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БЕРНГАРД КЕЛЛЕРМАН. Блакитна стрічка. Роман. 6

Б. Келлерман ((1879 1951)  німецький письменник, автор
численних романів, частина яких добре відома радянським
читачам: «Інгеборг» (1906), «Море» (1910), «Тунель» (1913),
«9-е листопада» (1920), «Брати Шелленберг» (1925), «Місто Ана-
толь» (1932) та ін. Після розгрому гітлеризму Келлерман стає
до лав активних учасників будівництва Німецької
Демократичної Республіки, борців за мир і національну незалежність
країни. У 1948 р. він видав свій найвидатніший твір 
антифашистський роман «Танок смерті».

Роман «Блакитна стрічка» був написаний ще у 30-і роки, але
вперше побачив світ лише в 1963 р. В основу роману
покладений історичний факт загибелі найбільшого в світі корабля «Ти-
таніка». Скориставшись цим фактом, Келлерман написав твір
яскраво виявленого соціального характеру. Гігантський
океанський корабель, життя людей різних суспільних прошарків
на ньому, загибель його  все це недвозначний символ
загниваючого буржуазного суспільства.

КАМАЛЕШВАР. Світ ПОВНИЙ горя. Оповідання. 54

Цього року в журналі вводиться нова рубрика «Молоді
перекладачі дебютують». Останнім часом у нас з явилося кілька
молодих перекладачів, переважно з мов, з яких іще
безпосередньо на українську або зовсім нічого не перекладалося, або
переклади робилися дуже рідко. В першому номері ми
вміщуємо оповідання сучасного індійського письменника Камалешва-
ра, перекладене з гінді студентом V курсу факультету
сходознавства Ленінградського університету Ю. Покальчуком. Це
свідоцтво дальшого поширення літературних зв'язків
України з різними зарубіжними країнами.

УЇЛЬЯМ ШЕКСПІР. Двоє синьйорів з Верони. 106

Романтична комедія на 5 дій.

У 1964 р. все прогресивне людство відзначатиме 400-річчя з
дня народження одного з найбільших письменників всіх віків
і народів  Уїльяма Шекспіра (1564 1616). Друкуємо з цієї
нагоди перший український переклад славнозвісної комедії У.
Шекспіра «Двоє синьйорів з Верони» (1594), здійснений І.Стешенко.
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Пісні Ніколаса Гільена

Ім'я Ніколаса Гільєна, лауреата Міжнародної Ленінської премії миру,
визначного кубинського поета і громадського діяча, чудово відоме
радянським людям. Все життя Ніколаса Гільєна  це беззавітне служіння
справі миру, народові, бойовій поезії.

Ніколас Гільєн народився 1902 року на Кубі в родині багатого сенатора.
Але дуже рано він пориває із своїм родинним колом і віддає всі свої
сили боротьбі за народне щастя. Він мужньо переносить злидні, працює
в друкарні, розносить газети. Його вірші-пісні починають співати
негри на плантаціях і робітники всієї Латинської Америки. Колишні володарі
Куби з благословіння своїх американських господарів кидають Гільєна до
в'язниці. Вирвавшись з-за грат, він стає комуністом.

Поезія Н. Гільєна  явище своєрідне і неповторне, вона органічно
поєднала у собі всі кращі риси класичного іспанського романсеро і
народної негритянської пісні. Н. Гільєн належить до тих поетів, вірші яких
пізнаються і запам'ятовуються навіть без підпису. Влучність образів, точна
і подекуди, здавалось би, зовсім неочікувана рима, своєрідна, тільки
Гільєнові притаманна ритміка вірша, все це викликає захоплення і
подив: це Поезія на весь зріст.

На жаль, не завжди можна передати у перекладі всю глибину творчої
майстерності поета. Але і переклад дає можливість порадуватись зустрічі
з поетом-громадянином, талановитим співцем кубинського народу.

Вірші, які ми пропонуємо увазі читачів, написані Гільєном у різний
час. «Xосе Рамон Канталісо співає в барі», «Елегія», «По дорозі...»
написані у 30-х роках в еміграції, вони сповнені ненависті до пригноблювачів
простого люду. До речі, образ Хосе Рамона Канталісо, негра-бідняка, що
заробляє на життя своїми піснями, проходить у багатьох віршах Н.
Гільєна, він багато в чому збігається з образом самого поета. Вірші «Книга»,
«Генерал у Пентагоні» написані вже після перемоги кубинської Революції
1 січня 1959 р. Вірш «Пісня», написаний у дні карібської кризи, покладений
на музику і його співає вся Куба.

Зараз Ніколас Гільєн  голова Спілки письменників і артистів Куби.
Його голос, як і раніше, звучить на всю міць, проголошуючи ідеї миру,
інтернаціоналізму й свободи.

Анатолій ДОВГОНОС

ХОСЕ РАМОН КАНТАЛІСО СПІВАЄ В БАРІ

Співав я вправно.
Кінчаю пісню.
Скажу їм правду,
Ну їх до біса!
Йдуть ненажери,
А ти  хоч лусни,
Тягни фужери,
Тягни закуски,
їм вистачає всього,
А в мене нічого.
Нема нічого,
Нема нічого.

Янкі руді,

Ви тут, як вдома!
В кожній кишені

По пляшці рому.

Вам тут не гірко,

На вас чекають,

П'єте горілку,

їсте ви шинку,
А я вмираю.
Вам .м'ясо, риба,
А в мене нема і хліба,
Нема і хліба.

Для вас загадки,
А негр підмітить:
Не все в порядку
На цьому світі.
Та є механік,
Він все поправить,
Він все розставить
На цьому світі.
І вас не стане

На цьому світі.

Вам тут не гірко,
П'єте горілку.

Ждете ви пісню 

Сюди з Нью-Йорка
Пришліть голоту,
Всіх без роботи,
Таких, як я,
Таких, як я.

Скінчилась пісня,
Ідіть до біса!

Я дам їм руку, 
Простому люду,
Про нашу муку
Співати буду.

З



ЕЛЕГІЯ

Шляхами моря,
В броні до п'ят,
Шляхами моря
Прийшов пірат.
Всміхавсь, злодюга,
Біді чужій,
Тримав він пугу
В руці сухій.
О, не забуде моя біда,
Що пам'ятають земля й

вода.

Він пальму зрізав,
Зім'яв маїс.

Він віз залізо,

Перлини ніс.
Шляхами моря
І чорних сліз
В країну горя
Він негрів віз.
Що пам'ятають земля й вода,
Те не забуде моя біда.

І негрів крали,
Щоб негри йшли
Копати надра
В чужій землі.
Батіг був щедро
Рабів хльостать,
І смерть, щоб негру
Повік не встать.

*

По дорозі, по дорозі,
по дорозі.

Я іду, куди  не знаю
по дорозі;

Без грошей іду, іду я
по дорозі;

Я іду в великій тузі
по дорозі;

Хто шукав мене  далеко
по дорозі;

Хто чекав далеко зовсім
по дорозі;

І гітару десь продав я
по дорозі;

Ноги стали, наче крила,
по дорозі;

Шляхами моря
Йдемо одні.

Мені тут горе,
Моїй рідні.
Гей, не забуде моя біда,
Що пам'ятають земля й

вода.
* *

Бачиш ясно і далеко
по дорозі;

Все хапають міцно руки
по дорозі;

От, якби спіймати лихо
по дорЬзі!

Я йому зламаю шию

по дорозі;

Хай попросить, хай

помолить,

Я уб'ю його, щоб жити,
Вільно дихати, співати

по дорозі, по дорозі,

по дорозі!

КНИГА

Я не оспівую майстрів війни,
Митців немилосердного розбою,
Ані того, хто грошей калитою
Хизується, хоч сам  раб калити.
Ненависть заслуговують вони!
Моя повага і слова пісень,
Для тих, які віддали людям все, 
Для вчених, реформаторів, поетів,
Що створюють книжки нові, газети;
Що мудре зерно сіють день у день.

Платоном я захоплююсь. Сократ
Миліше Гектора або Наполеона.
Для мене Цезар  нижче Ціцерона,
Філософ мудрий  мій по крові брат.
Думок ясних шаную водоспад.
Ім'я Перікла моє серце гріє,
Він знав людей, їх заповітні мрії.
Презирство відчуваю до того,
Хто в сліпоті безглуздя свойого
Вогню віддав книжки Александрії!

Завжди, коли про книгу мова йде,
Я сповнююсь повагою, кипінням.
Щасливе серце зустрічі з творінням
Снаги людської нетерпляче жде.
Люблю сталеву зброю я ідей,
Які пронизують правдиву повість.

Люблю хвилини, радісні, казкові,
Коли мій мозок збуджений кипить,
Немов вулкан, що більше вже не спить,
А вибуха вогнем палкої нові.

Ніколи не буваю я один.
Ведуть мене книжки по всіх країнах.
Із ними на прадавніх бригантинах
Пливу під небом Півночі блідим.
Я з Марко Поло в Азії ходив
По джунглях, голубих долин просторах,
Лісах тропічних, віковічних горах.
Земне тяжіння побороть зумів,
І черевиків слід своїх лишив
В пилу космічнім на далеких зорях.

Як звикли люди марнувати час
За шахами, сильо 1 або більярдом,
Чи віддавать години вільні картам,
Чи в доміно гриміти повсякчас!
На ганку сядуть інші і мовчать,
А тих рибальство бавить і вода,
А ті життя проводять в поїздах,
Мандрують літаками, возом, пішки.
Часу лише не знайдеться для книжки.
Нема часу для книги в них. Шкода!

1 Азартна гра типу більбоке.
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А книга  це досвідчений коваль.
Вона формує здібності і вміння,
Це компас у життєвому горінні,
Думок прозорий і ясний кришталь,
Незламна логіки співуча сталь,

І проводир, і вождь, і перший вчитель
Шануйте книгу, і по книгах вчіться
Культури вічні скарби цінувать,
У книзі ненастанно пізнавать

Єство речей, подій, в пітьмі укрите.

