в ногах ліжка, втупившись очима у біле, 
запале обличчя, на якому одне око лишило
ся незаплющеним.

— Ну, тепер ходімо, — сказав я.
—  Отакий, значить, матимеш тоді вигляд, 

—  прошепотіла вона. —  Де її поховають?
— Не знаю. Там, де ховають злидарів. Як

що на це потрібні якісь кошти, консьєржка 
назбирає.

Гелен нічого не відповіла. В одчинене вік
но віяло холодне повітря.

— Коли її поховають? —  запитала Гелен.
—  Завтра або післязавтра. А може, її ще 

заберуть на розтин.
—  Навіщо? Хіба не вірять, що вона вчини

ла самогубство?
— Та ні, напевно, вірять.
Ввійшла консьєржка.
— Завтра и заберуть до к л і н і к и  на розтин. 

На таких трупах молоді лікарі вчаться опе
рувати. їй це вже байдуже, а тим і добре — 
адже на дурничку. Хочете, може, чашку 
кави?

—  Ні,—  відповіла Гелен.
—  А мені треба випити чашечку, —  заяви

ла консьєржка. —  Дивна річ, чому це нас 
так хвилює, га? Адже всім нам доведеться 
померти.

—  Воно то так, — мовила Гелен. — Але ні
хто не хоче цьому вірити.

Вночі я прокинувся. Гелен сиділа на ліжку 
і ніби до чогось прислухалася.

—  Ти теж почуваєш запах?
— Який?
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— Та померлої. Вона смердить. Зачини 
вікно.

— Нічого не чути, Гелен. Це так швидко 
не буває.

— Ні, таки чути.
— То, може, пахнуть гілки...
Емігранти назбирали трохи грошей і поста

вили коло померлої букет з лаврових гілок І 
свічку.

—  Навіщо вони поставили ті гілки? Адже 
завтра її пошматують, а потім викинуть 
шматки у відро і продадуть їх, як м'ясні від
ходи, на харч собакам.

— Вони їх не продають. Розітнуті трупи 
звичайно спалюють або закопують, —  пояс
нив я, обнімаючи Гелен.

Вона вирвалася з моїх обіймів.
—  Я не хочу, щоб мене порізали на шмат

ки, — заявила вона.
— Та чого б це тебе різали?..
— Обіцяй мені, що ти не дозволиш цьо

го, —  не слухаючи мене наполягала Гелен.
— Це я можу тобі з певністю пообіцяти.
—  Зачини вікно. Я знову відчуваю це 

саме.
Я встав і причинив вікно. На дворі ясно сві

тив місяць, а коло вікна сиділа кішка. Коли • •••• * віконна рама зачепила и, вона пирхнула і
відскочила геть.

— Що то було? — запитала Гелен.
— Кішка.
— От бачиш, вона теж чує запах.
Я обернувся.
— Вона сидить тут щоночі і чекає, щоб ка

нарейка вилетіла з клітки. Спи собі, Гелен. 
Це тобі приснилося. Насправді нічого з тієї 
кімнати не чутно.

— Тоді, це тхне від мене?
Я вирячився на неї.
— Ні від кого тут не тхне, Гелен, це тобі 

приснилося.
—  Коли це не від неї, то, значить, від ме

не. Не бреши мені! —  раптом різко крикну
ла вона.

— Боже мій, Гелен, та ні від кого не тхне! 
Якщо й може чимось тхнути, то тільки час
ником з ресторану під нами. Ось я зараз...—  
Я взяв маленький флакончик одеколону —  
тоді я потай торгував ним —  і побризкав 
навколо по кімнаті. — Отепер повітря чисте.

—  Я знаю, про що ти думаєш, —  заперечи
ла вона. —  Ти гадаєш, ніби від мене тхне. Не 
бреши мені! Я це бачу по твоїх очах, давно 
вже ібачу! Ти гадаєш, я не відчуваю на собі 
твоїх поглядів, коли тобі здається, ніби я 
цього не бачу? Я знаю, ти гидуєш мною, я 
знаю це, бачу і відчуваю щодня!

Кілька хвилин я стояв мовчки. Якщо вона 
ще мала що сказати, нехай би сказала. Та 
вона теж замовкла. Я помітив, що вона 
тремтить. Вона сиділа в ліжку, зігнувшись у 
дугу і спершись на руки, з блідим, невираз
ним обличчям: очі великі і темні, уста густо

підмальовані — аж ніби чорні у тьмяному 
світлі, —  уже декілька днів вона їх підмальо 
вувала й на ніч, —  сиділа і пильно стежила 
за мною, наче поранений звір, готовий кину
тись.

Вона довго не могла заспокоїтись Кінець 
кінцем я постукав у двері до Баума, що жив 
на другому поверсі, і купив у нього малень
ку пляшку коньяку. Ми сиділи на ліжку і пи
ли, чекаючи ранку. Ранком прийшли за не
біжчицею. Носії тупотіли важкими чоботями 
по сходах, стукали марами об стіни вузького 
коридору. Крізь тонку стінку чути було їхні 
дотепи. А за годину кімнатку зайняли вже 
нові мешканці.

XVII Декілька днів я торгував 
кухонним начинням — бля
шаними тертушами, ножа
ми, овочерізками та різним 
дріб'язком, який не треба 

було носити в громіздких чемоданах. Разів 
зо два я повергався до нашої кімнати трохи 
раніше, ніж звичайно, і не заставав Гелен. Я 
чекав її, непокоївся, але консьєржка поясни
ла мені, що ніхто за Гелен не приходив і що 
вона часто виходить надовго з дому.

Одного разу вона повернулася пізно вве
чері. Обличчя її було суворе, на мене вона 
й не глянула. Я не знав, що робити, але не 
розпитувати м було б ще дивніше, аніж за
питати. Тому я все ж таки спитав:

— Де це ти була, Гелен?
—  Ходила на прогулянку, —  відповіла 

вона.
— В таку погоду?
— Так, у таку погоду. Не стеж за мною!
— Я не стежу, —  сказав я. —  Тільки турбу

вався, чи не схопила тебе поліція.
Вона сухо засміялась.
— Поліція мене вже не схопить.
—  Я хотів би вірити в це.
Гелен пильно подивилась на мене.
—  Якщо ти й далі будеш питати, я знову 

піду. Я не терплю, коли за мною стежать, 
розумієш чи ні? Будинки на вулицях не сте
жать за мною! їм до мене байдуже. І лю
дям, які проходять повз мене, теж байдуже. 
Вони не питають мене і не стежать за мною!

Мені стало ясно, що вона мала на увазі. 
На вулиці ніхто нічого не знав про її хворо
бу. Там вона була просто жінка, а не паці
єнтка. А їй хотілось бути жінкою, хотілось 
жити; бути пацієнткою означало для неї по
вільну смерть.

Вночі вона плакала уві сні. А вранці все 
забувала. Вона не зносила сутінок. Вони ду- 
шили и налякане серце, наче отруйне паву
тиння. Я бачив, що вона дедалі більше вжи
ває наркотичних засобів. Я звернувся до Ле- 
ві, що колись був лікарем, а тепер гандлю-
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вав гороскопами. Він пояснив мені, що ліку
вати вже пізно. Те ж саме казав і Дюбуа.

Тепер вона частіше поверталася додому 
пізно ввечері. Боялася, щоб я ТТ не розпиту
вав. А я вже ні про що й не питав. Одного 
разу, коли я був удома сам, хтось прислав 
букет червоних троянд. Я пішов з дому, а 
коли повернувся, букета вже не було. Гелен 
почала пити. Дехто вважав за потрібне пові
домити мене, що ЇЇ бачили в барах, та й не 
саму... Я все вештався коло американського 
консульства. Тепер мені вже дозволяли че
кати у вестибюлі, та дні минали, а нічого но
вого не було.

Потім мене спіймали. Метрів за двадцять 
від консульства поліція раптом оточила емі
грантів. Я спробував прорватись до консуль
ства, але це тільки викликало ще більшу пі
дозру до мене. Побачивши, як Лахман зник 
у дверях, я рвонувся, пробився крізь кор
дон, але впав, зачепившись за підставлену 
жандармом ногу.

—  Отого суб'єкта —  за всяку ціну! —  ска
зав, посміхаючись, якийсь чоловік у цивіль
ному. —  Він щось надто вже поспішає.

Перевірили наші документи. Шістьох із 
нас затримали. Поліція зникла, а нас раптом 
оточили люди в цивільному. Нас відтіснили, 
запхнули в закриту вантажну машину і при
везли до якогось будинку в передмісті, що 
одиноко стояв у садку. Коли я тепер вам 
розповідаю, все це схоже на поганий кіно
фільм, —  сказав Шварц. —  Але хіба всі ці 
останні дев'ять років не були якимось без
дарним кривавим фільмом?

—  Ви потрапили до гестапо? —  спитав я.
Шварц кивнув.
—  Тепер мені здається чудом, що вони 

не схопили мене раніше. Я ж бо знав, що 
Георг не перестане шукати нас. Молодик, 
що весь час посміхався, забравши в мене 
документи, проговорився про це. На нещас
тя, паспорт Гелен теж був у мене —  я взяв 
його, йдучи до консульства.

—  Нарешті ми впіймали одну з наших 
рибок, —  сказав тоді молодик.—  Друга теж 
незабаром буде в нас. —  Посміхаючись, він 
ударив мене в обличчя рукою, на якій було 
повно перснів. —  Ви, може, іншої думки, 
Шварце?

Я витер кров —  перснями він раздер ме
ні губу. У кімнаті, крім того молодика, було 
ще двоє в цивільному.

—  Чи, можё, ви не хочете самі дати нам 
адреси? запитав з усмішкою молодик.

—  Нема її в мене, —  відказав я. —  Я сам 
шукаю свою дружину. Тиждень тому ми 
посварилися, і вона кудись утекла.

—  Посварилися? Як це негарно! —  моло

дик ще раз ударив мене в обличчя. — Ось 
тобі, щоб не сварився!

—  Може, його погойдати, начальнику?—  
спитав один з тих бовдурів, що стояли позад 
мене.

Молодик з дівочим обличчям знову пос
міхнувся.

—  Поясніть йому, Меллер, що то означає 
погойдати.

Меллер пояснив, що мене підв'яжуть за 
статеві органи і потім будуть колихати...

—  Ви знайомі з цією забавою? Адже 
один раз ви вже були в таборі, —  звернув
ся до мене молодик.

Такого я ще не знав.
—  Це мій винахід,—  признався він.—  Але 

спершу ми можемо зробити простішу опе
рацію. Просто візьмемо та й перев'яжемо 
ваші коштовності так міцно, що в них не 
проникне жодна крапля крові. Уявляєте со
бі, як через годину ви будете галасувати? А 
щоб ви тоді поводилися пристойно і спо
кійно, ми напхаємо вам повний рот тирси.

У нього були якісь незвичайні, наче скля
ні, світло-блакитні очі.

—  У нас є багато різних веселих штуке- 
рій, —  вів далі молодик. —  Вам відомо, на
приклад, які витівки можна робити з вог
нем?

Обидва підлеглих йому бички зарегота
ли.

—  Скажімо, що можна зробити тонень
кою розжареною дротинкою? —  посміхаю
чись, розповідав молодик. —  Продіваючи 
її в вуха або в ніздрі, можна багато чого до
сягти, псевдо-Шварце! Вся вигода в тому, 
що тепер ви цілком і без обмежень пере
буваєте в нашому розпорядженні для вся
ких експериментів.

Він боляче наступив мені на ноги. Коли 
він стояв отак перед самим моїм носом, на 
мене війнуло французькими парфумами. Я 
не ворухнувся. Знав, що чинити опір без
глуздо, а удавати з себе героя —  ще без
глуздіше. Зламавши мою мужність, кати 
мали б велику втіху. Після наступного уда
ру, який завдали мені палицею, я, застог
навши, упав. Пролунав регіт.

—  Підбадьоріть його трохи, Меллер, —  
ніжним голосом наказав молодик.

Меллер затягнувся сигаретою, нахилився 
до мене і приклав до моєї повіки. Я відчув 
такий біль, ніби мені сипнули в око гарячо
го приску. Всі троє зареготали.

— Вставай, хлопчику, —  сказав молодий 
сміхун.

Похитуючись, я підвівся. Не встиг я ще 
стати на ноги, як він ударив мене знову.

—  Це лише вправи, щоб зігрітися, —  по
яснив він.—  Поспішати нікуди, попереду ще 
ціле життя, я хотів сказати —  ваше життя, 
Шварце. Якщо й далі будете симулювати,
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то ми для вас маємо чудову несподіванку. 
Станете рачки літати в повітрії

—  Я не симулюю, —  відповів я. —  Я 
тяжко хворий на серце. Може статися, що 
наступного разу я зовсім не підведусь, щоб 
ви там не робили.

Сміхун обернувся до своїх бичків.
—  То наш хлопчик хворий на серце? 

Щось не віриться.
Він ще раз ударив мене, але я відчув, що 

своїми словами справив на нього певне 
враження. Передати мене Георгові мерт
вим він не міг.

—  Ще не пригадали адреси? —  запитав 
він. —  Для вас простіше сказати її зараз, 
аніж потім, коли вже не буде зубів.

—  Не знаю я її. Хоч дуже хотів би знати.
—  Та наш хлопчик просто герой! Чудово! 

Шкода тільки, що крім нас цього ніхто й 
не побачить.

Він топтав мене, аж поки стомився. Я ле
жав на підлозі й намагався захистити облич
чя та статеві органи.