ГЕНЕРАЛ У ПЕНТАГОНІ

Генерале з Пентагону,
Пентагонський генерале!
Ти бацилами жонглюєш,
Тифом, смертю в целофані.
Заміряєшся на мрію
Довжелезними ножами.
Ти підносиш хижу лапу
Над зеленим ніжним полем,
Над шафранними волами,
Що зорали плідну землю.
Ти рахуєш, скільки буде
Вбито хлопчиків веселих
І дівчаток в світлих школах
Смертоносним жовтим пилом,
Кров вибілюючим пилом
Термоядерної бомби.
І твої гірчичні очі
Дивляться на світ жорстоко.

Генерале з Пентагону,
Пентагонський генерале!
Люди все життю ввіряють, 
Ти ж усе ввіряєш смерті 
Страхітливій нареченій,

Ось уважно свої вуха
Ти наставив, і чекаєш,
Коли перший вибух смерті
Свій зловісний гриб підійме.
Ладен коршаків сталевих
Скерувати на мій острів,
Що, як гілочка коралу,
В синім морі вироста.
Подивись! В ясному небі
Серед хмар вологих, білих,
У червонім світлі ранку 
Міцно стиснуті правиці!
їх не можна подолати,
Бо вони тримають зірку,
Зірку щастя і надії.
Бійся їх! Проміння зірки
Буде, як стріла разюча,
Над землею і над морем.
В цім промінні грім Туркіно,
Мужність снігової Сьєрри,
Невідпорна міць Хірону.
Бережись її ти світла!
Бережись її удару,
Генерале з Пентагону,
Пентагонський генерале!

ПІСНЯ

Батьківщино, своє серце я тобі передаю!
Я кладу до ніг твоїх свою кров,
Загартовану в бою!

Я це знаю, знаєш ти, усі узнають:
Ворог-янкі підіймає лапу знов.
Але ти стоїш на варті повсякчас.
Кубо, Кубо, ти вогонь вселила в нас!

Душу надихаєш ти мою,
Ворогів засуджуєш на сказ.

Ніщо не зможе подолать тебе,
Ніхто не зможе сплюндрувать тебе!
Хто твого поганив моря води милі,
Той не знав воно пошле вітри і хвилі,
Щоб від лиха врятувать тебе!

З іспанської переклали
Анатолій ДОВГОНОС і Тамара ЮКОВА
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«Космос» заревів. Спочатку
затремтіло повітря, потім застуго-

Ініло все навколо, і нарештіоглушливий грім, дедалі наростаючи,
поглинув портовий гомін і
людські голоси.

Це був голос «Космосу». Він стояв отут 
найбільший у світі корабель і, мабуть,
найкрасивіший з усіх, що їх будь-коли
споруджували люди. Восьмиповерхова фортеця з
чорних сталевих плит, вкрита сотнями тисяч

заклепок. Здавалося, ще й досі в надрах ко¬

рабля відлунює шум електричних
клепальних молотків.

Палуби кишіли пасажирами,  біле
казкове місто з блискучого кришталю, а над
ним  три товсті червоні короткі башти, що
випльовували густий чорний дим.

За кілька хвилин корабель виходив у море,
у свій перший рейс до Нью-Йорка.
Над фортецею з чорних плит пролунав

трубний звук сигналу, і робітники відвели
вбік високий трап. Тепер пароплав був
зв'язаний з берегом лише широкими сходнями.
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Малюнки А. Жуковського

По набережній шугали автомашини,
тріщали мотоцикли зв'язківців. Під'їхали три
величезні поштові машини, справжні
фургони для меблів, до верху наповнені
пакунками. Звідкись, із хмари шиплячої пари,
виринули величезні сітчасті мішки, щоб
підняти на борт пошту. Тут були пакунки з
штемпелями всіх європейських країн.
«Космос» уже прийняв три тисячі таких пакунків.

Все ще прибували запізнілі пасажири. На
великій машині під'їхала дама в шубі на-
опаш, тримаючи в руках величезний букет
яскраво-червоних троянд. Обличчя її заша-
рілося від збудження і свіжого квітневого
вітерця, що гуляв по набережній. Машина
не встигла ще зупинитись, як до неї кинулись
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фотографи, заклацали фотоапаратами. Один
з них скочив на підніжку і, мов пістолет,
навів апарат просто в обличчя жінки; над
головами піднялися кінокамери. Але все це
анітрохи не збентежило даму, вона весело
сміялася. В цей момент до машини урочисто
наблизився пан Папе, шеф-стюард, з блідим,
трохи набряклим обличчям, і кілька
стюардів у білих кітелях підхопили багаж, який їм
подавав шофер. Дама з квітами
посміхнулася самими очима сяючими,

сталево-голубими, і пішла за шеф-стюардом, який,
розсипаючись у компліментах, повів її до сход-
нів. Зграя фотографів майнула за нею.
В оточенні збуджених, метушливих

пасажирів на нижній прогулянковій палубі стояв
«примадонна лінії»  директор і шеф
пропаганди Генріккі, високий, елегантний, з
бездоганним проділом на сивій голові. Він
розмовляв із маленьким статечним паном з

ріденькою білою бородою, який щось
дріботів різкою французькою скоромовкою.
Директор Генріккі ввічливо посміхався, лише
інколи одна його брова нервово тіпалась.
У цей момент до нього підійшов стюард, і
Генріккі негайно ступив крок назад.

 Пробачте, ваше превосходительство, '
сказав він.  Одну секунду.
Лавіруючи в юрбі пасажирів, директор

швидко пройшов палубою і з шанобливим
виглядом наблизився до дами, яка, недбало
накинувши на плечі шубу, тримала в руках
великий букет яскраво-червоних троянд.

 Директор Генріккі,  він схилився у
шанобливому поклоні і майже урочисто
мовив:  Для мене велика радість і честь, пані
Кенігсгартен, вітати вас від імені лінії!
Він ще раз вклонився і попросив у пані

Кенігсгартен дозволу супроводжувати її до
каюти. Він сподівається, що пані буде
задоволена  компанія зробила все можливе,
щоб догодити такій знаменитій пасажирці.

Єва Кенігсгартен ніяково посміхалася,
вона ледве розуміла його і відповіла кількома
ввічливими загальними словами. Ах, якби ці
люди дали їй спокій! Вона розмовляла на
віденському діалекті.

 Прошу, тепер ліворуч, шановна пані,
на цьому кораблі важко орієнтуватися,
навіть мені.

 Прекрасний корабель! Просто казковий
корабель!
Директор Генріккі задоволено

посміхнувся:

 Нам дуже приємно чути це, шановна
пані! сказав він, відчиняючи дверцята
блискучого нікельованого ліфта.  Ваше
житло міститься двома поверхами вище.

Лише у ліфті він наважився пильніше
оглянути співачку. Розчервоніле, аж темне,
обличчя. Над норовливою верхньою губою
блищали ніжні світлі волосинки, Він бачив

це обличчя на сцені  лице Ізольди, Тоски,
оточене музикою і осяяне магічним світлом.
Здавалося, воно світилося зсередини.
Незвичайна простота і щирість цього обличчя,
яке він тепер побачив так близько, вразили
його. Так, це була, безумовно, прекрасна
жінка, ідеальна жінка!

 Я читав, що вчора увечері ви ще
співали в Брюсселі.

 Я саме приїхала з Брюсселя.
Поки вони йшли довжелезним блискучим

коридором, Генріккі весь час балакав,
розповідав, що на борту її стереже ціла юрба
журналістів, а Нью-Йорк уже готується
зустрічати її.

 Ми прийшли, пані Кенігсгартен. Прошу!
Кенігсгартен замовила каюту першого

класу, але компанія зробила їй сюрприз,
надавши в її розпорядження апартамент 
салон, спальню і ванну кімнату. В салоні
навіть стояв новісінький кабінетний рояль. На
роялі  кілька букетів квітів.

Пані Кенігсгартен подякувала.
Вона просто зраділа, побачивши цей

маленький рояль, він мав такий затишний
вигляд.

 Чудово! Це справді дуже люб'язно з
вашого боку, пане директор!  сказала вона
і наївно-здивовано, мов дитина, глянула на
Генріккі своїми сталево-голубими очима.

Генріккі спитав, чи не бажає пані
Кенігсгартен ще чогось. Склянку лимонаду? Ні, їй
нічого не потрібно. Директор Генріккі
відкланявся  службові обов'язки...

Кенігсгартен опустилася в крісло і
солодко позіхнула.

 Слава богу, що пішов,  сказала вона,
весело посміхаючись сама до себе, і
голосом, хрипким від утоми, гукнула:  Марто!
Марто, ти тут?
У дверях ванної кімнати стала трохи

згорблена літня жінка з досить грубими
рисами, вдягнена просто, як покоївка.
Обличчя її, ніби вирізане з темного кореневища,
було страшенно негарним, та коли вона
побачила Кенігсгартен, карі очі її засвітилися
радістю  наче вони зустрілися після
тривалої розлуки.

 Слава богу, ти тут, Єво!
Вона вже хвилювалась, що Єва спізниться

на пароплав і соді їй доведеться самій їхати
в Нью-Йорк.

Кенігсгартен засміялася:
 Ну, бачиш, ось і я.  їй було приємно

знову побачити це близьке обличчя; вона
відразу відчула себе як вдома.
Марта розглядала Єву і докірливо хитала

головою:

 Ти виглядаєш стомленою, Єво, дуже
стомленою. Це життя, ці люди заженуть
тебе в могилу!

 Не мели дурниць, Марто. В тебе є
кава?



 Так, я вже поставила воду.
 Але кава має бути міцною, чуєш, 

дуже міцною!
І знову Кенігсгартен позіхнула,

поплескуючи себе по губах.

Сітки з поштовими пакунками все
ще раз у раз злітали вгору. Чи
впораються вони до дванадцятої?
На висоті шестиповерхового

будинку капітанський місток
«Космосу», досі безлюдний. Без десяти
дванадцять там, угорі, за шибками скляної будівлі
з'явилися заклопотані обличчя. Отой
великий, сивий, схожий на сільського
священика,  капітан корабля Терузен. Він знімає
шапку і, киваючи, вимахує нею. Киває він
своїй дружині і двом струнким дочкам, які
стоять унизу на пірсі, трохи осторонь юрби,
у світлих пальтах.

Офіцери на містку знімають телефонні
трубки, і буксири, пихкаючи димом,
відходять. Це вже серйозно.
Матроси стоять, готові прибрати важкі

сходні, які ще з'єднують судно з берегом.
Нараз під'їхало таксі. З нього квапливо виліз
чоловік у світло-сірому пальті. З поспіху він
забув розрахуватися з шофером. Якусь мить
він постояв, нерішуче дивлячись угору, на
пароплав, немовби запитуючи себе: а чи не
повернутися назад? Підбіг стюард і взяв
чемодани.

 Прошу поспішити, пане, зараз
заберуть сходні,  сказав стюард і кивком
голови покликав юнгу.  У пана триста
дванадцята каюта, палуба С.

Уоррену Прінсу, представникові
нью-йоркського концерну «Юні-
верс-прес», просто пощастило, що
він прибув на борт ще сьогодні
вранці. Його друкарська машинка

стукотіла безупинно. Він сидів у каюті в
рогових окулярах, скинувши піджак, червоний
від збудження. Репортаж має бути готовий,
поки лоцман залишить борт корабля.
Уоррен Прінс досконало познайомився з
«Космосом». Він розмовляв з стюардами, з
офіцерами, з директором Генріккі, з
конструктором корабля Шеллонгом, з інженерами,
кочегарами, пасажирами. Годинами
роз'їжджав у ліфті  вгору-вниз, вгору-вниз  по
всіх восьми поверхах.
Стукотить машинка. Прінс задоволено

сміється, час від часу вголос читає текст.
«Космос» захоплював його. Світ збагатився

ще на одне чудо, і це чудо називалося
«Космосом».

Штати були блискуче представлені на
судні. На перший рейс «Космосу» замовили
квитки з десяток відомих багатіїв: місіс Сал-

лівен з дочкою (Кітті!), Гарденер, Харпер,
Гопсен, Райс.

«Дж. П. Гарденер, Пітсбург! 
декламував Прінс.  Поспішає додому, щоб
ліквідувати страйк у Берренхілсі. На борту і Хар-
пер-молодший, засмаглий під африканським
сонцем.

Європу представляють кілька видатних
людей: професор Рюдігер  відомий фізик,
доктор Фукс  перший в світі спеціаліст у
галузі дослідження раку (Берлін), Єва
Кенігсгартен  велика співачка, яка їде на гастролі
в Метрополітен-опера.
Вашому кореспондентові пощастило

близько познайомитися з музичним
керівником співачки, відомим піаністом і педагогом
професором Райфенбергом. Професором
Райфенбергом, крапка!»

На борту «Космосу»  двісті ешелонів
вугілля, п'ять мільйонів доларів у золотих
зливках, три тисячі мішків пошти, знаменита
картина Веласкеса вартістю в півмільйона
доларів, призначена для Чікагського музею.
Три труни. Труни сховані глибоко у трюмі
судна, марновірні пасажири не повинні
знати про це. В одній з них  останки місіс Ро-
бінсон, дружини американського аташе в
Римі, яка отруїлась кілька тижнів тому після
публічного скандалу. Він ледве не забув
славнозвісного дослідника Азії Рассела, який
виступить в Америці з лекціями про свої
останні наукові експедиції до Туркестану й
Тібету. Був тут і колишній прем'єр-міністр
однієї балканської держави Лейкос, який
їхав у супроводі своєї племінниці
мадмуазель Жоржетти Адонар, актриси і танцівниці
паризької Комеді-Франсез. Чи згадував уже
він старого Бернарда Шваба, видавця «Нью-
Йорк стандард»? Крім того, тут були аван-
турники, шулери, детективи, але про це ані
слова  то жарт. Прінс розсміявся.

Часом він вибігав з каюти, щоб глянути на
набережну. Може, вдасться підгледіти якусь
цікаву подробицю для колориту. Набережна
вирувала людьми, гуркотіли клепальні
молотки на далеких верфях, диміли сотні
пароплавів, вітер крутив пилюку, знизу
долітали голоси.

«Космос» відпливає. Товстезний
причальний трос збив з ніг трьох портових
робітників. Шум верфей. Людський гамір».

Прінс задоволений своїм репортажем. Оте
місце про три труни зроблено здорово. Він
уявляв собі заголовок. Ніхто з журналістів,
крім нього, не знав про ті труни! І ще на
борту були три сестри Холл, о, це буде
цікава подорож, Прінсе, чудова подорож!
Так, життя  велика, казково прекрасна річ!

 Каюта триста дванадцять, сказав
стюард добродію у світлому пальті, який в
останній момент ступив на борт.

Добродій поморщився. В каюті стукотіла
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друкарська машинкй! Якусь мить він
постояв у нерішучості. Навіть трохи подався назад.

 В агентстві мене запевнили, що
матиму окрему каюту.
Стюард співчутливо знизав плечима.
 Мабуть, сталася помилка, пане. Всі

квитки розпродано вже кілька місяців тому.
Він постукав у двері і вніс дорожні речі

нового пасажира в каюту.
 Ліжко С, ось воно, будь ласка, пане!
Прінс кинув писати і рвучко повернув

голову.

 Даруйте, якщо заважаю,  сказав
добродій у сірому пальті з холодною
ввічливістю.

Він стояв і дивився на Прінса з якимсь
безпорадним, майже нещасним виглядом. У
нього було довге жовтаве обличчя.

Прінс скочив і хвацько відкинув з лоба
кучері. Він дуже пишався своїм красивим
високим чолом.

 Прошу, прошу, я саме закінчив, 
гукнув він, швидко збираючи папери.

Натягнувши піджак, Прінс підбіг до
дверей.

 Алло, стюарде!  крикнув він.  Коли
лоцман залишає борт?

«Космос» знову заревів. Усі
палуби були аж темні від пасажирів,
десь угорі грав оркестр, звуки
його ледве долинали на
набережну. Люди на березі вимахують

капелюхами й хустками, у порту загули
сирени пароплавів, і ось метушливі буксири
потягли корабель від берега. Тепер він
красувався в усій своїй величі, і три його товсті
червоні димарі нетерпляче пахкали, ніби
кратери вулкана перед вибухом. Десь
задзвенів машинний телеграф, гвинти спінили
воду, перетворивши її на киплячий мармур,
і пароплав поволі рушив.
Дружина капітана з двома стрункими

дочками і досі стоїть на березі, їхні яскраві
пальта надимає вітер. Вони дивляться услід
пароплаву, який зникає за лісом димарів і щогл
в хмарі рудого диму.
Червоне пожежне судно погойдується на

легких хвилях. Воно витягло свій якорний
ланцюг, знявши каскад бризок. Під'їхав
моторний катер і забрав лоцмана. Уоррен
Прінс встиг ще передати свою останню
пошту. Задзвонив машинний телеграф, колос
враз здригнувся, затремтів, і ось уже
маленький катер лоцмана танцює ген-ген
позаду. Далеке і мізерне, гойдається червоне
пожежне судно на мертвому зибу,
«Космос»  у дорозі.
Вітер подужчав. Уоррен Прінс змахнув з

лоба краплю поту. «Ти добре попрацював,
Уоррене!  сказав він собі задоволено. 
Белл тепер витріщить очі!» Цей Белл, Уіль-

ям Персіваль Белл, був босом концерну
«Юніверс-прес» (чотириста газет).
Ставний, високий, кучерявий, Уоррен

Прінс схожий на студента. Його можна ще
уявити собі хлопчиком і можна також
уявити, як виглядатиме він через двадцять років,
коли читатиме лекції в невеликому
університеті на Заході. Уорренові Прінсу двадцять
три роки, він щойно закінчив університет,
не маючи й цента в кишені. Уоррен утримує
свою матір, яка щомісяця потребує мінімум
сто п'ятдесят доларів, він честолюбний,
закоханий у свою справу журналіст  він
колись матиме власну газету!

Сьогодні ввечері, коли вони минуть Бішоп-
Рок, він надішле ще одну телеграму, і потім
хай їм грець  на двадцять чотири
години він забуде «Юніверс-прес». Двадцять
чотири години! «Насамперед розшукати
дівчат Холл,  подумав він.  Віолетту, Етель,
Мері».

Прінс пішов у бар щось випити. Він був
першим відвідувачем.

 Хелло, бармене! Я Уоррен Прінс з
«Юніверс-прес», Нью-Йорк. Кажу вам про
це лише для того, щоб ви знали  я
завжди цікавлюсь новинами.

 Ол райт, сер.

Коли Марта принесла каву, пані Кенігсгар-
тен все ще знеможена сиділа у своєму
кріслі. Була така стомлена, що не могла ні про
що думати. Вчора ввечері в Брюсселі вона
погано співала, і це трохи бентежило її. Ах,
вона перевтомилась, змучилась, у неї зараз
стільки турбот. І все-таки це був успіх 
щастя лише, що не було Райфенберга!

 Ну як, міцна?  поцікавилася Марта.
 О, дякую, люба,  жадібно сьорбаючи

гарячу каву, відказала Єва. Вона зразу
повеселішала.

 Добре, що ти вже все розпакувала,
Марто,  сказала вона.  Великий багаж
увесь на судні? Добре. А Райфенберг уже
приходив?

 Ні, професора Райфенберга я ще не
бачила.

 Якщо прийде, скажи, що я дуже
стомилась.

 Гаразд, Єво,  відповіла Марта і
додала, що приходив пан Гарденер, який
передав оцей пакетик і привітання.

 Гарденер?  зраділа Єва.
 Так, він був тут, приблизно з півгодини

тому.