—  От так, —  сказав він нарешті, —  а те
пер замкнемо нашого хлопчика в підвал. 
Потім повечеряємо, а тоді вже візьмемося 
до справи як слід. Буде славне нічне засі
дання!

Все це було мені знайоме. Ті тортури, по
ряд з Гете і Шіллером, належали до куль
тури фашистських молодчиків, і я вже 
пройшов був таку школу в німецькому 
концтаборі. Але в мене була ще отрута. 
Мене обшукали досить поверхово, і ампул
ки не знайшли. Лишилось у мене і лезо без
печної бритви, вправлене в шматочок проб
кового дерева й зашите в підкладку штанів; 
його теж не знайшли.

Я лежав у пітьмі. Дивна річ— розпач у 
таких ситуаціях виникає не від того, що те
бе ще чекає, а від того, що ти був такий 
дурний і попався.

Лахман бачив, як мене схопили. Правда, 
він не знав, що то було гестапо, бо ж у тій 
акції брала участь і французька поліція; 
але коли я за кілька днів не повернуся, Ге- 
лен спробує довідатись через поліцію, хто 
мене тримає під арештом. І тоді вона сама 
прийде. Питання лиш у тому, чи схоче той 
сміхун ждати. Я міркував собі, що йому 
треба було б якнайшвидше поінформувати 
Георга. Якщо Георг у Марселі, то він допи
тає мене ще цього вечора.

Георг був у Марселі. Гелен таки не поми
лилася. Він приїхав і взявся за мене. Не хо
чу про це розповідати. Коли я знепритом
нів, мене одливали водою. Потім відтягли 
назад до підвалу. Тільки отрута, що була в 
мене, допомогла перетерпіти муки. На ща
стя, Георгові бракувало терпіння на всі ті 
вишукані тортури, що їх обіцяв сміхун, але 
в своєму роді і Георг був на висоті.

— Уночі він прийшов ще раз до мене, —

вів далі Шварц. —  Сів на табуретку, розче
пірив ноги —  то був символ абсолютної 
влади, якого ми, здавалося, позбулись уже 
давно, ще в дев'ятнадцятому столітті, і який, 
проте, став прикметою двадцятого. За один 
день я побачив зло у двох варіантах —  того 
сміхуна і Георга, зло абсолютне і зло бру
тальне. З них сміхун був гірший, якщо мож
на тут розрізняти якісь нюанси,— він кату
вав заради втіхи, а Георг —  щоб добитися 
свого.

Тимчасом я придумав один план. Мені 
якимось чином треба було вибратися з то
го будинку. Отож, коли Георг сидів коло 
мене, я удавав, ніби мене зломлено. Я, мов
ляв, ладен сказати все, якщо він мене по
щадить. На його обличчі з'явився ситий, 
презирливий оскал людини, що ніколи не 
перебувала в подібній ситуації, а тому вва
жає, ніби вона вийшла б з неї, як герой у 
шкільній читанці. Але такі типи ніколи не 
витримують.

—  Знаю, —  докинув я. —  Я чув колись, як 
заволав один гестапівський офіцер, коли 
прищикнув собі пальця, вбиваючи в'язня 
сталевим ланцюгом. А той, кого вбивали, 
мовчав.

— Георг пнув мене чоботом, —  розпові
дав Шварц.

—  То ти ще хочеш ставити свої умови?— 
запитав він.

—  Я не ставлю умов, —  заперечив я. —  
Але якщо ви повернете Гелен до Німеччи
ни, вона знову втече або вчинить само
губство.

—  Дурниці!— засопів Георг.
—  Гелен не дорожить життям, —  сказав 

я. —  Вона знає, що в неї рак і що їй уже не 
вилікуватись.

Георг вирячився на мене.
—  Брешеш, стерво! У неї жіноча хворо

ба, а не рак!
—  У неї рак. Про це дізналися ще в 

Цюріху, при першій операції. Уже тоді бу
ло запізно лікувати. І їй про це сказали.

—  Хто сказав?
—  Лікар, який оперував її. Вона вимага

ла від нього правди.
—  От свиня! —  проревів Георг. —  Ну, я 

ще доберуся до тієї сволоти! За який-не- 
будь рік ми зробимо Швейцарію німець
кою! От недолюдок!

—  Мені хотілося, щоб Гелен повернулась 
додому, —  сказав я. —  Та вона відмови
лась. Але гадаю, вона погодилась би, якби 
я їй сказав, що нам треба розлучитися.

—  Просто сміх!
—  Я зміг би повестися так огидно, що 

вона зненавиділа б мене на все життя.
Я бачив, як напружено думав Георг. Я 

сперся на руки і не зводив з нього очей. 
Мені заболіло перенісся, так намагався я 
нав'язати йому свою волю.
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— Як це? — нарешті вимовив він.
— Вона боїться, що від неї вже тхне і що 

нею гидують. Якби я таке сказав, вона б ме
не зреклася навіки.

Георг роздумував. Я, здається, міг навіть 
прослідкувати за ходом його думок. Він ро
зумів, що моя пропозиція сприятлива для 
нього. Навіть коли б він і вибив з мене ад
ресу Гелен, вона ще більше зненавиділа б 
його; якщо ж я поставлюся до неї як не
гідник, вона зненавидить мене, а він зможе 
виступити в ролі рятівника і сказати їй: «Хі
ба я не казав тобі завжди про це?»

— Де вона мешкає? —  спитав він.
Я назвав вигадану адресу.
— Будинок має з півдесятка виходів, —  

додав я. — Через підвал і суміжні вулиці. 
Вона зможе легко втекти, якщо з'явиться 
поліція. Та вона не втече, якщо прийду я 
сам.

— Або я, —  перебив Георг.
— Вона подумає, що ви мене вбили. А в 

неї є отрута.
— Дурощі!
Я чекав.
— А що ти за це хочеш? — спитав Георг.
— Щоб ви мене відпустили.
Він осміхнувся. Його посмішка нагадува

ла оскал звіра. І я одразу зрозумів, що він 
нізащо в світі не відпустить мене.

—̂  Гаразд, — трохи згодом сказав він. —  
Поїдеш зі мною. Я буду стежити, щоб ти не 
викинув якогось коника. Ти скажеш це їй 
при мені.

Я кивнув.
—  Ну, давай! — Георг підвівся з табурет

ки. -— Умийся он там під краном.

— Я беру його з собою, — кинув Георг 
одному з гестапівських бовдурів, що сидів 
у кімнаті і, забавляючись, приміряв собі 
оленячі роги.

Той викинув руку у націстському вітанні і 
побіг відчинити дверцята Георгової маши
ни.

—  Сідай сюди, поряд,— наказав Георг.— 
Дорогу знаєш?

—  Звідси ні. Знаю тільки від СаппеЬіеге.
Ми помчали крізь вітряну й холодну ніч.

Я сподівався, що коли машина їхатиме по
вільніше або десЬ зупинитися, мені вдасться 
якось вискочити з неї; але Георг мої двер
цята замкнув. Кричати теж було марно —  
ніхто не прийде на допомогу людині, яка 
гукає з німецької машини; крім того, поки 
я двічі гукну з закритого лімузина, Ґеорг 
приб'є мене.

—  Гляди мені, я сподіваюсь, що ти сказав 
правду, — пробурчав Георг. —  А якщо ду
риш мені голову, то я звелю зідрати з тебе 
шкіру й посипати перцем...

Я сидів, зіщулившись, на своєму місці, і 
коли машина загальмувала перед якимсь 
возом, що несподівано виринув із темряви, 
я навмисне клюнув носом об стінку кабіни.

— Ти мені не придурюйся, боягузе, не 
прикидайся непритомним! — гаркнув Георг.

— Я зовсім заслаб, —  відповів я, поволі 
підводячись.

— Жалюгідна ганчірка!..
Тимчасом я відірвав підкладку за поясом 

штанів; коли машина загальмувала вдруге, 
я намацав рукою лезо бритви; на третій раз 
я, вдарившись головою об запобіжне скло, 
уже встиг вийняти лезо; в темряві машини 
Георг не міг побачити, що у мене в руці.

Шварц підвів голову. У нього на чолі ви
ступили дрібненькі крапельки поту.

— Він би нізащо в світі не відпустив ме
не...—  мовив Шварц.—  Адже і ви так гада
єте?

— Звичайно, не відпустив би.
— На повороті я раптом голосно гукнув: 

«Обережно! Зліва!..» Мій несподіваний крик 
подіяв швидше, ніж Георг устиг щось поду
мати. Голова його мимоволі сіпнулась ліво
руч, і він загальмував, міцніше охопивши 
руками кермо. В ту ж мить я кинувся на 
нього. Лезо, вправлене в шматочок пробки, 
було невелике; але я різонув ним збоку по 
шиї і з силою потягнув через дихальне гор
ло. Випустивши кермо, Георг схопився ру
кою за горло. Потім безсило похилився до 
лівих дверцят. Машина рвонулась і врізала
ся в густий чагарник. Дверцята розчинилися 
навстіж, і Георг випав з машини. З нього ців
кою текла кров, а він тільки хрипів.

Я вибрався з машини й прислухався. В 
навколишній тиші мотор, здавалося, аж ре
вів. Я вимкнув його, і тоді тиша зашуміла, 
наче вітер. То шуміла кров у моїх вухах\ 
Спостерігаючи за Георгом, я шукав своє ле
зо. Воно блищало на підніжці машини. Я 
взяв його в руки і став чекати. Я не був пе
вен, що Георг не схопиться на ноги; трохи 
згодом він дригнув кілька разів ногами і 
завмер. Я кинув лезо, потім знову підняв і 
встромив у землю. Вимкнув світло й знову 
прислухався. Навколо було тихо. Я не про
думав заздалегідь, що робитиму далі,-отож 
тепер мусив діяти якомога швидше.- Чим 
пізніше розкриється вбивство, тим краще 
для мене.

Я роздягнув Георга і спакував його речі. 
Потїм відтягнув труп у кущі. Поки його 
знайдуть, мине певний час, а далі мине ще 
якийсь час, поки з'ясують, ниє то тіло. Мо
же, мені пощастить, і його просто не впіз
нають. ^

Перевіривши машину, я переконався, що 
вона справна. Я вивів її знову на дорогу. Тут 
мене занудило, і я вирвав. У машинг знай
шовся кишеньковий ліхтарик. Сидіння і
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дверцята були забризкані кров'ю. Але все 
те було обтягнуто шкірою, тому кров стира
лася легко. Ставши біля канави, я георговою 
сорочкою помив машину. Змив кров і з під
ніжки. Підсвічуючи собі ліхтариком, я вити
рав машину, поки вона стала зовсім чиста. 
Потім помився сам і знову сів за кермо. Ме
ні гидко було сидіти на місці Георга; у мене 
було таке відчуття, ніби він ось-ось стрибне 
з темряви мені на спину. Я ввімкнув мотор 
і поїхав.

Машину я лишив на певній відстані від 
квартири, у провулку. Саме йшов дощ. Я 
перетнув вулицю й глибоко зітхнув. Посту
пово знову став відчувати, як болить моє 
побите тіло. Я зупинився перед вітриною 
продуктового магазину, у якій лежала риба, 
і збоку побачив дзеркало. На сріблястій по
верхні неосвітленого скла важко було роз
гледіти себе як слід, та все ж я побачив, що 
обличчя моє розпухло й рясніє синяками. Я 
глибоко вдихнув вологе повітря. Здавалося 
неймовірним, що я лише кілька годин тому 
був на цій вулиці — відтоді ніби минула ці
ла вічність.

Мені вдалося непомітно пройти повз кон
сьєржку. Вона вже спала і тільки щось про
бурмотіла уві сні. Пізній прихід пожильців 
для неї не був чимось незвичайним. Я хутко 
подався сходами нагору.

Гелен у кімнаті не було. Я поглянув на 
ліжко, на одежну шафу. Канарейка, розбуд
жена світлом, почала співати. В ту ж мить на 
вікні з'явилась кішка і вп'ялася блискучими 
очима в кімнату, наче проклята душа. Я по
чекав кілька хвилин. Потім тихенько про
крався до кімнати Лахмана й обережно по
стукав у двері. Той одразу ж прокинувся. 
Біженці сплять сторожко.

— Це ви...— промовив Лахман, потім гля
нув на мене і замовк.

— Ви що-небудь сказали моїй дружині?— 
спитав я.

Він похитав головою.
— її не було вдома. Я заходив годину то

му, вона ще не повернулась.
— Ну, слава богу.
Лахман дивився на мене, як на божевіль

ного.
— Слава богу,—-сказав я ще раз.— Тоді 

її, напевно, не схопили. Вона просто кудись 
вийшла.

— Просто кудись вийшла, — повторив 
Лахман. —  А що сталося з вами? — спитав 
він.

— Мене допитували. А потім я втік.
— Поліція?
— Гестапо. Але те вже минулося. Лягайте 

знову спати.
— Гестапо знає, де ви?

— В такому разі я не був би тут. Ще до 
світанку я зникну звідси.

— Секундочку! —  Лахман видобув кілька 
образів і чоток. —  Візьміть. Часом це впли
ває чудодійно. Гіршу вдалося з цими реча
ми перейти кордон. Народ у Піренеях дуже 
побожний. Ці речі благословив сам папа 
римський.