Гарденер! Єва просто була щаслива від
думки, що старий Гарденер теж тут на
борту. Він був справжнім другом, його спокійне
обличчя і врівноваженість благотворно
впливали на неї. Радість оживила її, вона
підвелася. Спочатку відкрила пакет Гарденера.
Картонка з цукатами. На них записка: «Wel-
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comer Baby!» 1 Потім, м'яко похитуючи
високими стегнами, підійшла до квітів і,
переходячи від одного букета до другого,
заходилась читати картки і листи. На ЇЇ обличчі
відбивався кожний порух серця, вона
по-дитячому радісно посміхалася, схилялася над
трояндами, вдихала їх пахощі, кривилася,
знизуючи плечима, і сміялася.
Раптом, щось згадавши, зойкнула:
 Марто! Я зовсім забула про Зеппля. Ти

була в нього?
Зеппль  це Євина маленька такса.

Авжеж, Марта потурбувалася про Зеппля.
Сама відвела його в приміщення для собак.
Марта пішла приготувати ванну.

Кенігсгартен ще раз переглянула листи і
телеграми і недбало кинула їх назад на
рояль. На обличчі в неї з'явився невдоволе-
ний вираз. Вона стояла мовчки, сумна й
розчарована.

 Слухай, Марто,  гукнула так, що та
почула її за дверима.  Крім Гарденера,
ніхто не приходив?

 Ніхто.

Ніхто, справді ніхто! Хоч би черкнув
кілька слів, коли вже не міг поїхати в Нью-
Йорк. Останні квіти вона одержала в
Брюсселі. «Де вони?»  згадала раптом злякано,
їх ніде не було видно.

 Марто, де червоні троянди, які я
принесла? Чи, може, забула їх у поїзді?

 Вони стоять біля ліжка, Єво!
Ага, справді, ось вони, от дурна. І, ще раз

переглядаючи листи і телеграми, Єва знову
повернулась до своїх думок. Жодного
рядка, жодної телеграми! Жодної маленької
телеграми!

Стомлена й засмучена, Єва пішла у
спальню, скинула туфлі і, не роздягаючись,
скрутилася калачиком на ліжку. Вона поринула
в себе. Зайшла Марта, сказала, що ванна
готова. Але Кенігсгартен навіть не
ворухнулася.

 Дай поспати, Марто,  промурмотіла
вона,  і дивись, щоб мене не будили, хто б
це не був. Не хочу, щоб мене турбували.

 Гаразд, Єво!
За хвилину Єва вже спала.

Коли Прінс повернувся в каюту,
там гостро пахло парфумами та
есенціями. Пан з ліжка С саме
розпаковував свої потерті
чемодани.

 Сподіваюсь, ви не вважаєте мене
нечемним?  сказав Прінс.  Але я дуже
поспішав, мені треба було передати лоцману
свою останню пошту.

Злегка вклонившись панові з ліжка С, він
додав:

_  Уоррен Прінс з «Юніверс-прес», Нью-

Йорк. 11 «Ласкаво прошу, дитино» (англ.).

Пан із жовтавим довгим обличчям кинув
оком на Прінса.

 Кінський!  відказав він байдужим,
невиразним голосом, так що Уоррен ледве
розібрав, хоч і нашорошив вуха.

Прінс скинув піджак і комірець і
безцеремонно почав хлюпатися над своїм
умивальником.

 Пробачте,  знову звернувся він до
пана з ліжка С.  Але я аж упрів, гасаючи
по кораблю, щоб передати телеграфом
щось із тисячу слів. Диявольська
професія!  Уоррен засміявся і, не почувши
відповіді, повторив.  Справді диявольська
професія.
З цим добродієм, якого доля послала

йому в супутники, він намагався зав'язати
розмову, так само як робив це з усіма
людьми, що зустрічалися йому. А як же інакше
вивчиш людей? Всього можна навчитися у
школах, лише про людей немає підручників.
Для Уоррена Прінса в його двадцять три

роки все, що траплялося, було пригодою,
значення якої ніколи наперед не можна
передбачити, в кожній новій людині він бачив
нову можливість для вивчення людини
взагалі. Смисл життя (наскільки взагалі
замислювався над цим) він вбачав у тому, щоб
пізнати людину. 
Уоррен хлюпнув в лице пригорщу води й

прислухався, але почув тільки, як пан з
ліжка С, відкривши флакон, розтирає собі руки.
Запахло одеколоном. Він вже й не
сподівався на відповідь, коли пан, що назвався
Кінським або якось на зразок цього, сказав:

 Маєте рацію. Мабуть, справді жахлива
професія!
Він сказав це задумливо і, здавалося,

переконано.

Уоррен здивовано обернувся. Його
голова, волосся являли собою величезний
жмуток мильної піни. В цю мить він виглядав
страшенно кумедно.

 Ви, очевидно, жартуєте?  з
недовірливою посмішкою, майже злякано, спитав
Прінс.

Проте Кінський, не глянувши на Уоррена,
похитав головою.

 Ну, в такому разі пан абсолютно
неправильно зрозумів мене!  ! Уоррен
пояснив, що страшенно любить свою
професію, страшенно! Так, йому здається, що
професія журналіста  на сьогодні єдина
професія, яку може обрати джентльмен. І,
змиваючи мило, додав, що нині журналісти
роблять те, що в минулі століття робили
великі мандрівники-першовідкривачі  Колумб,
Васко да Гама, Кук. Так, сьогодні у постійній
гонитві за новим, такими розвідниками-піо-
нерами були вони  авангард, що йшов
попереду часу.
Кінський кинув на Уоррена іронічний, але

доброзичливий погляд. То був погляд лю¬
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дини, яка все бачить і розуміє. Він мав сірі,
стомлені очі, у яких немовби застиг вираз
недовіри і легкої зневаги. Щось схоже на
співчутливу посмішку майнуло на його
тонких губах. «Яка самовпевненість!» 
здавалося, говорила ця посмішка.

 Сподіваюсь, вас не образила моя
відвертість. Я, звичайно, не мав наміру
принизити вашу професію.
Уоррен підставив голову під струмінь

води, потім старанно витерся.
 О, прошу, прошу! Будьте відверті,

завжди будьте зі мною відверті, я прошу
вас,  вигукнув він.
Обличчя його розчервонілося від

умивання, мокре темне волосся кучерявилося над
лобом  зараз він виглядав молодшим, ніж
був, майже хлопчиськом, школярем, який
надто швидко виріс. Перед ним, Уорреном
Прінсом, не так то й легко було принизити
його професію, він знав, що робив.
Він надів рогові окуляри і лише тепер

уперше по-справжньому побачив своїми
короткозорими очима цього пана Кінського,
який так зневажливо говорив про його
професію.
Це було справді незвичайне обличчя.

Обличчя аскета, довге, дуже худе; коли він
повертав голову вбік, в око впадав великий
орлиний ніс. Глибоко посаджені очі
дивилися відчужено й похмуро і нагадували попіл,
під яким ще жевріє вогонь. То були очі
замріяного і фанатичного ченця. Так!
Обличчя Савонаролли. Але чим більше Уоррен,
розмовляючи з Кінським, дивився на нього,
тим більше впевнювався, що вже бачив його
раніше. Десь, колись!
Цей ніс, цей навдивовижу маленький рот!

Бачив!

Пан Кінський був акуратно вдягнений,
викоханий, хоч одяг його, трохи ношений,
виглядав дещо старомодно. Рано, мабуть,
посивіле волосся ретельно зачесане на проділ.
У нього були тонкі руки і дуже маленькі
ноги. Найкраща європейська раса, визначив
Уоррен. Аристократі Художник?
Кінський, відчувши нескромні погляди

Уоррена, раптом підвів очі, і той,
посміхаючись, запально промовив:

 Ви взагалі, Мабуть, не поважаєте
пресу? Це помітно.

Кінський кивнув.
 Так, я аж ніяк не ціную її тією мірою,

якої ви, мабуть, від мене очікуєте, пане
Прінс,  презирливо відказав він. А втім,
правду кажучи, я взагалі дуже рідко читаю
газети.

Цього Уоррен не розумів: людина, що не
читає газет, в той час коли винищують ліси
Канади і Ньюфаундленда, щоб виробити
потрібний папір? Уоррен просто розгубився.

 Скажімо, пане,  загарячився він, 
землетрус зруйнував Мессіну, потонув
пароплав, відкрито бацилу раку. Все це не
цікавить вас?

 Бацилу раку відкривають дуже рідко,
сказав Кінський з тонкою іронічною
посмішкою, яка здалася Уорренові симпатичною.
Що ж до іншого, то йдеться про
принципову точку зору. Розумієте, пане Прінс?

 Принципову точку зору?
 Так, я відкидаю всі речі та інститути,

що служать для нівелювання людей. До
таких інститутів належить і преса. Я відкидаю
її так само, як відкидаю кіно, грамофон і
радіо. Грамофон і радіо я просто ненавиджу.

Говорячи це, він злегка почервонів, і Прінс
відчув, що то не пусті слова  про
ненависть.

Уоррен розкрив рота. Він безпорадно
ворушив повними губами, однак так і не
спромігся сказати щось до пуття.

 О... о...  белькотів він.  І грамофон...
і кіно?

Кінський повернувся до нього, і Прінс
вперше побачив на його обличчі справжню
посмішку.

 Можете вважати мене старомодним і
відсталим,  сказав він.  І по-своєму
матимете рацію.
Прінс заперечливо похитав головою.
 Ні, ні... Але ж погодьтесь, що ви тим

самим закреслюєте цілий ряд наших
культурних надбань...
Тепер Кінський відповів насмішкувато.
 Ви називаєте ці речі культурними

надбаннями? Я б визначив їх зовсім інакше.
Прінс занімів. Що він міг на це відповісти?

Людина з іншого світу! Проте цей добродій,
безперечно, цікаве явище. Він, Прінс,
вислухає його і все запише до одного з своїх
товстих блокнотів: матеріал для романів, які
він збирається колись написати.

 Ваша точка зору досить цікава, пане,
та дозвольте де в чому з вами не

погодитись,  відповів він, сподіваючись втягнути
свого опонента в розмову.

Але Кінський заперечливо махнув рукою:
 Пробачте, іншим разом, я стомився,

мене мучить безсоння. Сподіваюсь, ми ще
матимемо нагоду поговорити.