— Справді?
Лахман відповів мені з чарівною посміш

кою:
— Якщо вони рятують нас, то їх благо

словив сам бог. До побачення, Шварце.
Я повернувся до своєї кімнати й почав 

спаковувати речі. Я відчув себе спустоше
ним, але нерви у мене були напружені, як 
струни. В шухлядці у Гелен я знайшов пачку 
листів з адресою на марсельський поштамт 
«до запитання». Я машинально поклав їх у 
її чемодан. Знайшов паризьку вечірню сук
ню Гелен і теж поклав туди. Потім сів до 
умивальника й запустив руку у воду. Обпе
чені пальці нестерпно боліли. Коли я глибо
ко вдихав, боліло і в грудях. Я бездумно 
дивився на вологі дахи будівель.

Нарешті почулися кроки Гелен. Вона ста
ла в дверях, як прекрасний вмираючий ан
гел.

— Що це ти робиш? — Вона ще нічого не 
знала. —  Що трапилось?

— Нам треба тікати, Гелен, — відповів 
я. — 1 якнайшвидше.

— Георг?..
Я мовчки кивнув. У думці вирішив розпо

відати про свою пригоду якомога менше.
— Що з тобою сталося? — злякано спита

ла вона, придивляючись до мене.
— Мене арештували. Потім я втік. Вони 

шукатимуть мене.
— То треба втікати?
— Негайно.
— Куди?
— До Іспанії.
— Як?
— Поки можна буде — на автомашині. 

Ти можеш швиденько зібратись?
— Можу.
Гелен похитнулась.
— Болить? — здогадався я.
Вона кивнула. «Хто це стоїть отам біля 

дверей?» — промайнуло у мене в голові. Во
на видалась мені зовсім чужою.

— У тебе ще є ампули? — запитав я.
— Вже мало.
— Ми дістанемо ще.
— Вийди на хвилинку з кімнати, — попро

сила вона.
Я стояв у коридорі. То тут, то там трохи 

прочинялися двері. Крізь щілини блищали 
очі лемурів. Витикались обличчя однооких 
поліфемів-карликів із скривленими устами.
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Лахман, у довгих сірих підштаниках, наче 
трав'яний коник, вискочив по сходах наго
ру і втиснув мені в руки пляшку коньяку.

—  В дорозі знадобиться, —  прошепотів 
старий.

Я зразу ж надпив трохи з пляшки.
—  У мене є гроші,— мовив я. —  Ось на

те! І принесіть мені ще одну повну пляшку.
Перед цим, оглядаючи кишені Георга, я 

взяв собі його бумажник, у якому було чи
мало грошей. Хотів був викинути його, але 
потім передумав. Знайшов у ньому й Геор- 
гів паспорт, що лежав поряд з паспортом 
Гелен та моїм.

Костюм Георга я зв'язав у вузол, запхнув 
усередину каменюку й кинув у воду в гава
ні. Оглянувши при світлі кишенькового ліх
тарика той паспорт, я поїхав до Грегоріуса, 
підняв його з постелі й попросив замінити 
фотокартку Георга моєю. Спершу він вжах
нувся і не хотів нічого робити. Підробляти 
емігрантські паспорти було його ремеслом, 
і в цьому ділі він вважав себе справедливі
шим за бога, якого винив у всіх наших не
щастях; але паспорта високого гестапівсько* 
го чиновника він ще ніколи й не бачив.

Я пояснив, що йому, як митцеві, не обо
в'язково скріпляти своїм підписом той вит
вір. За все, мовляв, відповідаю я, і про його 
роль у цьому ніхто не дізнається.

—  А якщо вас катуватимуть?
Я показав йому свої руки і вказав на об

личчя.
—  Через годину я виїду звідси, —  мовив 

я. — Як емігрант, я з таким обличчям не 
проїду й десяти кілометрів. А мені треба ті
кати через кордон. Це єдиний для мене ви
хід. Ось мій паспорт. Зніміть копію з мого 
фото і приліпіть у цей паспорт. Скільки це 
коштуватиме? У мене є гроші.

Зрештою Грегоріус погодився.

Лахман приніс другу пляшку коньяку. Я 
заплатив йому й повернувся до своєї кімна
ти. Гелен стояла біля свого нічного столика. 
Шухляда, з якої я вийняв листи, була від- 
крита. Гелен закрила и и підійшла до мене.

—  Це все зробив з тобою Георг? —  за
питала вона.

—  Там був цілий консорціум, —  відповів
я.

— Покляття на його голову! —  Вона пі
дійшла до вікна й одчинила його. Кішка 
стрибнула геть.— Прокляття на його голо
ву!—  повторила Гелен так переконливо й 
запально, ніби замовляла нечисту силу в 
якомусь містичному ритуалі. —  Будь він 
проклятий,на все життя, довіку!..

Я взяв її за стиснуті в кулаки руки й від
вів од вікна.

—  Нам треба тікати звідси.
Ми спустилися вниз по сходах. З усіх две*

рей нас проводжали поглядами. З однієї 
кімнати нам помахав сірий рукав.

— Шварце! Тільки не беріть рюкзака. 
Жандарми пильні до рюкзаків. У мене є че
модан з дешевої штучної шкіри, дуже ши
карний...

— Спасибі, —  відповів я. —  Тепер мені не 
потрібен ніякий чемодан. Потрібне лише 
щастя.

— Ми всі бажаємо вам успіху.
Гелен уже вийшла на вулицю. Звідти чут

но було розмову: якась промокла повія ра
дила Гелен повертатись додому: мовляв, 
дощ зіпсував усе —  немає жодного клієнта.

«От і добре», —  подумав я; мені якраз і 
потрібні були безлюдині вулиці.

Побачивши автомашину, Гелен оторопіла.
—  Я вкрав її, —  пояснив я. —  На ній ми 

повинні від'їхати якомога далі звідси. Сідай.
Надворі ще було темно. Дощ лив такий, 

що по вітровому склу вода текла струмка
ми. Якщо на підніжці де й лишилася кров, 
тепер усе змиє дощем. Я зупинив машину 
оддалік будинку, в якому жив Грегоріус.

—  Стань ось тут у захистку, —  звернувся 
я до Гелен, вказавши на скляний піддашок 
магазина, в якому продавали рибальські 
снасті.

—  А хіба не можна посидіти в машині?
—  Ні. Якщо хтось підійде, удавай, ніби че

каєш тут клієнтів. Я скоро повернуся.
Грегоріус уже зробив усе, що треба. Його 

страх поступився перед гордістю митця.
—  Клопоту завдав тільки мундир, —  роз

повідав він. —  Ви ж зняті в цивільному ко
стюмі. Ось погляньте. Я просто взяв та й 
відрізав голову гестапівця...

Виявляється, він одклеїв фотокартку Ге
орга, вирізав з неї голову і шию, а те що ли
шилось—  груди Георга в мундирі —  наклав 
на мою картку, і весь цей монтаж перефо* 
тографував.

— Оберштурмбанфюрер Шварц, —  пи
шаючись, мовив він.

Фотокартка вже просохла, і він приліпив 
її на місце.

—  Печатка не дуже вдалася. Якщо хтось 
добре придивиться, то може помітити під
робку. Але в такому випадку вам однаково 
не уникнути біди —  навіть коли б печатка 
була справжня. А ось вам і ваш старий пас
порт: повертаю непошкодженим.

Він віддав мені обидва паспорти і рештки 
фотокартки Георга. Йдучи вниз по сходах, я 
порвав те фото на дрібненькі шматочки, а 
на вулиці викинув їх у воду, що текла в ка
налізацію.

Гелен чекала. Я ще раніше перевірив ма
шину: баки були повні пального. Якщо все 
буде гаразд, заправки вистачить до самої 
Іспанії. Мені щастило і далі: в шухляді ар
матурного щитка лежала книжечка талонів
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на право переїзду франко-іспанського кор
дону; нею вже скористалися двічі. Я вирі
шив не переїздити кордон там, де машина 
вже побувала. В машині я ще знайшов схе
му шосейних доріг Франції, рукавички та 
атлас Європи для автомобілістів.

Машина мчала крізь дощ. До ранку ли
шалося ще кілька годин, ми їхали в напрямі 
Перпіньяна. Поки розвидниться, я мав на
мір нікуди не звертати з шосе.

—  Може, я поведу машину? — запропо
нувала Гелен. —  У тебе ж поранені руки!

—  А ти зможеш? Ти цієї ночі зовсім не 
спала.

—  Ти теж не спав.
Я поглянув на неї. Вона була на диво сві

жа і зовні спокійна.
—  Хочеш ковточок коньяку?
— Ні. Я буду вести машину, поки десь 

трапиться нагода випити кави.
—  Лахман дав мені ще одну пляшку 

коньяку.
Я дістав з кишені пальта пляшку. Але Ге

лен похитала головою. Вона зробила укол 
і певний час пити не могла.

—  Нехай пізніше, —  лагідно сказала во
на. —  Спробуй заснути. Будемо вести ма
шину по черзі.

Гелен вела машину краще за мене. Зго
дом вона почала тихенько наспівувати яки
хось монотонних пісеньок. Досі я був нер
вово збуджений, а тепер шелест машини і 
приглушений монотонний спів почали зако
лисувати мене. Я знав, що мені конче тре
ба поспати, але щохвилини, здригаючись, 
прокидався. За вікнами машини пролітали 
сірі краєвиди, і ми ввімкнули фари, незва
жаючи на інструкції про затемнення.

—  Ти вбив його? —  раптом спитала Гелен.
—  Так...
—  Ти змушений був це зробити?
— Так.
Ми їхали все далі. Я сидів, втупившись 

очима в шосе; в моїй голові роїлися різні 
думки, потім я поринув у сон. Коли проки
нувся, дощ перестав, і в мене було таке від
чуття, ніби все це мені приснилось.

—  Все, що я допіру сказав тобі, неправ
да, —  мовив я.

—  Я знаю, — відповіла Гелен.
— То був не він, —  додав я.
—  Знаю.
Вона й не глянула на мене.

В останньому перед 
1 /  І  І  І  кордоном містечку я ви- 
» Ж .Л --Ж . рішив узяти для Гелен іс

панську візу. Юрба пе
ред консульством справ

ляла гнітюче враження. Довелося йти на 
риск: можливо, машину Георга вже розшу
кували; але іншого виходу не було. У пас
порті Георга віза була.

Я поволі під'їздив до будинку. Юрба 
розступилася і дала нам дорогу тіль- 
ли тоді, коли помітила німецький номер ма
шини. Частина емігрантів зразу розбіглася. 
Машина просувалася до ганку консульства 
по алеї ненависті. Якийсь жандарм відсалю
тував нам. Такого зі мною вже давно не 
траплялось. Я недбало кивнув йому і зай
шов до консульства. Жандарм розштовхував 
людей, звільняючи мені дорогу.

«Виходить, щоб заслужити таку пошану, 
треба бути вбивцею», —  гірко подумав я.

Варто мені було показати паспорт, як зра 
зу ж видали візу. Віце-консул поглянув на 
моє обличчя. Моїх рук він побачити не 
міг, бо я надів рукавички, знайдені в маши
ні.

—  Сліди війни і рукопашного бою, — по
яснив я.

Він кивнув, мовляв, розумію.
—  Ми теж пережили роки тяжкої бороть

би. Хайль Гітлер! Велика людина ваш фю
рер, як і наш каудильо.

Я вийшов на вулицю. Навколо машини 
утворився вільний простір —  ніхто не нава
жувався підійти близько. На задньому сидін
ні прищулився зляканий хлопчик років два
надцяти. Він забився в куточок, і видно було 
тільки його очі та притиснуті до рота руки.

—  Ми повинні взяти його з собою, —  мо
вила Гелен.

—  Чому?
—  У нього є лише посвідка, термін якої 

кінчається через два дні. Якщо його спійма
ють, то відішлють до Німеччини.

Я відчув, як у мене по спині побігли 
струмки поту. Гелен спокійно поглянула на 
мене.

—  Ми загубили одне життя,— сказала во
на англійською мовою, —  тому повинні вря
тувати хоч одне.

—  Де твій документ? —  запитав я хлопця. 
Він мовчки простягнув мені дозвіл на

проживання. Я взяв той папірець і знову пі
шов до консульства. Повертатись туди ще 
раз мені було дуже важко; наша машина, 
здавалося, сотнею гучномовців розголошу
вала свою таємницю. Секретареві я сказав 
невимушеним тоном, що мені потрібна ще 
одна віза, а я мало не забув про це —  для 
певної рекогносцировки по той бік кордону. 
Побачивши папірець, він спершу остовпів, 
потім осміхнувся, підморгнув мені одним 
оком і дав візу.

Я сів у машину. Емігранти проводжали 
мене ворожими поглядами. Певно, люди га
дали, ніби я збираюсь одвезти хлопця в 
табір.

Я залишив місто з надією, що щастя й на
далі не зрадить мене. Кермо в моїх руках 
ставало дедалі гарячішим. Я побоювався, 
що скоро доведеться кинути машину, але 
ніяк не міг придумати, що ж робити потім.
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Гелен при тій погоді не могла пробиратися 
через кордон гірськими стежками; вона бу
ла надто слаба, до того ж втрата машини 
означала б втрату тієї примарної охорони, 
яку нам дали в руки наші вороги. Ніхто з 
нас не мав дозволу на виїзд із Франції. 
Пішки переходити кордон — це зовсім не 
те, що на дорогій машині.

Ми поїхали далі. Видався чудовий день. 
Світ земний і світ потойбічний, здавалося, 
звалились у безодню, а ми їхали по вузько
му хребту через високогірну, окутану хма- 

« рами місцевість, наче в кабіні канатної до
роги. Нашу подорож можна було б порівня
ти хіба що з китайськими малюнками, на 
яких герої мандрують крізь хмари поміж 
гірських вершин та водоспадів. Хлопчина 
прищулився на задньому сидінні машини і 
майже не ворушився. Окрім недовір'я до 
всього, життя ще не встигло нічого навчити 
його. То було справжнє дитя двадцятого 
століття: коли культуртрегери «третьої ім
перії» пробили його дідусеві череп, хлопце
ві було всього три роки; коли повісили бать
ка — минуло сім років; а коли матір заду
шили в газовій камері — дев'ять. Він якось 
вислизнув із концентраційного табору і са
мотужки прокладав собі шлях через кордо
ни. Коли б його схопили, то, певно, повер
нули б до концтабору і там повісили як вті
кача. Тепер він хотів потрапити до Ліссабо- 
на; в останній вечір перед смертю мати ска
зала йому, що там у нього є дядько-годин- 
никар: ідучи до газової камери, вона благо
словила сина і сказала йому останнє напут
нє слово.

Нам таки щастило. На французькому кор
доні ніхто не спитав про дозвіл на виїзд. Я 
лише показав свій паспорт, і зареєстрував 
машину. Жандарми • салютували нам, під
нявши шлагбаум, і Франція лишилась поза
ду. Через кілька хвилин іспанські митні чи
новники з захопленням оглядали нашу ма
шину і розпитували, яку вона розвиває 
швидкість. Як тільки міг, я задовольнив їх
ню цікавість, і вони почали розводитись про 
нову марку своєї вітчизняної машини фірми 
«Іспано-Сюїза». Я заявив, що в мене була 
така машина, і змалював їм фірмовий зна
чок на радіаторі: летючий журавель. Вони 
були у захваті від моєї брехні. Коли я поці
кавився, де можна заправити машину, чи
новники пояснили, що для друзів Іспанії 
виділено спеціальний фонд бензину. А що 
в мене не було пезет, то вони зразу ж об
міняли мені мої франки. Ми попрощалися 
хоча й офіційно, але сердечно.

Я відкинувся на спинку сидіння. Хребет і 
хмари зникли з горизонту. Перед нами ле
жала невідома країна, вже не схожа на Єв-

ропу. Ми ще не втекли від небезпеки, але 
між Францією і цією країною ніби лежала 
безодня. Я дивився на дороги, на віслюків, 
на людей і їхній одяг, на суворий, кам'янис
тий ландшафт, і мені здавалося, що ми вже 
в Африці. Справжній Захід лишився по той 
бік Піренеїв, це я зразу відчув. І тут помі
тив, що Гелен плаче.

— Ось тепер ти потрапив куди хотів, — 
прошепотіла вона.

Я не зрозумів, що вона мала на увазі. Ме
ні ще й досі не вірилось, чи справді все так 
легко вдалося. З голови не виходили ввіч
ливість, привітання, посмішки... вперше за 
багато років я побачив таке ставлення до 
себе,— але для цього мені довелося стати 
вбивцею.

— Чого ти плачеш? — запитав я.— Ми ще 
не врятувалися. В Іспанії повно гестапівців 
Нам треба якомога швидше проскочити її.

Ночували ми в невеличкому селі. Я хотів 
був залишити де-небудь машину і їхати далі 
залізницею. Та я цього не зробив. Іспанія 
була небезпечна для нас; мені хотілося

« ішвидше покинути її. Та машина якимсь нез
багненним чином стала для нас наче зловіс
ним талісманом, її технічна досконалість 
навіть витіснила мій страх перед нею. Надто 
вже потрібна вона була мені; а про Георга 
я більше не думав. Він переслідував мене, 
як лиха доля, багато років, а тепер зник, і я 
усвідомлював лише це останнє. Часом я 
згадував про того сміхуна; він ще був жи
вий і міг за допомогою телефону спробува
ти спіймати нас. Вбивців видавала кожна 
країна. Що то була самооборона, я мусив 
би довести на місці події.

Португальського кордону ми досягли на 
ступної ночі. Візи я ще по дорозі дістав без 
особливих труднощів. Гелен лишилась у ма
шині з невимкненим мотором. Коли б ста
лося щось небажане, вона мала рвонутись 
уперед, а я б на ходу скочив у машину, і так 
ми прорвалися б до португальської митниці. 
Особливої небезпеки нам не загрожувало— 
ми були на маленькій станції, і перш ніж чи
новники в темряві почали б стріляти, ми бу
ли б дуже далеко. А що на нас чекало в 
Португалії, то вже інша річ.

Проте нічого не трапилось. У темряві віт
ряної ночі чиновники стояли, наче постаті з 
картини Гойї. Вони відкозиряли нам, і ми 
спокійно поїхали до португальської митни
ці, де нас прийняли так само. Та тільки-но ми 
рушили далі, як один з чиновників побіг за 
нами, гукаючи, щоб ми зупинились. Я мит
тю все зважив у думці і зупинив машину; 
якби ми поїхали далі, нас могли б затрима
ти в першому-ліпшому населеному пункті. 
Я загальмував. Ми затаїли подихи.
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Чиновник наздогнав машину.
—  Ось ваша книжечка з талонами, —  ска

зав він. —  Ви забули її. Як же ви без неї пе
реїжджатиме знову через кордон?

—  Щиро дякую!..
Позад мене хлопчик глибоко зіхнув.Ясам  

на якийсь момент став ніби невагомий —  так 
мені полегшало.

—  Тепер ти в Португалії, —  звернувся я 
до хлопця.

Він поволі відірвав руки від рота і вперше 
за всю дорогу випростався на сидінні. До 
того весь час він так і їхав, згорнувшись у 
клубочок.

Мимо пролітали села. Гавкали собаки. Уже 
розвиднілося. В кузні блищав вогонь, коваль 
кував сірого коня. Дощ уже вщух. Я ждав 
давно очікуваного відчуття свободи, але во
но чомусь не з'являлось. Гелен мовчки сиді
ла поруч. Я ждав радості, але відчував лише 
спустошення.

З Ліссабона я подзвонив по телефону до 
американського консульства у Марселі. Ко
ротко розповів про свою пригоду з гестапо 
до того моменту, коли з'явився Георг. Чоло
вік, з яким я розмовляв, зауважив, що тепер 
я, мовляв, у повній безпеці. Єдине, чого я 
від нього добився, це —  обіцянки пересла
ти візу до консульства в Ліссабоні, якщо її 
випишуть.

Машину, яка так довго оберігала нас, тре
ба було збути з рук.

—  Продай її, — порадила Гелен.
—  А може, краще її на повному ходу пу

стити в море?
—  Це суті справи не міняє, —  відповіла 

вона. —  Але ж тобі потрібні гроші. Продай її.
Вона мала рацію. Таку машину продати 

було неважко. Покупець пообіцяв сам зап
латити за неї мито і потім пофарбувати ма
шину чорним лаком. То був перекупник. Я 
продав йому автомашину від імені Георга. 
А вже через тиждень побачив її на вулиці з 
португальським номером. В Ліссабоні схо
жих на неї машин було чимало; я впізнав її 
тільки тому, що на лівій підніжці у неї кау
чуковий килимок здіймався невеличкою гу
лею. А паспорт Георга я спалив.

Шварц поглянув на годинник.
—  Про останні дні я розповім швидко. 

Раз на тиждень я навідувався до консуль
ства. Певний час ми жили в готелі. На це у 
нас іще були гроші, виручені за машину. 
Мені хотілося, щоб Гелен, наскільки це було 
можливо, пожила трохи в розкоші. Ми 
знайшли лікаря, який допоміг дістати для 
неї наркотики. Ми навіть ходили до казино. 
Для цього я взяв собі напрокат смокінг, а 
у Гелен збереглося її паризьке вечірнє 
вбрання. Я купив їй ще злотаві черевички, бо

її краще взуття ми забули в Марселі. Ви 
знаєте це казино?

—  На жаль, знаю, —  відповів я. —  Захо
див учора надвечір. Але краще мені було б 
не ходити туди.

—  Я хотів, щоб Гелен зацікавилась рулет
кою,—  мовив Шварц.—  Вона вигравала. Те 
незбагненне щастя тривало і далі. Вона бай
дуже кидала фішки, і майже завжди випадав 
виграшний номер.

Цей останній період проминув наче уві сні. 
Здавалося, ми знову потрапили в той поки
нутий замок. Ми удавали, ніби нас ніщо не 
турбує, але саме тоді я вперше почав від
чувати, що Гелен неподільно моя, хоча з 
кожним днем вона все більше вислизала з 
моїх рук, віддалялася від мене до найнев- 
благаннішого з усіх коханців. Вона ще не 
здавалась, але вже й не боролася. Часто 
вночі вона страждала від болю і часом пла
кала; а потім знову наставали майже незем
ні хвилини, коли насолода, розпука, муд
рість і необмежена тілом любов несподіва
но набирала такої сили, що я ціпенів перед 
ними.

—  Любий мій, —  сказала якось уночі Ге
лен, і то був єдиний випадок, коли вона за
говорила про це, —  обітованої землі, якої 
ти жадаєш, ми вже не побачимо разом...

Надвечір я повів її до лікаря. Нараз у ме
ні, наче блискавка, спалахнув безсилий про
тест, який людина відчуває тільки тоді, коли 
вже не може втримати того, кого любить.

—  Гелен, —  задихаючись, мовив я, —  що 
з нами зробило наше життя?

Вона мовчала. Потім похитала головою 
і посміхнулась.

—  Ми взяли від нього все, що могли, —  
відповіла вона. —  І цього доволі.

Невдовзі настав день, коли з консульства 
прийшла неймовірна звістка: нам виписали 
дві візи. Примха п'яненького американця, з 
яким ми познайомилися цілком випадково, 
подіяла там, де ніяке горе, ніякі благання не 
допомагали! Я зареготав. То була істерика. 
Для того, хто ще може сміятися, в сучасно
му світі знайдеться багато смішного, хіба не 
так?

—  Та настає час, коли вже не до сміху, —  
докинув я.

—  Дивно, що нерідко ми сміємося в 
останні дні, —  сказав Шварц.

—  Ми потрапили в гавань, як нам здава
лось, захищену від усіх вітрів. Гіркота вичер
палась, не було вже й сліз, а сум став таким 
прозорим, що часом його важко було від
різнити від меланхолійно-іронічної весело
сті. Ми переселилися в невеличку квартиру. 
Осліплений незбагненною одержимістю, я 
не відступався від свого плану: втекти до
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Америки. Довгий час не відходило жодне 
судно; і ось, нарешті, цей пароплав... Я про
дав останній малюнок Дега і купив^квитки. 
Я був щасливий. Гадав, що ми вря^рвані. 
Всупереч усьому! Всупереч передбаченням 
лікарів. Я вірив іще в одне чудо!

Відплиття відклали на кілька днів. Позав
чора я ще раз пішов до судноплавної конто
ри. Від'їзд було призначено на сьогодні. Я 
сказав про це Гелен і вийшов дещо купити 
в дорогу. Та коли повернувся додому, вона 
вже була мертва. Всі дзеркала в кімнаті бу
ли побиті. Її вечірнє вбрання лежало пошма
товане на підлозі, а вона лежала поряд 
нього.

Спершу мені спало на думку, що її вбили 
якісь грабіжники... Потім я подумав, що це 
могли вчинити агенти гестапо; проте вони б 
шукали скоріше мене, а не и. І тільки поба
чивши, що все, крім дзеркал та вечірнього 
вбрання, ціле й непошкоджене, я збагнув, у 
чому річ. В ту мить я згадав про отруту, яку 
передав Гелен раніше і про яку вона сказа
ла, ніби десь загубила її.

Я постояв трохи, втупившись у неї очима, 
потім почав шукати листа. Ніякого листа не 
було. Вона не лишила по собі нічого. Пішла 
від мене без єдиного слова. Ви можете це 
зрозуміти?

—  Так, —  озвався я.
—  Ви це розумієте?
—  Так, —  повторив я. —  А що ж вона ма

ла писати вам?
—  Хоча б що-небудь. Чому вона таке 

вчинила або...
Шварц замовк. Він, певно, мав на увазі 

якісь останні прощальні слова, останнє за
певнення в вірності й любові, щось таке, що 
він міг би взяти з собою в свою самотність. 
Він навчився відкидати різні шаблонні понят
тя, але цього, здавалося, не міг позбутись.

—  Якби вона сіла писати вам, то ніколи б 
не дописала до кінця, —  мовив я. —  А тим, 
що не написала нічого, вона сказала вам 
більше, ніж могла передати будь-якими сло
вами.

Він трохи подумав.
—  Ви бачили об'яву в судноплавному бю

ро? —  згодом запитав він пошепки. —  Від
клали на один день... Якби вона про це зна
ла, то прожила б іще день!

—  Ні.
—  Вона не хотіла їхати зі мною. Тому і 

вчинила так!
Я похитав головою.
—  Вона не могла більше зносити болю, 

пане Шварц, —  обережно почав я перекону
вати ЙОГО'.

—  Не думаю, —  відповів він. —  Навіщо 
вона вдалася до цього якраз напередодні 
відплиття? А може, вона думала, що її хвору 
не впустять до Америки?

—  Чому ви вважаєте, що людина при сме
рті не має права сама визначити, коли вже 
не сила терпіти? —  заперечив я. —  Адже це 
найменше з того, що ми можемо вирішити!

Шварц мовчки дивився на мене.
—  Вона витерпіла до кінця, —  мовив я. —  

Заради вас, хіба ви цього не розумієте? Ли
ше заради вас. І тільки переконавшись, що 
ви врятовані, здалася...

— А коли б я не був такий засліплений 
своєю метою? Коли б я не рвався до 
Америки?

—  Пане Шварц, —  мовив я, —  це теж не 
затримало б розвитку хвороби.