Він порився в кишенях піджака і дістав
портсигар.

 Я, власне, не знаю, чи дозволено в

каюті палити?  спитав він уже іншим,
дружнім, тоном.  Вперше їду на такому
пароплаві.

Кінський глянув на Прінса
доброзичливіше. Він уже не відчував роздратування,
як тоді, коли зайшов у каюту. Тепер Прінс
здавався йому симпатичним молодим
чоловіком, з яким можна жити в добрій згоді.
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Хлопчик захоплений цим прекрасним
життям, яке лицемірно відкривало перед ним
безкраю заманливу далечінь. По-юнацькому
самовпевнений, він, однак, мав досить
скромні, приємні манери.
Прінс зашарівся під поглядом Кінського.

Відкинув з лоба вогкі кучері.
 Ясна річ, це суворо заборонено. Але

я завжди палю в каюті, і всі на світі
палять,  він невимушено засміявся.

Портсигар, простягнутий йому Кінським,
був досить коштовною річчю. Зроблений з
бірюзи і оправлений сріблом,  з маленькою
срібною короною на кришці. «О! Я ж зразу
сказав  аристократ». Уоррен з приємністю
ще раз відзначив свою кмітливість.

 Сподіваюсь, під час подорожі ми не
дуже заважатимемо один одному,  між
іншим зауважив Кінський.
Уоррен надів комірець, зав'язав

краватку і, дивлячись у дзеркало, силкувався
пригадати, де він бачив це обличчя. Він точно
знав, що вже бачив його: ці різко окреслені
скроні, високе чоло, маленький рот з міцно
стуленими губами, цей великий ніс 
неможливо, щоб він помилився. Затягнувшись
сигаретою, Прінс ненароком зауважив, що
каюту з ними ділитиме ще третій пасажир:
його друг Роджер Філіпп, чарівний юнак,
який користується загальною любов'ю. А
втім, вони навряд чи й бачитимуть його 
хіба що вночі. Він дуже зайнятий.

 Він секретар Дж. П. Г.  сказав Прінс.
 Дж. П. Г?
 Дж. П. Гарденера.

Але це ім'я, важке, як золото, здавалося,
не справило аніякісінького враження на
власника портсигара з короною.

 Ви ж, мабуть, знаєте, хто такий
Дж. П. Гарденер?

Кінський, що схилився над своїм
чемоданом, неголосно засміявся. Він справді не
знав, і видно було, що це йому абсолютно
байдуже.

 Дж. П. Гарденер,  поважно пояснив
Прінс,  то вугілля Америки!
Вугілля Америки! Це, мабуть, чогось

варто, чи не так?
Кінський розпакував свою валізу, він

більше не відповідав і, здавалося, навіть не
слухав.

З коридору долинув глухий звук сирени.
То був сигнал до ленчу.

 Якщо зволите сісти за наш стіл, пане,
чемно промовив Прінс, надіваючи піджак,
нам з Філіппом це буде дуже приємно.

 Дякую!
 Ви їдете в Нью-Йорк?  поважно

спитав Прінс, наче брав інтерв'ю.
Він не міг більше стримувати своєї

цікавості.

 Так, в Нью-Йорк.

 Пробачте, у справах?
 Ні, не в справах,  неуважно відказав

Кінський, уникаючи погляду Уоррена.
 То, мабуть, для наукової роботи?
 Ні, і не для наукової роботи.
Уоррен, стоячи перед дзеркалом, оглянув

свій костюм і залишився задоволений. В
Парижі він одягся у мсьє Пело на Рю Рішельє.
Чудовий кравець і зовсім недорогий. Ніби
між іншим, Прінс допитувався далі:

 Отже, їдете як турист?
 Ні, власне, і не як турист. Але можна б

сказати й так.

 Ви німець?

 Ні, австрієць.
 О, я так і думав. Ваша вимова свідчить

про це. З Відня?
 Так, я народився у Відні.
 О, Відень! Чарівне, чудове місто! 

радісно вигукнув Уоррен.
Тепер він заговорив німецькою мовою,

яку знав досконало. Досі вони розмовляли
по-англійськи. Прінс вільно володів шістьма
мовами.

 Ви, мабуть, знаєте, що на борту
перебуває ваша знаменита землячка?

Кінський підвів очі.
 Пані Єва Кенігсгартен! Може, ви з нею

знайомі?

Кінський глянув униз.

Уоррен зверху вниз (він був досить
високий  метр вісімдесят) дивився на маківку
Кінського. Опущені повіки сірими плямами
лежали на худих, жовтих щоках, які нараз
видалися Уорренові невимовно
скорботними.

 Пані Кенігсгартен завтра ввечері дає
на кораблі концерт. На користь пенсійної
каси судноплавної лінії.

 Так, я знаю її,  ствердно кивнувши,
але не підводячи очей, відповів Кінський.
О так, знаю її навіть дуже добре.

 Особисто?  вигукнув Уоррен.
Враз майнула думка, що він може бути

відрекомендований пані Кенігсгартен.
Кінський відсахнувся, наляканий голосом

Уоррена. Обличчя його потемніло.
 Так, особисто,  голос його раптом

змінився.  Вірніше кажучи, знав її колись
дуже добре. Ми якось розійшлися... Буває
так, ви ж знаєте,  він спробував
посміхнутися, але посмішки не вийшло.

 О так, знаю,  знітився Уоррен, проте
за мить жваво додав:  Ми, певно,
побачимось під час ленчу, пане Кінський.
Кінський  це правильно* чи не так?

 Так, це правильно.
«Чудна людина»,  подумав Уоррен,

підіймаючись в їдальню. Чого він, зрештою,
їде в Нью-Йорк? Не у справах, не для
наукової роботи, може, як турист? Як він,
скажімо прямо, зневажливо дивився на нього,
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Прінса! О, ці австрійські аристократи, їм
пихи не позичати.

Кінський, Кінський? Десь і колись він уже
чув це ім'я. Пригадай, Уоррене! Десь і
колись він уже бачив і це обличчя. Де, коли?
Подумай, Уоррене. Тепер йому здалося, що
це обличчя він бачив не в житті, а на фото.
О, це вже крок вперед.
Коли Прінс пішов з кабіни, Кінський все

ще розпаковував свій чемодан, байдуже і
бездумно, як людина, яка чимось
займається, аби забутися. Поставив флакони і
прибор для гоління на блискучий туалетний
столик і заходився полірувати свої випещені
нігті. Потім надовго застиг у глибокій задумі.
Постоявши, кинув усе, як було, і
простягнувся на ліжкові. Втупився поглядом у стелю і
курив сигарету за сигаретою.

 Отже, вона тут! Отже, вона справді
тут,  промовив сам до себе.

Губи його тремтіли. Він заплющив очі.

Коли Єва Кенігсгартен прокину-

Єлась, уже майже смеркло. Відразунавіть не зрозуміла, де вона.
Ліжко, на якому спала, вібрувало, і
глибоко внизу під нею щось

важко і розмірено гупало, мов молотки у шахті.
Ага, вона на морі! Із сну вона принесла
радісне хвилювання: їй приснилася Грета.

...Ось вона лежить на одному з тих
маленьких пагорбків поблизу свого сільського
будинку під Гейдельбергом, де проводила
свій вільний час. Було літо. Теплий вітрець
пестив її обличчя. Духмяно пахли квіти і
трави. Повита сріблястим серпанком, внизу
стелилася долина Некара. Поруч неї
навпочіпки сиділо її маленьке любе дівча і,
пирскаючи, лоскотало їй носа травинкою. Вона
удавала, ніби спить і відганяє якусь надокучливу
муху, а дівчинка радісно сміялася. Це була
гра. Та раптом Грета зникла, а її голос
долинув з блакитного мороку близького лісу.
Рвучко підвелася. Гукнула: «Грето!» Але
дівчинка не відповідала. «Грето, Грето,
відгукнись!» Вона злякано скочила на ноги і

побігла до лісу. Тепер Грета сміялася десь за
кущами. Тут вона прокинулася.
Із сну вона ще принесла літню спеку і

пахощі гарячих квітів, трав і сухої землі. Але
куди ж це зникло її довгоноге любе дівча?
Якийсь злий жарт, не інакше. Вона
посміхалася, ощасливлена дарунком сну: як ясно

вона бачила Грету!
Єва сіла і увімкнула світло. На столику

біля ліжка стояв портрет її маленької
доньки, який скрізь мандрував з нею. Інший
портретик, завбільшки з поштову марку, вона
завжди, вдень і вночі, разом з крихітним
золотим хрестиком своєї померлої матері,
носила на грудях як талісман. Єва взяла
портретик і, обсипаючи його поцілунками,
докірливо промовила:

'  Чому тй втекла, Зле дівчисько? Щоб
налякати мене, ах ти ж пустунка!
Дівчинка на портреті сміялася, як та, уві

сні.

Марта обережно прочинила Двері ванної
кімнати.

 Ти кликала, Єво?

Ні, Єва не кликала, вона просто
розмовляла сама з собою. Спитала, чи був тут
хтось. Так, приходив професор Райфенберг,
але Марта сказала йому, що Єва спить і
будити її не можна. Що він сказав? К/, сказав,
що завтра рівно о десятій прийде на заняття.
Потім стюард приніс запрошення, ось воно.
Директор Генріккі має честь запросити Єву
сьогодні ввечері на звану вечерю, що
відбудеться в «Ущелині». В дуже вузькому колі.
Єва скривилася. Хоч би дали їй, зрештою,
спокій. Ні, її аж ніяк не обрадувало це
запрошення, але ж і відмовитися не так
просто. Вона написала кілька слів на своїй
візитній картці і віддала стюардові. Потім
знову ліниво відкинулась на подушки, щось
стиха говорячи до Марти і, за звичкою, не
слухаючи відповідей. Вона вже полюбила це
приміщення, маленьке затишне житло, де
нарешті хоч раз по-справжньому могла
відпочити. Нікого не хотіла бачити, жодної
людини (звичайно, за винятком Райфенберга
і Гарденера)  люди нервували її. І їстиме
вона теж здебільшого в каюті. Так, вона
хотіла відпочити і побути на самоті.