Він якось дивно ворухнув головою.
—  Вона пішла від мене, і раптом стало 

так, ніби її ніколи й не було, —  прошепотів 
він. —  Я довго дивився на неї, але жодної 
відповіді не побачив. Що я наробив? Убив 
її —  чи дав їй щастя? Любила вона мене, чи 
я для неї був лише палицею, на яку вона 
могла спертися тоді, коли їй цього хоті
лось? Я не знаходжу ніякої відповіді.

—  А вам вона потрібна?
—  Ні, —  несподівано відповів він тихим 

голосом. —  Пробачте. Очевидно, ні.
—  Та її і немає. Не може бути жодної ін

шої відповіді, крім тієї, яку ви самі даєте 
собі.

— Я розповів усе це вам, бо хотів дещо 
з'ясувати, —  прошепотів Шварц. —  Що це 
було? Пусте, марне життя, життя нікчеми, 
рогоносця, вбивці?..

—  Цього я не знаю, —  відповів я. —  Але, 
як хочете знати, то було водночас життя 
люблячої людини і, коли це для вас щось 
важить, —  свого роду життя святого. А втім, 
до чого тут усі ці назви? Воно було. Хіба 
цього недосить?

—  Було. Але чи є воно і досі?
—  Воно є, поки живете ви.
—  Тільки ми тримаємо його в собі, —  по

шепки мовив Шварц.—  Ми з вами. Більше 
ніхто. —  Він уп'явся в мене очима. —  Не за
бувайте цього! Хтось та повинен його збе
регти! Воно не повинно зникнути! Тепер нас 
уже тільки двоє. Але в мене для нього нена
дійне сховище. А воно не повинно вмерти. 
Воно повинно жити далі. І в вашій пам'яті 
йому ніщо не загрожує.

Незважаючи на мій скептицизм, мене охо
пило якесь моторошне відчуття. Чого хотів 
від мене цей чоловік. Передати мені разом 
з паспортом і своє минуле? Чи, може, він хо
тів покінчити з собою?

—  А чому воно має у вас померти?—  за
питав я. — Адже ви і далі житимете, пане 
Шварц.

— Я не збираюсь накласти на себе ру
ки,—  спокійно відповів Шварц. —  Не думаю 
про це відтоді, як побачив сміхуна-геста- 
півця, і знаю, що він іще живе. Але моя па
м'ять буде намагатись зруйнувати той об-.
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раз. Вона розжує, розмеле і спотворить йо
го так, як мені хочеться, і в ньому вже не бу
де нічого страшного. Уже через кілька тиж
нів я не зміг би розповісти вам того, що 
розповів сьогодні. Тому я хотів, щоб ви ви
слухали менеї Ви збережете його неспотво- 
реним, бо для вас нічого небезпечного в 
цьому немає. Десь же повинен він лиши
тись... —  з раптовим розпачем у голосі мо
вив Шварц. —  Повинен лишитись у чиїйсь 
пам'яті таким, як був, принаймні на корот
кий час. — Шварц вийняв з кишені два пас
порти й поклав передо мною. —  Ось вам 
тут і паспорт Гелен. Квитки на пароплав уже 
у вас. А тепер маєте й американські візи. На 
двох осіб. —  Він невиразно посміхнувся і 
замовк.

Я дивлюся на паспорти, не вірячи своїм 
очам.

—  То вам і справді паспорт більше не по
трібен? —  насилу вимовив я.

—  Ви можете взамін віддати мені свій, —  
відповів Шварц. —  Мені потрібен який-не- 
будь паспорт на один-два дні. Поки перейду 
кордон.

Я запитально поглянув на нього.
—  В іноземному легіоні паспортів не пи

тають. Ви знаєте, туди приймають емігран
тів. І поки живуть на світі люди, подібні до 
того сміхуна, було б злочином позбавити 
себе життя, яке можна віддати для бороть
би з такими варварами.

Я дістав з кишені свій паспорт і передав 
йому.

— Дякую,— мовив я. —  Від щирого сер
ця дякую вам, пане Шварц.

—  Ось вам ще й трохи грошей. Мені те
пер вони ні до чого. —  Шварц поглянув на 
годинник. —  Ви б могли зробити мені ще од
ну маленьку послугу? Через півгодини її за
беруть. Чи не пішли б ви зі мною туди?...

—  Гаразд.
Шварц заплатив по рахунку. Ми вийшли 

на вулицю, і в ту ж мить нас обійняв галасли
вий ранок.

На неспокійному Тахо вилискувало біле 
судно.

Я стояв у кімнаті поряд із Шварцом. Там 
ще висіли розбиті дзеркала. Тепер зяяли 
порожні рами. Скалки вже хтось підібрав.

—  Може, я повинен був останню ніч ли
шитися з нею? —  запитав Шварц.

—  Ви були з нею.
Жінка лежала в труні, як і всі мерці. Ніщо 

її вже не цікавило —  ні Шварц, ні я, ні вона 
сама. По тому обличчю вже не можна було 
уявити, як вона виглядала в житті. Там ніби 
лежала статуя, по якій один тільки Шварц 
міг уявити, чим вона була, коли ще дихала. 
Але Шварц гадав, що і я теж можу відтвори
ти її живий образ.

14*

—  У неї є... —  почав він, —  там ще лиши
лись... —  Він вийняв із шухляди кілька ли
стів. —  Я не читав їх. Візьміть собі.

Я взяв ті листи й хотів покласти їх у труну. 
Потім передумав —  адже тепер, на думку 
Шварца, небіжчиця належала тільки йому. 
Ті листи від сторонніх людей вже не мали до 
неї ніякого відношення, він не хотів їх від
давати їй, та не хотів і знищувати, бо ж вони 
колись належали їй.

—  Я візьму їх соб і,— сказав я, ховаючи 
листи до кишені.—  Вони нічого не значать. 
Менше, ніж монета, яку віддають за тарілку 
супу.

— Милиці,— докинув Шварц. —  Тепер я 
пригадав. Вона це називала «милицями» і 
вдавалась до листування тільки для того, 
щоб лишитись вірною мені. Ви це можете 
зрозуміти? Це ж суперечить здоровому 
глузду...

—  Ні,—  сказав я, а далі обережно, з гли
боким співчуттям додав: —  Чому ви, кінець 
кінцем, не дасте їй спокою? Вона любила 
вас і лишалася з вами, поки могла.

Шварц кивнув. Несподівано в ньому ніби 
щось зломилось.

—  Оце я й хотів знати, —  прошепотів він.
В кімнаті, де лежала небіжчиця, стояв

важкий запах, дзижчали мухи, від нагорілих 
свічок і від нагрітих сонцем стін стало жар
ко. Шварц помітив, що я почав озиратись 
навколо.

—  Мені допомогла одна жінка, —  сказав 
він. —  Самому важко в чужій країні. Треба 
було покликати лікаря. Потім поліцію. Не
біжчицю були забрали. А вчора увечері зно
ву принесли сюди. Досліджували, від чого 
померла. —  Шварц безпорадно дивився на 
мене. —  її... вона вже тут не вся... Мені ска
зали, щоб я не розкривав її...

Прийшли носильники. Труну закрили. 
Шварц ледве тримався на ногах.

—  Я поїду з вами, — сказав я.
До кладовища було не дуже далеко. Сяяв 

променистий ранок, і вітер свистів, підганя
ючи хмарки, —  так вівчарка женеться за ота
рою овець. На цвинтарі, під безмежним не
бом Шварц видавався маленьким і забутим.

—  Ви хочете повернутися до своєї квар
тири? —  запитав я.

—  Ні.
їдучи на кладовище, він захопив і свій че

модан.
—  Ви не знаєте кого-небудь, хто міг би 

підправити паспорти? —  запитав я.
—  Грегоріус. Він уже з тиждень як тут.
Ми пішли до Грегоріуса. З паспортом,

який призначався тепер для Шварца, Грего
ріус упорався швидко; особлива точність тут 
була зайва. Шварц мав посвідку з вербува
льного бюро Іноземного легіону; йому ли
шалось тільки перейти кордон і, добравшись
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до казарми, викинути мій паспорт. В легіо
ні минулим не цікавились.

—  А що сталося з тим хлопцем, якого ви 
привезли з собою? —  поцікавився я.

—  Дядько ненавидить його; але хлопець 
щасливий, що принаймні є хтось із рідні, а 
не тільки чужі люди.

Я поглянув на чоловіка, який тепер носив 
моє прізвище.

—  Бажаю вам успіхів, —  сказав я, уника
ючи прізвища. Крім цієї тривіальної фрази, 
мені нічого не спало на думку.

—  Ми вже більше не побачимося з ва
ми,—  відповів він. —  Та це й краще. Я над
то багато вам розповів про себе, щоб мені 
хотілося зустрічі з вами.

Я не був певен того. Можливо, пізніше він 
саме тому й захоче побачити мене. В уяві 
Шварца я був єдиною людиною, яка понес
ла з собою неспотворений образ його долі. 
Та могло статись і так, що він якраз за це 
зненавидить мене, бо пізніше йому може 
здатися, ніби я відібрав у нього дружину, на 
цей раз уже безповоротно і назавжди —  
адже він вірив, що власна пам'ять обдурює 
його, а в моїй —  образ лишиться чистим.

Я дивився, як він пішов по вулиці з чемо
даном у руці —  жалюгідна постать, образ 
вічного рогоносця і вічного палкого коханця. 
Але чи не володів він своєю коханою силь
ніше, не любив її глибше, аніж тупі пере
можці? І чим ми володіємо насправді? Наві- 
віщо зчиняти стільки галасу з приводу ре
чей, які ми щонайбільше позичаємо на пев
ний час, і навіщо всі оті балачки про те, во
лодіємо ми більше чи менше, коли облудне 
слово «володіти» означає всього-на-всьо
го —  обіймати повітря?

У мене була з собою фотокартка дружи
ни; тоді ж бо завжди потрібні були фото 
для різних документів. Грегоріус негайно 
взявся за діло. Я не відступав від нього ані 
на крок. Не наважувався й на мить випуска
ти паспорти з поля зору.

Опівдні вони вже були готові. Я майже біг
цем кинувся до трущоби, в якій ми тулились 
тоді. Рут сиділа біля вікна, спостерігаючи за 
грою рибальських дітей у дворі.

—  Програв? —  запитала вона, побачивши 
мене у дверях.

—  Завтра їдемо! У нас будуть інші пріз
вища, у кожного своє, і в Америці нам дове
деться побратися вдруге.

Про те, що я тепер носив ім'я людини, 
яку, можливо, вже шукали як убивцю, я не 
думав. Наступного вечора ми відпливли 
і без жодних труднощів добрались до Аме
рики. Але паспорти двох закоханих не при
несли нам щастя; через півроку ми з Рут ро

зірвали шлюб. Щоб узаконити цю процедур 
ду, ми змушені були спершу одружитися 
вдруге. Згодом Рут вийшла заміж за бага
того американця, який у марсельському кон
сульстві поручився за Шварца. Все це йому 
здалося до такої міри кумедним, що він на
віть виступив свідком, коли ми з Рут одру
жувалися вдруге. А через тиждень, у Мехі
ко, ми розлучилися з Рут.

До кінця війни я прожив у Америці. Як не 
дивно, але я почав цікавитись образотвор
чим мистецтвом, на яке раніше майже не 
звертав уваги, — так, наче успадкував цю ри
су від далекого покійного пра-Шварца. Я ча
сто згадував і другого Шварца, який можли
во, ще був живий; вони обидва в моїй уяві 
зливалися в одну особу, що у вигляді якоїсь 
невидимої хмаринки огортала мене й іноді, 
як мені здавалося, впливала на мене, —  хоч 
я і знав, що все це дурниці. Зрештою я 
влаштувався на роботу в магазині, де про
давали твори мистецтва, й повісив у себе в 
кімнаті кілька репродукцій з картин Дега, 
яким віддавав перевагу над усіма іншими.

Я часто думав і про Гелен, яку бачив тіль
ки мертвою, а поки жив одинаком, вона іно
ді з'являлась мені навіть уві сні. Листи, які 
мені передав Шварц, я ще в першу ніч, коли 
судно пливло через океан, викинув за борт, 
навіть не прочитавши їх. Тримаючи листи в 
руках, в одному з них я намацав щось твер
де, ніби камінець. У темряві я видобув йо
го з конверта і потім при світлі розгледів, 
що то —  шматочок янтарю, в якому темніла 
крихітна комашка; тисячі й тисячі років тому 
вона потрапила туди і там скам'яніла. Я збе
ріг знахідку —  малесеньку комашку, яка в 
боротьбі за життя потрапила в клітку із зо
лотих сліз і там збереглася, тоді як від її 
сестер давно не лишилось і сліду.

Після війни я повернувся до Європи. Уста
новити мою особу виявилось не так то лег
ко, бо в той час сотні людей «панівної раси» 
в Німеччині прагнули протилежного. Паспорт 
обох попередніх Шварців я подарував яко
мусь біженцю, що мусив тікати зі своєї бать
ківщини, —  адже тоді саме прокотилася но
ва хвиля емігрантів. Бозна, куди він подівся, 
той новий Шварц! Про свого випадкового 
знайомого Шварца я вже більше ніколи ні
чого не чув. Одного разу я навіть проїхав до 
Оснабрюка, щоб розпитати про нього, хоча 
його справжнє прізвище вже й забув. Проте 
місто було спустошене, ніхто про Шварца 
нічого не знав і не цікавився ним. По дорозі 
назад, на вокзалі, мені здалося, що я впіз
нав його. Я побіг навздогін; але то виявився 
поштовий чиновник на прізвище Янзен; він 
розповів мені, що одружений і має трьох 
дітей.