 Марто, завтра ти приведеш
масажистку, мої груди стають надто великими. І
потім я хочу зайнятися гімнастикою. Ах, я стаю
ледацюгою, чи ж не правда, Марто?  і Єва
голосно засміялася.

Мало яка жінка могла сміятися так весело

і дзвінко, і, почувши тільки цей сміх, можна
було вгадати її чарівний голос.

 Так, час вже тобі вставати, Єво,  не-
задоволено сказала Марта.  Бо ванна
знову охолоне.

Єва відчула в її голосі докір і миттю
підвелась. Марта слугувала їй, коли вона ще
була молодою дівчиною, і досі залишалася
авторитетом для неї.
Після ванни Єва, закутана у свій темно-

блакитний халат з китайського шовку, знову
заходила по маленькому напівтемному
салоні, час від часу зупиняючись над квітами.
Раптом вона побачила справжній кущ білого,
пишного бузку. Це був чудесний духмяний
сорт. Як же вона досі не помітила цього
величезного букета? Ні картки, ані листа,
нічого.

 Марто!  схвильовано вигукнула
вона.  Як сюди потрапив цей білий бузок?

 Його приніс стюард.
 То поклич стюарда!  сказала Єва

нервово.

Цей букет білого бузку буквально спанте-
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ііичив її. Вона здогадувалася, хто надіслав
його  нікому іншому й на думку не спаде
послати цілий кущ. Скоро надійде і
радіограма.

Нарешті прийшов стюард. Він сказав, що
букет йому передав колега, звелівши
віднести його в каюту пані Кенігсгартен.

 Пришліть, будь ласка, того стюарда, 
попросила Єва.
Однак незабаром стюард повернувся: він

не міг пригадати, хто саме з колег передав
букет, це було відразу ж після відплиття
пароплава, в загальній метушні.

Єва насупилась. Вона відразу відчула себе
нещасною, і чудовий настрій зіпсувався. Щоб
якось зайняти себе, вона порпалась у шафі,
шукаючи вечірнє плаття, хоч не мала охоти
сьогодні ще раз залишати свою каюту. Ах,
яку дурницю вона зробила, прийнявши
запрошення отого директора. Дурне
честолюбство.

 Знаєш, Марто,  промовила вона, 
це життя починає мені набридати. Було б
значно краще, якби ми сиділи у своєму саду
в Гейдельберзі. З Гретою.

 Авжеж,  Марта теж була такої думки.
У двері постукали.
 Нікого, .нікого, чуєш, Марто, нікого не

хочу бачити!  запально сказала Єва і за
старою звичкою тупнула ногою.
Але Марта повернулася і пошепки

повідомила, що прийшов секретар пана Гарде-
нера. Пан Гарденер питає, чи зможе він
попити чаю у Єви.

 Гарденер?  Єва з полегшенням
зітхнула.

О, так, аякже, вона дуже рада. Гарденер
був справжнім другом, як батько, і одним з
небагатьох людей, які нічого від неї не
домагалися, симпатичним і тихим. Вона буде
рада побачити його.
Гарденер прийшов. Сказав, що так багато

місяців не бачив Єви, скучив за нею і вже
просто мусив побачити її, щоб спитати, чи
не може щось зробити для неї. «Чи можу я
щось для вас зробити, Єво?»  це його
постійне запитання. Він якось незграбно обняв
Єву і погладив її по щоці.
Гарденер був великим, опасистим літнім

чоловіком з густим сивим, як попіл,
волоссям. Його темне грубе обличчя, порізане
глибокими зморшками, було стомлене і
меланхолійне. Він ходив, трохи
згорбившись, ледь помітно шкутильгав на праву
ногу і астматично дихав.

 Отож ми знову знайшлися, бебі! 
радісно (наскільки це для нього було
можливим) промовив він, дивлячись на неї своїми
сірими, похмурими очима.
Потім важко опустився у крісло, мов під

непосильним незримим тягарем.
Він задоволено зітхнув.

 Я щасливий знову побачити вас, Єво.
Сподіваюсь, у вас усе гаразд?
Гарденер любив Єву, як рідну дочку. її

здорова свіжість, сила, яку вона
випромінювала, немовби наснажували і його. Кілька
років тому він познайомився з нею в Чікаго і
з першої ж миті запропонував їй щиру й
глибоку дружбу. Вона гостювала кілька
тижнів у його маєтку в Евелін-парк, і він був
щасливий від згадки про той чудовий час.
Єві не треба було нічого робити, ба навіть
говорити, тільки бути поряд, цього для нього
було досить. Приїжджаючи в Європу, він
ніколи не пропускав нагоди побачити її. Він
був би щасливий завжди мати її поблизу
себе.

Так, у неї все гаразд, відповіла Єва.
 А у вас, Гарденер?
Гарденер повільно похитав головою. Він

мав зажурений, меланхолійний вигляд.
Багато що могло бути кращим... Єва знала: діти.
Йшлося про його сина Джорджа і дочку

Хейзл. Джордж уже не один рік безбожно
розтринькував гроші у Парижі, оточений
роєм дармоїдів, підлабузників і жінок
сумнівної поведінки. Він малював.
Так, Джордж не виправдав сподівань

старого, який хотів бачити в ньому майбутнього
керівника Берренхілсу. Страшне
розчарування гнітило Гарденера. Єва ніколи не
бачила цього Джорджа, але з Хейзл вона
познайомилася в сільському маєтку Гарденера,
в Евелін-парк поблизу Пітсбурга. Ця Хейзл
була дебелою жінкою з грубим, як у батька,
підборіддям і з густою рудою шевелюрою,
жінкою суворою, майже черствою, але з
ясним розумом. Вона була вередлива,
майже істерична і страшенно вперта. Вже в
ранньому віці її охопило політичне
честолюбство, вона стала соціалісткою; і ось дочка
Гарденера, фанатично трясучи рудою
кучмою, почала виступати на зборах робітничих
профспілок. Після зборів їхала у своєму
розкішному лімузині додому, в Евелін-парк,
тероризувала з півдюжини слуг і читала
старому Гарденеру лекції про принципи
соціалізму. Він тяжко переживав усе це і
захворів на жовтяницю. Відтоді шкіра його і стала
такою темною.

 А Хейзл? Що вона робить?  спитала
Єва.

 Хейзл?  Гарденер знову повільно
похитав головою.  Хейзл? Хтозна, що вона
тепер робить. її вже нема в Евелін-парку.

 Нема в Евелін-парку?  здивовано
перепитала Єва.

 Так, вона покинула мене,  гірко
відповів Гарденер.
Єва налила чай. Трохи помовчавши,

спитала:

 Що сталося, Гарденер? Ви ж знаєте, у
Хейзл завжди якісь примхи.

Гарденер кивнув.
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 Так, я це знаю. На жаль, дуже добре
знаю. Три місяці тому вона пішла. Сказала,
що назавжди.

 Але ж, думаю, ви не вірите в це.
 Хтозна? Вона тепер займається

негритянським питанням.

 Негритянським питанням? Це минеться,
як вже минулося багато що.
Гарденер недовірливо знизав плечима.
 Можливо. Ви втішаєте мене, Єво. Ви

добра дитина. Може, так воно й буде. Але
тепер до цього причетний мужчина.
Мужчина  вперше в житті Хейзл.
Це трапилось так. Одного дня в Пітсбургу

з'явився якийсь доктор Бекер, вчений негр.
Атлет з попелястим кольором обличчя,
світлішим, ніж у білої людини, височенний, не
менш як два метри на зріст. Приїхав з Нью-
Йорка, з Гарлему, виступав у Чікаго,
Пітсбургу, Сен-Луї і скрізь мав величезний успіх.
Він боровся за соціальну і політичну
рівноправність своєї раси. Це він міг робити.
Закони Штатів давали право кожному
боротися за справу, яка здається йому
справедливою.

Хейзл приваблював цей доктор, і вона не
пропускала жодних зборів, де виступав
Бекер, подружилася з ним і почала агітувати за
справу негрів. Хейзл Гарденер! Незабаром у
газетах з'явились фотографії: Хейзл
Гарденер і доктор Бекер. Хейзл Гарденер
обурена судом Лінча над неграми. Хейзл
Гарденер називає суд Лінча ганьбою
американської нації.

Отака історія з Хейзл. Тепер вона
перебуває з доктором Бекером в Нью-Орлеані.
Гарденер чув, що у неї з доктором Бекером
любовні стосунки. Вона хотіла показати, що
є і неупереджені американки.
Гарденер змовк, напівзаплющивши очі, і

Єва не промовила ні слова. Вона розуміла
старого.

Обидва трохи помовчали, потім Єва
заговорила про страйк у Берренхілсі. Вона про
це читала в газетах.

 Адже він триває кілька тижнів.
Гарденер ще більше згорбився.
 Так,  сказав він,  шість тижнів.

Погані справи, дуже погані. Я сподіваюсь лише,
що Гольцману, директору Берренхілса,
вдасться затягти переговори до мого
повернення. Та облишмо це, Єво, облишмо цю
сумну тему.

Гарденер підвівся. Він сподівається, що
цього разу Єва довше пробуде у Штатах, і
в нього немає більшого бажання, як бачити
її хоч якийсь час гостем Евелін-парку. Якийсь
час? Вона, звичайно, може залишатись,
скільки їй схочеться. Навіть назавжди.

Єва посміхнулася.
 Подивимось. Гадаю, що на кілька

тижнів зможу приїхати.

Гарденер щось згадав. Порився у кишені
і витяг згорнуту телеграму.

 Ось телеграма для вас, Єво. Від
нашого доброго друга Клінглера.
Єва, зніяковівши, розгорнула телеграму.
 Написав цілого листа,  посміхнулася

вона.

 Наш добрий друг Клінглер
уповноважив мене взяти вас під свій захист, Єво, 
сказав Гарденер.  Отож я щодня
питатиму, чи не можу чимось бути вам корисним.
Клінглер справді добре ставиться до вас.

 Знаю, Гарденер. Він мені дуже
симпатичний.

 Чи дозволено це телеграфувати йому?
 Про мене,  розсміялася Єва.
 Наш друг Клінглер  найкраща і най-

добріша у світі людина, Єво,  вів далі
Гарденер трохи настирливо.  У нього приємна
зовнішність, він здоровий і володіє великим
багатством. І він любить вас. Не знаю, Єво,
чого ви так довго вагаєтесь?

Єва знову засміялася.
 Облиште це, Гарденер. Облиште

нарешті.
 Більше не скажу й слова, Єво, 

Гарденер важко підвівся.
Він постояв, роздумуючи. Одного разу

Єва і професор Райфенберг увечері грали
на фортепіано в Евелін-парку, так, ніби вони
були тільки вдвох. То був незабутній,
чудесний вечір! У Евелін-парку тоді гостював його
друг Клінглер, серйозна, тиха людина. З того
вечора Клінглер міг думати тільки про Єву.
Так, то був прекрасний вечір. Гарденер
сумно посміхнувся.

 Єво, коли у вас знайдеться якась вільна
хвилинка для старого,  сказав він на
прощання,  повідомте мене. Я не хочу
надокучати вам.

Американська преса поширила
сенсаційне повідомлення про те,
що «Космос» має намір побити
рекорд швидкості в Атлантиці,
який досі належав «Мавританії».

Європейська преса підхопила це
повідомлення. Блакитна стрічка! 1 Неймовірна річ!
Серце Уоррена Прінса тремтіло, коли він
думав про це. Для країни, якій пощастило
збудувати найшвидше у світі судно, це мало
таке ж значення, як виграна битва! Персіваль
Белл, його шеф, дав йому відповідні
вказівки, і Уоррен точно знав, про що йдеться.
Лінія спростувала повідомлення газет, це

правда, а проте на борту ширилися певні
чутки. Офіцери, яких Уоррен спробував
розпитувати, ухилялися від прямої відповіді, і
йому здавалось, що вони змовницьки по¬

1 Блакитна стрічка  приз, що вручався кораблю
за найбільшу швидкість в трансатлантичному рейсі.
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сміхаються один до одного. А чутки ходили
різні; казали навіть, що була
укомплектована спеціальна команда кочегарів.
Конструктор «Космосу» пан Шеллонг, який

був на борту,  тихий, скромний дивак 
лише знизав плечима, ніби йому все це було
абсолютно байдуже. Він нічого не знав.

 Я сконструював «Космос»,  сказав
він,  але не веду його.
«Ну, то, може, пощастить щось витягти з

цього люб'язного директора»,  подумав
Уоррен, зустрівши Генрікі в дверях салону
для курців. Зрештою той мусив це знати.

Та не встиг він рота відкрити, як цей Ген-
ріккі весело зареготав, ніби почув якийсь
смішний жарт чи взагалі щось абсолютно
безглузде.

 Дурниці,  відповів він, поблажливо
посміхаючись. Адже Прінс повинен
зрозуміти: новісінька машина! Потрібна ж обкатка.
Чи уявляє собі Прінс, які тонкі механізми
турбіни? Тисячі тонких сталевих лопатей! Ні,
Уоррен справді не уявляв цього, і з
невпевненого погляду Генріккі зрозумів, що той
теж не уявляє. Директор Генріккі весело
сміявся, то був чарівний сміх, він нагадував
жіночий. Може, після шостого рейсу, може,
але й у це він не вірив. «Космос», власне
кажучи, збудовано не як швидкісний корабель,
отак-то.

Він сказав «власне кажучи»! В голосі
Генріккі відчувалось щось таке, чому Уоррен не
довіряв. Насторожувала запальність, з якою
директор заперечував. І посмішка його теж
видалася Уорренові нещирою.

А втім, Генріккі наказав затримувати
телеграми, в яких поширювалися такі чутки. Це
він сказав між іншим і з надзвичайно
дружнім виглядом.

 Крім цього, Прінсе, можете
передавати все, що вам заманеться!
Цей директор Генріккі, на прізвисько

«Примадонна лінії», був справді одним з
найлюб'язніших людей, яких Прінс
будь-коли зустрічав.
Його послужливість буквально покоряла.

Варт було до нього підійти, як він схилявся
до вас і очі його випромінювали
доброзичливість і готовність зробити для вас усе.
О, Уорренові багато що було потрібно, і
директор Генріккі обіцяв йому свою
підтримку. Він познайомить його, Прінса, з
усіма знаменитостями, що перебували на
борту, забезпечить йому в будь-яку пору дня і
ночі доступ в машинний відділ, на місток, на
всі палуби. Чи міг журналіст бажати чогось
більшого?

 Ви зробили б мені велику послугу,
якби згодилися спростувати цю безглузду
чутку. Адже ми не маємо наміру розбити
машину. Ходімо, Прінсе,  сказав він, приязно
обійнявши його за плечі,  я йду на місток

і можу принагідно відрекомендувати вас
капітанові.

Залитими світлом палубами вони
піднялися нагору. З салонів линула музика, чути
було голоси і веселий сміх. Ледве ступивши
на борт, пасажири повністю заволоділи
новим судном, яке ще пахло фарбою і лаком.
Нагорі, де поміж червоними димарями
біліли красиві квадратні надбудови, офіцерські
кают-компанії, було тихо. Тут гуляв різкий
вітер, було майже поночі, і лише нечисленні
лампи вказували шлях.

 Де капітан?  гукнув Генріккі до
якогось матроса.

 На містку!
«Космос» мчав протокою і випльовував у

нічне небо темний дим із своїх трьох
червоних димарів. Часом він здригався і скрипів,
іноді здавалося, ніби він здіймається і
опускається, наче плавець. Корабель потрапив
у сильну зустрічну течію. Тут, серед білих
надбудов вітер завивав дикими,
фантастичними голосами, і часом звідкись із глибини
долинало сердите пульсуюче хлюпотіння
хвиль, що билися об борт корабля. Це були
провісники великого неозорого моря.

На «Космосі» горіло понад тридцять тисяч
електричних лампочок. Високі палуби
сліпили очі, і збоку корабель, певне, нагадував
святково ілюмінований замок. Димарі,
освітлені прожекторами, жевріли червоним
жаром. В серпанку світла, немов якесь
велетенське сузір'я, «Космос» летів у ніч.

Але вгорі на капітанському містку, який
являв собою справжній великий зал, було
майже темно, і Уоррен, ще засліплений
світлом палуб, попервах взагалі нічого не бачив.
Носова частина корабля тонула в глибокій
тіні. Трохи згодом Прінс розрізнив кілька
червоних ламп, потім посередині містка
побачив освітлений матовим світлом диск. Це
був компас. А рульовий, який повертав
штурвал, видався йому рухомою тінню. Тут,
нагорі, було тихо, як у храмі, і того, хто
потрапляв сюди з низу корабля, вщерть
наповненого людським гомоном, тиша майже
гнітила.

 Хто тут?  пролунав твердий голос, і
ще одна тінь наблизилась до Уоррена.
То був другий офіцер, Унмак,

присадкуватий, кремезний чолов'яга.
 Це я,  півголосом відповів Генріккі.

Я привів до вас Уоррена Прінса,
представника «Юніверс-прес».

 Дуже радий, пане Прінс!  промовив
Унмак.

«Космос» йшов строго на захід, де клубо-
чилось темне пасмо хмар, схоже на високий
мис. Але там, де годину тому зайшло сонце,
на чорному небі ще стояло червоно-сіре
сяйво. Десь далеко з правого борту маяк
кидав у темряву блискотливі смуги, схожі на
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крила якогось химерного вітряка. А ще далі
на обрії жевріло щось схоже на вогняний
череп, який роздувався, ніби ось-ось мав
луснути. Офіцер відразу ж став на своє
місце. Він пильно придивлявся до тіні, що
повзла перед кораблем.

 От клятий шкіпер, треба було б просто
наїхати на цю паскудну посудину, 
прогарчав Унмак.

Це був багатощогловий вітрильник, який
ішов за вітром і легко міг відійти на кілька
румбів. Але він зовсім не збирався цього
робити. «Космос» коротко і загрозливо
рикнувши, обійшов його з бакборту.

 Де капітан?  спитав Генріккі.
Унмак кивнув на тінь, яку можна було

розрізнити в кінці вузького залу, і відразу ж
знову втупився поглядом у чорне море.

Темний, урочистий, тихий місток
приголомшив Прінса, у нього аж перехопило дух. Це
було найпотаємніше з усього, що йому
доводилося бачити в житті.
Генріккі поцікавився зведеннями погоди.

Тон його голосу виказував більший інтерес,
ніж могло б викликати це буденне на
кораблі питання. Уоррен нашорошив вуха.

 Зведення чудові! Очевидно, буде
прекрасна погода, ясна зоряна ніч,  озвався
з темряви спокійний, трохи хрипкий голос Те-
рузена.

 Прекрасно, чудово!
 Прогноз сприятливий. Ми тільки що

зв'язувалися з «Лабрадором», який іде на
двадцять чотири години поперед нас.
Входимо в зону антициклону!

Капітан мав дуже задоволений вигляд,
директор Генріккі  також. Уоррен бачив, як
спалахнули його очі.

 Прекрасно, чудово!  повторив він.
 Коли пройдемо Бішоп-Рок? 

наважився обережно спитати Уоррен.
Отакі вони, ці журналісти, щось заберуть

собі в голову і не відступаються. Це в них як
хвороба. Вони вірять найбезглуздішим
пліткам.

 Десь о дев'ятій,  чемно відповів Те-
рузен.

Десь о дев'ятій! Отже, о дев'ятій треба
буде не ловити гав. Від Бішоп-Рок власне і
починається рейс через Атлантику, який
кінчається плавучим маяком Амброза біля
входу в Нью-Йоркський порт.

Ще трохи збентежений, Уоррен знову
спустився на палуби. Там, угорі, було як у
фортеці, що готується зустріти ворога.