З німецької переклали 
Микола ДЯТЛЕНКО та Аркадій ПЛЮТО.
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ШТЕФАН М I Л Л Е Р

швейцарський журналіст

„УХУРУ

К Е Н І А Т Т А Г
Звичайно, перед тим як 

потрапити у Кенію, я вже 
знав, що Східна Африка до
корінно відрізняється від За
хідної: замість тамтешніх 
тропічних джунглів тут панує 
степ— савана, майже позба
влена рослинності. Знав я та
кож, що столиця її Найробі 
розташована саме на такій 
рівнині, на висоті щось із 
1 800 метрів над рівнем мо
ря. І все ж я гадав, що раз 
там тропіки — та ще й най- 
тропічніші, африканські— то 
й спека мусить бути відповід
но немилосердою. Тим біль
ше, що від Найробі до еква
тора як рукою подати —  кі
лометрів двісті. Любий чита
чу, я помилявся. Дихається в 
Найробі надзвичайно легко, 
а справжня спека триває мо
же два-три тижні на рік, вза
галі ж середня температура 
становить 23— 25 градусів. 
При цьому на гнітючу заду
ху середньоєвропейського 
літа немає й натяку; сонце 
поливає Кенію приємним і 
рівним «сухим» своїм теп
лом. Якщо у Західній Афри

ці поблизу екватора люди 
задихаються вночі під про
зорими москітними сітками, 
тут саме в пригоді вовняні 
ковдри.

Не менш, ніж місцевий клі
мат, вражає вигляд самого 
Найробі. Це цілком сучасне, 
дуже чисте місто європей
сько-американського вигля
ду з багатоповерховими бу
динками різних державних 
та приватних установ, з но
вим «Нью-Стенлі готелем», 
який не без деякого пере
більшення рекламує себе, як 
найкращий готель Африки, 
з ще більшим та новішим го
телем «Амбасадор» і з вели
кими магазинами.

Дуже прикрашає Найробі 
його зелене вбрання: чис
ленні парки, садочки, скве
ри, просто купки дерев за 
легкою красивою огоро
жею. Та найпривабливішим з 
місцевих парків є, звичайно, 
«Ройал Нешнл парк» —  вели
чезна резервація для тварин, 
до якої від центра міста мо
жна дістатися за якихось 15 
хвилин. Тут на волі пасуться

І/ :^і &

Хлопчик племені кікую.

стада антилоп, гну, газелей, 
зебр та жирафів, поважно 
розгулюють страуси, повно- 
повнісінько різної птиці. 
Знайшли тут притулок (і ря- 
тунок від новітніх Тартаре- 
нів) сорок п'ять левів: вони 
також розгулюють на волі, 
дозволяють себе фотогра
фувати, навіть позують, вза
галі ставляться до туристів 
дуже чемно, звичайно, поки 
ти сидиш в автомобілі.

Втім, леви та страуси вра
жають значно менше, ніж 
несподіваний комфорт Най
робі, тим більше, що спочат
ку не розумієш причини та
кого явища. Тільки згодом я 
зрозумів у чому справа. Ан
глійці будували це місто 
(звичайно, руками тубільців) 
виключно для себе, для сво
їх потреб. Коли Найробі бу
дувалося й перебудовувало
ся» тут, у Кенії, існували ті 
самі расові обмеження, що 
й, скажімо, в Родезії чи Пів
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денній Африці, і колонізато
ри явно розраховували на те, 
що залишатимуться тут дові
ку. Та не так сталося, як га
далося...

Тепер щодо населення 
столиці Кенії. Як і кожне аф
риканське місто, а особливо 
східноафриканське, воно ду
же різнобарвне щодо націо
нального і соціального скла
ду. Найробі зараз —  най
більше місто Східної Афри
ки: в ньому мешкає близько 
250 тисяч чоловік. На відмі
ну від інших африканських 
міст (за винятком північних 
і південних), європейці скла
дають тут значну частину 
населення —  близько 50 ти
сяч чоловік. Якщо додати до 
цього, що в Найробі живе 
понад 90 тисяч арабів, індій
ців та інших виходців з Азії, 
стає зрозумілим, —  місто це 
є просто великим сетльмен- 
том для іноземців, і через це 
в ньому так порівняно мало 
суто африканського.

Соціальне ж обличчя Най
робі таке саме, як і в інших 
містах: білі командують, тор
гують, володіють землею та 
іншими видами нерухомості, 
«коричневі» (араби, азіати) 
менше командують, більше 
торгують і також володіють 
майном та землею, чорні не 
командують, майже не тор
гують і майже нічим не во
лодіють, зате багато працю
ють руками. Ті, хто не може 
працювати, жебракують на 
вулицях Найробі.

В місті ще часто можна зу
стріти негрів —  літніх чоло
віків та жінок, а іноді й мо
лодих людей —  із спотворе
ними вухами. За стародавнім 
звичаєм, якого ще й досі су
воро дотримуються пред
ставники деяких племен 
(особливо племені масаї), 
вушні раковини підлітків під
різаються таким чином, що 
верхній та нижній краї вуха 
звисають півкільцями; у 
більш зрілому віці на ці пів
кільця навішують у необме
женій кількості різні прикра
си —  скільки витримає вухо. 
Звичайно, воно розтягується

і у літніх людей іноді висить 
майже до плеча.

Та хоч і цікаво зустрічати 
на цілком сучасних вулицях 
кенійської столиці отаких ін
дивідів —  «справжнісіньких 
африканців», але слід під
креслити: образ сучасного 
кенійця зовсім інший. Біло
сніжна сорочка, добре ви
прасуваний костюм європей
ського крою, енергійна хода, 
гордовито піднята голова, 
сповнене мужності й гіднос
ті обличчя —  вся постать 
невловимо схожа на такі 
знайомі нам постаті борців 
зі славного Острова Свобо
ди. Це крокує молода Кенія.

«Ухуру на Кеніатта!» —  
«Свобода і Кеніатта!» —  ось 
два слова, які найкраще ви
значають сучасне становище 
в Кенії, і бачити, чути їх мо
жна на кожному кроці. 
«Ухуру на Кеніатта!» читаєш 
у суворих очах кенійської 
молоді: «Ухуру на Кеніат
та!» —  і бліднуть обличчя 
колонізаторів. Що ж, це за
кономірний жах: європей
ців в усій Кенії налічується 
щось з 80 тисяч чоловік —  
трохи більше одного про
цента населення.

Щоб розібратись у пере
плетіннях сучасного політич
ного становища в Кенії, зро
бимо невеличкий екскурс у 
минуле.

В 1887 році, коли німці по
чали інтенсивно «освоюва
ти» сусідню Танганьїку, ан
глійці заметушилися: треба 
було будь-що перетнути 
шлях одному з найнебезпеч- 
ніших торгових конкурентів, 
зупинити його просування на 
північ. Саме тоді горезвісна 
«Імперіал Брітіш Іст-Африка 
Компані» —  майже моно
польний хазяїн усіх східно- 
африканських володінь Вели
кобританії та натхненник 
кожної нової експансії —  
натиснула на свого «підлег
лого» —  султана Занзібару; 
занзібарські султани з дав
ніх-давен вважалися сюзере
нами вождів кенійських пле
мен. Наслідком цього тиску 
була угода, за якою компа

нія встановлювала протекто
рат над прибережною части
ною Кенії; здобувши перед
мостове укріплення, Англія 
незабаром захопила всю 
країну. Остаточно кордони 
британських володінь у Ке
нії (як протекторату, так і 
колонії) були визначені в 
1893 році, коли англійці й 
німці домовилися про роз
межування у Східній Афри
ці. Через два роки фінансова 
могутність «Іст-Африка ком
пані» похитнулась, і уряд Ве
ликобританії взяв Кенію «під 
свою егіду».

Одною з характерних рис 
колонізації Східної Африки 
є те, що, на відміну від за
хідного узбережжя, де євро
пейці в однаковій мірі ціка
вились як плодами землі сво
їх колоній, так і скарбами її 
надр, тут колонізаторів при
ваблювали виключно родю
чі землі. Саме тому надра 
країн Британської Африки не 
розвідані. Захоплюючи нову 
колонію, європейці безжа
лісно зганяли тубільців з 
найродючіших земель: так 
виникали великі європейські 
маєтки, навіть цілі «держави 
в державі», як наприклад 
«Біла гірська країна»,—  роз
ташована на висоті від 2 до З 
тисяч метрів велика рівнина 
з виключно родючим грун
том, де «чорні» мали право 
перебувати лише як наймана 
робоча сила. Негрів силою 
позаганяли в резервації —  
на безплідні, засушливі зем
лі, але й такої землі вони ді
стали дуже мало. Найкраще 
перекласти це на мову цифр. 
Якщо, скажімо, зараз у Кенії 
налічується близько трьох з 
половиною тисяч ферм єв
ропейців, причому терито
рія кожної з них становить 
від 200 до 1000 і більше гек
тарів, то найзаможніший аф
риканець володіє не більш 
як 4— 5 гектарами!

Тепер стає зрозумілим, чо
му білі господарі з самого 
початку колонізації Кенії від
чувають себе тут у небезпе
ці. Тим більше, що кенійці 
часто нагадують чужинцям,
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Луо в святковому вбранні.

що їх сюди ніхто не запро
шував. Г ероГчна боротьба 
кенійського народу триває 
не один рік. Але найбільшої 
сили набула вона останнім 
часом, коли колонізатори, 
налякані вітром свободи, що 
знявся над африканським 
континентом, почали «за
кручувати гайки». І стався 
вибух!

...Великий бар у «Стенлі- 
готелі», який займає майже 
весь перший поверх, відві
дують не стільки приїжджі, 
скільки «кенійські британці»: 
це їхня штаб-квартира. Що
вечора вони збираються тут: 
мешканці столиці й прибулі 
з периферії ф ермери, торго

вельні агенти, чиновники. Всі 
вони в ковбойках та шортах 
і відрізняються від туристів 
з Європи хіба що тим, що 
добре розмовляють мовою 
суахілі 1. Начебто ці люди  
не боягузи, начебто не шу
кають співчуття: навпаки, во
ни звикли битися, охоче зга
дують про «чорні дні чор
них повстань» і закінчують 
свої розповіді завжди од
ною ф орм улою : «Білі стоять 
одне за одного/». Проте, 
дивлячись, як вони квапли
во ковтають віскі, мимоволі

1 Мова суахілі — одна з найбільш 
розповсюджених в Африці на території 
від Мозамбіку до С о м а л і  — нею роз
мовляє п о н а д  15 мільйонів чоловік.

думаєш: вони прийшли сюди 
запастися мужністю перед 
страшним для них завтраш
нім днем.

«Як вам подобається отой 
містер Ньєрере?» —  чути бу
ло в кожному кутку бару од
ного вечора, коли я завітав 
туди. Великий зал гудів, як 
стривожений бджолиний рій. 
Трохи згодом мені вдалося 
з'ясувати, що «отой містер 
Ньєрере», іншими словами 
Юліус Ньєрере —  тогочас
ний прем'єр-міністр вже 
вільної Танганьїки, «наважив
ся» вислати за межі країни 
кількох європейців, які до
зволили собі негідні вчинки. 
У двох випадках йшлося про 
власників готелів, які забо
ронили африканцям відвіду
вати свої заклади, у третьо
му —  про інженера-швей- 
царця, який дозволив собі 
«цілком невинний» жарт: у 
день Незалежності одягнув 
своєму собаці нашийник, 
прикрашений стрічками ко
льорів національного прапо
ра. Обурення, що охопило з 
цього приводу завсідників 
бару, було надзвичайним, і 
спрямовано воно було, зви
чайно, проти рішення прем'
єра. «Нас намагаються по
збавити прав, —  скиглили во
ни, —  це після всього, що ми 
зробили для цієї клятої Аф
рики! Коли вже поміркова
ний Ньєрере вдається до та
ких неподобств, чого ж чека
ти тут, в Кенії, від шаленого 
Д ж ом о  Кеніаттиі». І жодно
го слова про африканців, 
про народ, який терпів і тер
пить від них.

І стрілка барометра на
строїв упала зовсім униз, ко
ли в місцевій англійській га
зеті з'явився викладення 
промови, виголошеної напе
редодні Джомо Кеніаттою 
на масовому мітингу. Кеніат- 
та зажадав беззастережної 
конфіскації земельної влас
ності європейців: хай, мов
ляв, вони звертаються за 
компенсацією до британ
ського уряду.

З  приводу цього один мо
лодий англієць, який ніколи
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не бував у Англії, але дуже 
хотів би відвідати «землю 
предків», скаржився мені, 
що давно намагається прода
ти два свої будинки в Найро
бі й «послати Африку під три 
чорти», але хто ж у такій си
туації щось купить?

Побоюються за своє май
бутнє і інші іноземці —  індій
ці та араби, здебільшого ба
гаті купці та підприємці. Де
хто з них вже поспішив зали
шити країну, дехто відправив 
на батьківщину сім'ю, пере
казав туди свої заощаджен
ня. Однак більшості зали
шається тільки чекати даль
шого розвитку подій: адже 
основне їхнє майно нерухо
ме —  ферми, будинки, місь
кі ділянки.

І ще одне: кенійських ін
дійців та арабів дуже пригні
чує їхнє двозначне станови
ще. Справді, ті й інші— пред
ставники народів, що протя
гом багатьох років вели за
пеклу боротьбу з колоніаліз
мом, за незалежність своїх 
країн. З одного боку вони 
дуже добре розуміють ке-

Танцюрист племені кікую.

нійців, співчувають їм, тягну
ться до них. Та власний соці
альний стан змушує індійців 
та арабів співробітничати з 
білими колонізаторами. Що 
й казати, безвихідь просто 
трагічна. «Зараз у нас все га
разд з африканцями, —  ска
зав мені один з таких куп
ців, —  але що буде після 
одержання незалежності...»

Звичайно, найбільш нетер
пляче чекають знаменної 
події самі африканці. Але га
дати, що серед них панує од
ностайність, було б великою 
помилкою.

Незважаючи на тривалі ро
ки найжорстокішого терору, 
арешт Кеніатти, заборону 
будь-яких політичних партій, 
концтабори й кулі, колоніа- 
лістам не вдалося придуши
ти національно-визвольний 
рух кенійців. Більше того, са
мовідданість африканців Ке
нії, їхня стійкість у боротьбі 
відіграли неабияку роль в 
усьому визвольному русі в 
Африці. В свою чергу, успі
хи африканського національ
но-визвольного руху в інших 
країнах знов і знов надихали 
кенійців на дальшу бороть
бу за свободу.

Розмах, якого набула ця 
боротьба в останні роки, 
примусив Лондон, не ховаю
чи батіг, витягти з кишені 
пряник: починаючи з 1954 
року колоніалісти стають на 
шлях дрібних політичних по
ступок. Першою з них було 
утворення ради міністрів, що 
складалась з шести чоловік: 
до неї разом з трьома євро
пейцями й двома азіатами 
було введено одного афри
канця —  пропорція просто 
смішна. Смішним було і 
представництво африканців 
у парламенті —  законодав
чій раді: тут з 65 депутатів 
було аж восьмеро негрів. 
Подібні дії колонізаторів ви
кликали лише обурення ке
нійців і, звичайно, не могли 
послабити їхньої боротьби. 
Навпаки, на початку 50-х ро
ків ця боротьба набуває в 
Кенії найгострішої форми —  
переходить у партизанський

рух. Хоч англійським війсь
кам після тривалої, майже 
п'ятирічної боротьби вдало
ся придушити збройне пов
стання, навіть колонізаторам 
стало ясно, що далі так три
вати не може. В результаті 
довелося піти на нові поступ
ки. Найвизначніші зміни в 
політичному житті країни ста
лися після Лондонської кон
ференції 1960 року, на якій 
було вироблено діючу й по
нині «перехідну конституцію 
Кенії»: вона вперше встанов
лювала африканську біль
шість у парламенті— з 65 де
путатів 37 мали бути кеній
цями. Але водночас консти
туція позбавляла права голо
су значну частину населення, 
бо виборчі права надавалися 
лише письменним, чий річ
ний прибуток становить не 
менше 75 фунтів стерлінгів. 
Збільшилась і кількість міні- 
стрів-африканців —  тепер їх 
стало четверо, проте, як і ра
ніше, всі вони призначались 
англійським губернатором.

Ця куца конституція не за
довольнила ні африканців, 
ані самих колонізаторів Ке
нії: останні вважали її... над
то демократичною. Це, в 
свою чергу, привело до кон
солідації сил обох таборів. 
Кенійські британці нашвид
куруч об'єднали всі свої 
дрібні угруповання в партію 
«Коаліція Кенії», яка висуну
ла вимогу збереження прав 
європейців на землю.

Об'єдналися в партії і не
гри (конституція скасовувала 
заборону політичних партій, 
яка існувала в Кенії протягом 
16 років). Так виник очолю
ваний Джомо Кеніаттою На
ціональний союз африканців 
Кенії —  КАНУ, який об'єднав 
у собі всі волелюбні течії 
країни. Та відразу ж після 
свого заснування КАНУ на
штовхнувсь на сталий опір з 
боку автономістів —  захис
ників обласних та родових 
інтересів, які вбачали в єди
ній партії загрозу своїй само
стійності. Ці елементи відо
кремились від КАНУ й орга
нізували свою партію —  Де-
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мократичний союз африкан
ців Кенії —  КАДУ.

І все ж КАНУ, незважаючи 
на опір колонізаторів та сво
їх політичних противників,—  
найбільша, найпопулярніша 
партія нової Кенії, сили якої, 
завдяки послідовно револю
ційній політиці, зростають з 
кожним днем.

Мені пощастило пересвід
читися в могутності цієї пар
тії, коли я побував на влаш
тованому нею масовому мі
тингу на великому стадіоні в 
Найробі. Я прийшов на стаді
он за добру годину до по

чатку зборів (так мені пора
дили), але нудьгувати мені 
не довелось. Спочатку два 
десятки хлопців зібралися 
перед порожньою ще голов
ною трибуною. Під звуки 
розповсюдженого в Кенії ін
струменту, що нагадує зви
чайну гармонію, безперерв
но розгойдуючись у такт му
зики, вони завели свої бойо
ві пісні, в яких щоразу чуло
ся «УхуруІ», «Африка», «Ке
нія» і ще «Танганьїка». В ме
лодійному, протяжному зву
чанні цих пісень було дуже 
мало специфічно африкан

ського; можливо, тому, що в 
Кенії не знають там-тама, 
ритми якого фарбують музи
ку в африканський колір.

Співи тривали досить дов
го, а потім на полі з явилась 
велика група людей —  чоло
віків та жінок —  одягнених у 
виблискуючі на сонці яскра
ві шати. Обличчя кожного 
було розмальоване черво
ною та блакитною фарбами. 
Найбільше враження спра
вив на мене керівник групи. 
Напередодні я бачив його у 
приміщенні штаб-квартири 
КАНУ: інтелігент, в європей
ському костюмі, мабуть пар
тійний або профспілковий 
діяч, наймирнішого вигляду, 
ще й в окулярах. А зараз, у 
своєму велетенському голов
ному уборі зі страусового 
пір'я він мав вигляд дуже 
войовничий, навіть окуляри 
виблискували грізно.

Група вишикувалась у ко
лону й почала рухатися 
вздовж трибун легким тан
цювальним кроком, чіткість 
якого підкреслював ритміч
ний речитатив. Біля цент
ральної трибуни колона роз

палася і враз по полю закру
жляв танець демонів-чаклу- 
нів. Войовничий зміст танцю 
посилювали вигуки жінок: 
їхні пронизливі сопрано ви
водили нескінченне «улулу- 
лулі».

Дружним «УхуруІ» зустрі
ли танцюристи, як і всі при
сутні на стадіоні, появу на 
центральній трибуні Джомо 
Кеніатти та інших керівників 
КАНУ.

Коли високий і худий гене
ральний секретар партії Ош- 
вада оголосив мітинг від
критим, я здивувався: на ста
діоні було ще дуже мало лю
дей для зборів, які мали бу
ти масовими. Але за мить у 
відповідь на слова промов
ця за брамами стадіону за
лунало тисячоголосе «уху- 
ру» і по всіх проходах рину
ли потоки людей. За якихось 
дві-три хвилини всі трибуни, 
як і зелене поле, були вщент 
заповнені, затоплені морем 
чорних голів та білих соро-В таких хатинах живе плем’я маса!.
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чек, серед яких де-не-де ма
йоріли барвисті жіночі хуст
ки та виблискував золотом 
національний одяг.

Спочатку я вирішив, що 
цей чисто театральний 
ефект відкриття мітингу —  
просто частина звичайного 
ритуалу, так би мовити пе
редбачена програмою, але 
незабаром мені пояснили, 
що це не так. Народ вже дав
но зібрався біля огорожі ста
діону, проте вхід до нього 
коштує шилінг, а місце на 
трибуні —  ще дорожче, а у 
більшості з присутніх таких 
грошей не було. Отже, ліде
ри КАНУ, побачивши таку 
ситуацію, просто закупили 
стадіон на час мітингу...

* * *

Ландшафт на північ від 
Найробі —  горбиста рівнина, 
і тому мандрівка на автомо
білі нагадує прогулянку не
спокійним морем. Навко
ло —  жодного дерева, навіть 
куща: самі лише застиглі 
хвилі голої землі. Втім, ні —  
не голої! Майже кожен клап
тик її старанно оброблений і 
засіяний маїсом, цукровою 
тростиною, солодкою кар- 
топлею-бататом.

Синє, безхмарне небо, зе
лені парості сходів, де-не-де 
коровки — ідилічний пейзаж. 
Раптом шлях завертає круто 
вбік, машина видирається на 
ще один пагорб, і перед очи
ма— низка одноповерхових, 
одноманітних будинків, що 
простяглася вздовж шосе. А 
ось і мешканці будинків. Од
накові, як їхні будинки: усі в 
білих сорочках та штанах ха
кі, марширують колоною. 
Оплот англійського колоніа
лізму— опорна військова ба
за Кахава, розташована на 
відстані всього лише якихось 
50 кілометрів від Найробі.

...Кахава залишилась десь 
далеко позаду, і тепер ми 
прямуємо до Маунт-Кенії, 
яка широко розгорнула свої 
велетенські плечі на обрії. 
Маунт-Кенія —  друга за ви
сотою вершина африкансь
кого континенту: вона сягає 
угору на 5,195 метрів і по

ступається лише велетню Кі
ліманджаро. Різнобарвне її 
масивне тіло: знизу зелень 
лісів, вище —  фіолетові зуб
часті башти голих скель, а під 
самим небом —  сліпучо-біла 
шапка льодовика, від якої 
розходяться пасма глетче
рів.

Маунт-Кенія —  назва ан
глійська. Тубільці завжди на
зивали гору Кіліняаа (біла го
ра) або Кере-Нйага (що оз
начає те саме). Перекручене 
колонізаторами, це слово 
дало назву і горі, і всій кра
їні.

Велика область на південь 
від Маунт-Кенії —  це країна 
племені кікую, яке, незважа

ючи на порівняно світлий ко
лір шкіри, належить до вели
кого негритянського народу 
банту. Живуть кікую, як, до 
речі, і більшість інших кеній
ських племен, у родових осе- 
лях-хуторах. (В роки терору 
англійці заборонили жити у 
родових оселях і зігнали всіх 
кікую у великі селища). Ро
дини, також за сімейними оз
наками, як шотландські кла
ни, об'єднуються у великі ро
ди. З одного з таких кланів і 
походить Джомо Кеніатта.

...Від Момбаси —  найбіль
шого портового міста Кенії 
на узбережжі Індійського 
океану, а також британської 
військово-морської бази, —
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починається залізнична колія, 
яка перетинає всю країну. 
Збудована вона давно, ще в 
1895— 1901 роках: цим шля
хом колонізатори вивозили і 
досі вивозять багатства кра
їни.

Поїздом цієї залізниці я й 
вирушив до міста Кісуму.

Моїм сусідою в спально
му купе на два місця виявив
ся католицький місіонер. Зо
вні він аж ніяк не нагадував 
духовну особу: червонопи
кий рудий голландець, при
крашений довгими вусами 
та безліччю веснянок, вдяг
нений у шорти та сорочку з 
короткими рукавами й від
критим коміром, він міг бу
ти плантатором, комівояже
ром, вбивцею — ким завгод
но, тільки не спасителем 
душ. Як тільки поїзд рушив, 
він розтулив свої товсті губи 
й не затуляв їх, аж доки я не 
втік у вагон-ресторан. Спо
чатку місіонер коментував 
мені картини, що з'являлися 
за вікном. Бачити ж там мо
жна було виключно поля аф
риканців з рідкими сходами 
маїсу, рідкими, очевидно, 
внаслідок недавніх паводків. 
Та мій супутник відверто ра
дів з цього приводу, назива
ючи хазяїв плантацій «леда
цюгами, які нездатні навіть 
прогодувати себе», і дуже

Воїни племені маса!.

сумував, що мені не доведе
ться побачити поля й садиби 
«справжніх хазяїв» —  білих 
колоністів, бо коли ми про- 
їздитимемо повз них, буде 
вже темно. Потім місіонер, 
знов-таки з неприхованою 
радістю, звернув мою увагу 
на купу бараків, у яких ще 
недавно був розташований 
концентраційний табір «для 
цих вбивць». Нарешті, він по
передив мене, щоб я був ду
же обережний, «бо всі чор
ні —  злодії, обберуть —  не 
встигнеш зойкнути». І тут я 
втік...

Після 14-годинної подоро
жі, протягом якої наш поїзд 
подолав аж 360 кілометрів, 
я нарешті опинився у Кісуму. 
Хоч у розташованому на бе
резі озера Вікторія Кісуму 
мешкає всього 20 тисяч чо
ловік, місто це —  третє за 
кількістю населення у країні.

Це звичайне африканське 
провінціальне містечко, з го
ловною вулицею всього ли
ше в сотню метрів завдовж
ки, з центральною площею, 
старими одноповерховими 
будинками у діловій частині 
міста, затишними бунгало єв
ропейців та непоказними хи- 
барками африканців. Як і 
всюди в Кенії, європейці тут 
командують та торгують, 
африканці ж —  переважно 
гнуть спини.

Приїхав я сюди на запро
шення Огінги Одінги —  віце- 
президента КАНУ, одного з 
засновників цієї найпопуляр- 
нішої партії кенійського на
роду, дуже милої й привітної 
людини. І сам Одінга, і всі 
люди, яких ми зустрічали з 
ним потім, подорожуючи ра
зом по провінції Ньянза, на
лежать до племені луо —  
найбільшого після кікую пле
мені Кенії. Луо з давніх-да
вен оселилися тут, в районі 
африканських озер: багато 
їх живе в Уганді та Судані. 
Кікую належать до великої 
родини негритянських наро
дів банту, луо —  до так зва
ної нілотської родини: таким 
чином вони й кікую —  даль
ні родичі. Відрізняються во-

Дівчина племені масаї в свят 
новому вбранні.

ни і зовні: шкіра луо темні
ша, ніж у кікую.

Плем'я луо —  народ дру
жний, працьовитий і воле
любний. Разом з кікую воно 
самовіддано бореться за 
єдину вільну Кенію.

Під час нашої подорожі ми 
потрапили на свято —  весіл
ля. Перш за все нас позна
йомили з нареченою, а по
тім дівчина завела нас до 
кімнати й піднесла кожному 
по великій посудині з яки
мось напоєм. Перед тим, як 
вручити кухоль, вона зроби
ла ковток з нього; мені пояс
нили, що робить вона це для 
того, щоб довести —  напій 
не отруєний. Після тривалої 
подорожі під пекучим сон
цем мене мучила така спра
га, що я ладен був би випи
ти навіть повний кухоль от
рути. Проте «кухоль», який 
я зараз тримав у руці вмі
щував, на перший погляд лі
три зо два. А молода, як і всі 
присутні, вимагала, щоб я
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осушив його за одним ду
хом. Тут мені стала в приго
ді моя практика любителя 
пива, і я з честю довів, що не 
витратив марно довгі роки. 
Напій, звичайно, не мав нічо
го спільного з нашим пивом: 
він був хмільний, трохи кис
луватий, але приємний.

Після цього всі зібралися 
на майдані, де ритуал було 
продовжено: наречена ра
зом із своїми молодшими 
вродливими й стрункими се
страми розпочала танці.

Взагалі, все це мало виг
ляд мирної сільської ідилії, 
а присутні справляли вра
ження людей, яких нічого в 
житті не турбує. Однак це 
було не так. Навіть тут, се
ред диких чагарників у най- 
віддаленішому куточку Кенії 
я відчував могутній подих 
«ухуру», відчував, що свобо
да для цих людей —  мета, 
якої вони прагнуть повсяк
денно й повсякчасно. Коли 
скінчилися танці, селяни за
співали пісню. І це була піс
ня не про кохання, хоч свят- 
кувалося весілля; ні, вони 
співали про страждання чор

них людей, про страшні зло
чини білих, про волю, і про 
подвиги славного сина наро
ду —  Огінги Одінги, який ве
де своє плем'я до світла, до 
омріяної свободи. 1 слова

цієї пісні добре знали всі —  
від беззубого дідуся й до 
малюка, який тільки недавно 
навчився ходити.

Переклад з  німецької.

ВІД РЕДАКЦІЇ:

Коли цей номер нашого журналу готувався до друку, з бе
регів далекої Африки надійшла радісна звістка: у Кенії, остан
ньому оплоті британського колоніалізму, в колишній так званій 
«Британській Східній Африці» зроблено перший практичний 
крок до здобуття повної незалежності. 28 травня в країні були 
завершені перші в її історії вільні й рівні вибори до вищого 
представницького органу — Законодавчих зборів. Безперечну 
перемогу на них здобула наймасовіша, найпопулярніша партія 
кенійського народу — Національний союз африканців Кенії 
(КАНУ), яку вже багато років очолює один з видатних політич
них діячів Африки, полум'яний борець проти колоніалізму 
Джомо Кеніатта.

Перемога партії Джомо Кеніатти, якого англійський губер
натор змушений тепер призначити прем'єр-міністром країни— 
це перемога прогресу, запорука єдності Кенїї; адже головний 
політичний суперник партії КАНУ — Демократичний союз аф
риканців Кенїї (КАДУ) виступає за роздрібнення країни, по
діл її на кілька автономних територій, чого в першу чергу до
моталися й домагаються колонізатори. Та тепер, коли Кенія 
одержала внутрішнє самоврядування, коли у керма влади ста
ли непохитні поборники свободи та єдності, цим реакційним 
намірам дається рішуча відсіч.
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Нащадки Жан-П'вра Малле зібралися, щоб обговорити свої перспективи
на мільйони.

/ / КОРПОРАЦІЯ

Ця дивна «корпорація» виник
ла майже сорок років тому у 
Франції. її створили люди, що 
кожного дня сподіваються рап
том прокинутися мільйонерами. 
Серед цих потенціальних багаті
їв — представники майже усіх 
суспільних верств Франції: тут € 
княгиня, духовні особи, оперні 
співаки, лікарі, садівник, професо
ри, нотаріус, робітники, селяни, 
навіть депутати парламенту, всьо
го близько 2.970 чоловік.

Недавно у «корпорацію» всту
пив ще один член, і це не хто-не- 
будь, а сама її величність — бель
гійська королева Фабіола.

Що ж об'єднує цих різних лю
дей? А те, що всі вони в якійсь 
мірі доводяться родичами Жан- 
П'єру , ^\алле —  американському 
мультимільйонеру, який помер 
120̂  років тому.

У 1790 році цей Жан-П'єр Мал
ле залишив свою батьківщину — 
Францію і виїхав до Америки. Че
рез 50 років він вже володів ве
личезними земельними ділянками 
в штаті "Вермонт, а також у Ка
наді. Йому належали і знамениті 

' Чікагські бойні.
Жан-П'єр Малле помер 1843 ро

ку. Єдиний його спадкоємець про
жив після того 45 років і помер, 
не залишивши ні нащадків, ні 
будь-якого заповіту.

Власті Сполучених Штатів роз
почали розшуки родичів Малле.
І тоді раптом виявилося, що фран
цузький емігрант мав щось з пів
тора десятка братів і сестер, які 
свого часу, звичайно, обзавелися 
власними родинами. Отже, спад
коємців назбиралося чимало...

Уряд США утримався від ви
плати спадщини, бо занадто вже 
багато людей претендували на
неї.

Отже, капітали Малле залиши
лися в американських банках, і 
на них увесь час ростуть чималі 
проценти.

І ось у 1926 році численні на
щадки братів і сестер Жан-П'єра 
Малле створили «корпорацію», 
метою якої було домогтися від 
уряду США виплати грошей. Кіль
ка разів вони зверталися за до
помогою до французького уряду, 
але всі спроби виявилися марни
ми.

Тепер нинішній міністр закор
донних справ Франції Кув де 
Мюрвіль пообіцяв зайнятися цією 
справою, і спадкоємці багатого 
дядечки з Америки сповнилися 
новими надіями. Кожний вже по
чуває себе мільйонером. Адже, 
спадщина Жан-П'єра Малле оці
нюється в 600 мільйонів доларів!

й І

ВСЕСВІТУ

ПРОГРЕС... Як підраху
вав західнонімецький жур
нал «Шпігель», в тих краї
нах світу, що не перебува
ють під «комуністичним 
впливом», кількість дорос
лих неписьменних збільшує
ться щороку на 25 мільйо
нів чоловік.

СПРИТНІ ХЛОПЦІ. Два 
лондонських школярі по
тягли з складу металобрух
ту старенький автобус допо
топної моделі, пофарбували 
його і протягом вісімнадця
ти днів курсували найпо- 
жвавленішими маршрутами 
міста, беручи з пасажирів 
гроші за проїзд. Викрили їх 
лише тому, що вони не ви
знавали місячних квитків І 
від всіх вимагали плату го
тівкою.

с п р о б у й  н е  л ю б и т и
СВОГО ШЕФА... У Півден
но-Африканську Республіку 
з Сполучених Штатів пере
кочував детектор брехні, за 
допомогою якого південно
африканські расисти переві
ряють «лойяльність» своїх 
громадян. Деякі фірми в 
країні теж почали застосо
вувати детектори брехні 
для перевірки надійності 
службовців. Поруч з інши
ми запитаннями, службов
цям пропонують відповіда
ти І на таке: «Чи любите ви 
свого шефа?»

«ОМОЛОДЖЕННЯ» М'Я
СА. 194 римські м’ясни
ки стали перед судом за за
стосування хімікатів, що на
давали лежалому м'ясу сві
жого вигляду. 85 з них були 
присуджені до грошового 
штрафу або ув'язнення. 
Так почалася в Італії кам
панія проти фальсифікації 
продовольчих продуктів, яке 
останнім часом набуло в 
країні надзвичайного поши
рення.
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ГОДИННИКИ РІЗНИХ ЕПОХ

У Вроцлавському планетарії відкрито цікаву ви
ставку годинників. Тут зібрано понад 300 експо
натів стародавніх приладів для вимірювання ча
су,— механічних, електричних, водяних та інших 
годинників. Такий вигляд має один з експонатів 
виставки.

НЕЗВИЧАЙНИЙ ПАМ ЯТНИК

В Румуні? є дивна скеля, з вирубаними в ній 
маленькими келіями. Це залишки монастиря, 
збудованого, за переказами, ще у XV сто
річчі на честь перемоги над турками в битві при 
Васлу?. Тепер скелю оголошено історичним па
м'ятником.

КІТ З «ОСКАРОМ»

У Голлівуді тварини також можуть стати кіно
зірками і навіть одержати премію. Гру кота на 
прізвисько Рабарбар у фільмі «Сніданок у Тіфана» 
визнано найкращим досягненням, а самого Рабар
бара нагороджено вищою кінонагородою в 
США — премією «Оскар».

Премійований кіт належить відомому дреси
рувальнику Франку Інну, який дресирує понад 
250 тварин. Рабарбар — його найбільш здібний 
учень.

ЗРОБІМО ЦЕ САМІ

Батьки, виїжджаючи на прогулянку мотоциклом, часто са
довлять між собою третім пасажиром дитину. Це, однак, до
сить небезпечно і суперечить правилам руху. Ось як вирішило 
цю проблему одне польське подружжя.
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ПРЕДОК І НАЩАДОК

В Англії відзначалося 60-річчя існування автобусного руху. 
З цієї нагоди на одній з площ Лондона виставили перший автобус 
(він зберігся й нині), а поруч з ним — сучасний двоповерховий 
омнібус.

НА ПОВІТРЯНІЙ КУЛІ НОВЕ ДЛЯ ПІШОХОДІВ

ЧЕРЕЗ ЛА-МАНШ

Два американських пілоти на повітряній кулі, 
заповненій теплим повітрям, здійснили пере
літ з Англії до Франції, який тривав один день.

На фото зображено старт в англійському мі
сті Рай і приземлення кулі у Франції поблизу 
міста Гравелін. У Парижі на пожвавлених вуличних перехрестях встановлено 

нові знаки для пішоходів. Світлові цифри показують, скільки 
секунд залишилося до зміни сигналу з зеленого на червоний, 
тобто, скільки часу має пішохід для переходу вулиці.

ПОДОРОЖ ТРУДИ

Англійський зоолог Джон Едвардс дуже потоваришував з 
молодим алігатором з Амазонки. Труда — так звуть алігато
ра— чотири роки мешкала в лондонській квартирі свого опі
куна. Коли Едвардс був змушений вирушити в далеку подо
рож, він забрав крокодила з собою. Однак після двох-трьох 
годин їзди автомобілем Труда почала виявляти нетерпіння; 
енергійно била своїм півтораметровим хвостом і хапала ха
зяїна зубами за комір. Це примусило любителя тварин спору
дити для неї спеціальне ліжко між переднім та заднім сидін
нями автомобіля.
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Видавництво «Радянський письменник» випустило в світ:

СВОБОДА Л. ВІД БУЗУЛУКА ДО ПРАГИ. Переклад з чеської О. Микитенка.
Герой чеського народу генерал Людвік Свобода розповідає в своїх спогадах про 

славний шлях Чехословацького корпусу, який пліч-о-пліч з Радянською Армією героїч
но бився проти німецьких фашистів. У «Всесвіті» (№ 4, 1963 р.) друкувалися уривки 
з книги.

СЕМЕРДЖІЄВ А. В НЕТРЯХ РОДОПІВ. Партизанський щоденник. Переклад з болгарської
М. Шумила.

В книзі розповідається про героїчні дії болгарських партизанів проти німецьких 
загарбників. Автор книги керував партизанським з'єднанням.

СТАНКУ 3. СПРАВА БАНКІРА ДРУГАНА. Роман. Переклад з румунської І. Кушнирика.
Банкір Друган вбиває свою коханку. Гроші, політичні інтриги, зв'язки з фашистами 

допомагають злочинцеві уникнути кари. Щоб відвернути увагу громадськості від цієї 
скандальної справи, фашисти провокують суд над комуністами. Але народ засуджує 
вбивць і мужньо стає на захист патріотів.

МЕРЛЬ Р. СМЕРТЬ — МОЄ РЕМЕСЛО. Роман. Переклад з французької С. Пінчука та І. Ба-
бинчука.

Садизм батька, лицемірство вчителів, брехливість католицизму — виховують у Ру
дольфа Ланга почуття жорстокості й зневіри. Ланг стає знаряддям фашистських убивць. 
Роман «Смерть — моє ремесло» друкувався у «Всесвіті» в 1962 році.

ШЮТ Н. РЕКВІЄМ. Роман. Переклад з англійської М. Пінчевського.
Чому вбила себе Дженнет Прентіс? Адже вона тисячі разів бачила смерть на вій

ні й сміливо дивилася їй у вічі. Та мужній дівчині, як і мільйонам ветеранів, немає 
місця в післявоєнному світі. «Немов якась пекельна потвора, що лишається отруйною 
і після своєї смерті, війна продовжує вбивати людей»,— такий висновок робить австра
лійський письменник, активний борець проти фашизму і війни.
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«Весь мир» (на украинском языке).
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