Сучасна людина! Він, Уоррен Прінс,
схилявся перед нею.

У цей момент сотні пароплавів,
точнісінько так само, як «Космос», борознили моря,
тисячі залізничних експресів у Європі,
Америці, Австралії в цей момент мчали крізь ніч,
туман і сніг, високо в повітрі ширяли літа¬

ки  і скрізь була сучасна людина, яка без
зайвих слів виконувала свої обов'язки. А
коли траплялося  гинула, також без
великого шуму. Ніколи людина не була
відважнішою, ніж сьогодні!
Уоррен любив свій час! Він був щасливий,

що народився саме в цей час. Люди з
допомогою таємничих хвиль розмовляють одне
з одним через континенти, вони літають, як
орли, вони придумали інструменти, що в
краплі води відкривають їм незбагненне
чудо світу. Це ж чогось варто?

І якби хтось спитав Уоррена Прінса з нью-
йоркського «Юніверс-прес»: «Уоррене, що
ти цінуєш найбільше: мерехтливі хмарочоси
Нью-Йорка, такий корабель, як «Космос»,
чи піраміди? Га?» Ну, то він, Уоррен, взагалі
не задумувався б. Він відразу заявив би, що
єгипетські піраміди  то жалюгідний
мотлох у порівнянні з нью-йоркськими
хмарочосами і оцим «Космосом». Жалюгідний
мотлох, і, відверто кажучи, як на нього,  на
дідька вони здалися!
Це була думка його, Уоррена Прінса з

нью-йоркського «Юніверс-прес». Але не
було нікого, щоб спитати його про це.
А тимчасом є люди (Уоррен вже сидів у

ресторані), які байдужі до всього цього.
Наприклад... як його звати... Кінський... той
чудний пан з його каюти. Цей аристократ у
строкатій юрбі, що вирує обідньої пори на Брод-
веї, виглядав би як привид. І ніхто не зверне
увагу на цей привид! Ніхто! Навіть не
сміятимуться з привида.

Ресторан з яскравими вогнями та
іскристим кришталем нестерпно сліпив його. Тут
їли кілька сот чоловік, але він все ще
перебував під таким сильним враженням від
примарно темної і тихої командної рубки там,
угорі, що сприймав навколишній гамір і
метушню немовби в якомусь півсні.

 Чого пан бажає?  подаючи меню,
спитав стюард.

Уоррен співчутливо й іронічно підвів очі.
Вино? Уоррен Прінс і вино? Він замовив
пляшку содової води.
«Я також! Заждіть-но!  промовив

Уоррен сам до себе.  Я також». Він віддався
мрії усіх честолюбних молодих людей. О,
їм дозволено бути нестримними у своїх
мріях, вони могли мріяти, скільки їм
заманеться,  ледве сота частка їхніх мрій
здійсниться. Уоррен сидів у своєму новому
смокінгу, пошитому мсьє Пело в Парижі на Рю
Рішельє, у бездоганній білизні. Хоч
дошкуляв цілий рій думок, він з апетитом сьорбав
суп з телячої голови, з'їв тушкованого
голуба в соусі з печериць, а тепер замовив
заливного коропа з перцем по-мадьярськи.
Уоррен розкошував.
За спиною почувся дівочий сміх. Віолетта,

дівчата Холл? Він обернувся: то були не¬
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знайомі дами, що саме сідали за стіл. Може,
ті їдять в «Ущелині» чи в каюті? Він
невиразно пригадав, що чув, ніби банк Холла в
останні місяці зазнав на біржі великих втрат.
Було дуже добре, що Холлів тут немає, йому
потрібен спокій, треба побути на самоті,
щоб віддатися своїм честолюбним мріям.

У цю мить зал поринув у півтемряву.
Довгою низкою впливли факели, зелені
факели,  це мало фантастичний вигляд. Але
то були не факели, то були крижані брили,
освітлені зсередини електрикою, то було
фруктове морозиво, яке стюарди
проносили, піднявши над головами. Казковий ефект!
Дами заверещали від захвату.
Уоррен глянув на годинника. Пів на

дев'яту. Він ще мав час спокійно поласувати
морозивом.

На його столі стояло кілька порожніх
чарок; вони безупинно вібрували і тихенько
передзвонювали. Уоррен схвильовано
вслухувався у передзвін  ще кілька хвилин
тому його було ледь чути, а тепер він чимраз
дужчав.

«Ми йдемо досить браво, хай йому
чорт!  сказав сам до себе.  Б'юсь об
заклад, що незабаром вони ще більше
натиснуть!»

Ні оцей вічно усміхнений директор Генрік-
кі, ні цей жахливо неговіркий капітан  ніхто
з них не міг збити його, Прінса, з пантелику.
Чуєш передзвін чарок? Усе ясно.

Він твердо вирішив дати телеграму! Риск,
звичайно, але до дідька все це!  часом
журналіст мусить чимось ризикувати! Персі-
валь Белл говорив про його відрядження у
Південну Африку. Там він мав вивчити
проблему «білих і чорних».
Вийшовши на палубу, Уоррен відразу

помітив мигтіння світла з правого борту. Це
був Бішоп-Рок! Він жбурляв у ніч свої
світлові удари, наче блискучі ножі, і яскраві
спалахи раз у раз кололи Уорренові очі.
Сильний попутний вітер куйовдив кучері Уоррена,
і він, перехилившись через поручні, у світлі,
що лилося з вікон кают, побачив білу піну,
яка блискавично проносилась вздовж
тремтячих бортів пароплава. Чув її шипіння. О,
так, вони здорово йшли! «Космос»
здригався від кіля до верхніх палуб. Машини
працювали на форсованому режимі.
Уоррен змерз, але був занадто

збуджений, щоб піти за пальтом.

На темному морі з'явився блискотливий
острів. «Звідки він тут узявся?» 
здивовано подумав Уоррен. Це був пароплав, один
з тих розкішних кораблів, що йшли
протилежним курсом. Острів наблизився, і якийсь
час його було видно досить чітко.
Незабаром він уже танув на горизонті, як гаснуча
різдвяна ялинка.

Рівно о дев'ятій Бішоп-Рок лежав на
траверсі, і Уоррен побачив його далеке
вороже блимання.

Він піднявся на радіостанцію, щоб здати
свою телеграму. Радіостанція містилася на
найвищому місці в середній частині
корабля, тут хазяйнував Аксель Штааль із своїм
помічником Теле. Уоррен послав дві
телеграми. В першій він енергійно заперечував,
нібито «Космос» має на меті побити рекорд
швидкості через Атлантику.

 Директор Генріккі попросив мене
спростувати цю безглузду чутку,  сказав він
Штаалю.

Але друга телеграма, невинне
поздоровлення матері з днем народження, була
важливішою. Справжній зміст її був такий: «О
дев'ятій вечора «Космос» розпочав гонку на
здобуття Блакитної стрічки Атлантики».

«Белл сміятиметься до кольок,
одержавши мої телеграми, і віддасть належне моїй
винахідливості,  подумав Прінс.  Ще
сьогодні ввечері телеграма буде
опублікована в нью-йоркських газетах».
Лінія, звичайно, заперечуватиме до

останнього моменту  але то байдуже.
Чотириста газет, що їх обслуговує «Юніверс-
прес», тимчасом зроблять сенсацію.
В приміщенні радіостанції навдивовижу

тепло і тихо. Стіни дбайливо ізольовані. За
матовими вікнами попискують сигнали
морзянки.

 Що це?  спитав Уоррен.
 Це Норддайх. Станція передає

зведення з Берлінської біржі,  ввічливо відповів
Штааль.

Він надавав великого значення добрим
манерам і мав пещені руки. Це був гарний
молодик італійського типу, трохи
меланхолійний на вигляд, з коричневою шкірою і,
коли посміхався,  навіть красивий.
Говорили, що він прекрасно грає на скрипці.
Тимчасом Прінсу стало якось негаразд.

Тут дуже жарко, чи, може, йому здається?
Він підвівся і стиха промовив:

 Послухайте, Штааль, ви помічаєте, як
ми йдемо?

 Йдемо непогано.
 Кажуть, «Космос» збирається побити

рекорд, хоч директор Генріккі і заперечує
це.

Уоррен спробував прочитати щось в очах
Штааля.

Штааль нахилився до нього і, показуючи

красиві зуби, сказав, посміхаючись:
 Я також дещо чув.

Уоррен знову опинився на сходах, і вітер
накинувся на нього. Отакі-то діла. А якщо
все-таки лінія і не думає про рекорд? Що
тоді? Якщо «Космос» відстане від рекорду
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на шість годин, півдня, на цілий день? Що
тоді? Ну, тоді Персіваль Белл не пошле його
в Південну Африку, а просто вижене.

Пасажири першого класу
проводили свій час головним чином в
«Пальмовому домі» 
приміщенні під великим лазуровим скляним
куполом з пальмами,

екзотичними кущами, квітучою іпомеєю та орхідеями.
Все це чарівно оживлялось плюскотінням
маленьких фонтанчиків і каскадів.
«Пальмовий дім» мав справді казковий вигляд,
навіть найвимогливіші пасажири
захоплювались цим чарівним видовищем. Через
приміщення вели широкі проходи: з одного
боку  до бального залу, з другого  до
ресторану «Ущелина».
В ніші «Пальмового дому», повітря якого

було насичене пахощами екзотичних квітів і
рослин, сидів директор Генріккі із своїми
гостями. Було близько дев'ятої. Вони
очікували пані Кенігсгартен. На Генріккі
виблискувала сліпучо біла маніжка. І весь він був
блискучий і лакований, його сива голова теж
виблискувала, наче коване срібло. Кожна риса
його обличчя, як завше, випромінювала
доброзичливість. Він сидів, посміхаючись і
схрестивши на колінах пещені руки. Це був
довершений тип придворного дипломата і,
безперечно, гарного чоловіка. Його
превосходительство Лейкос, повноважний міністр
з блідовапнистим обличчям, ріденькою
срібною борідкою, але чорними, як смола,
бровами і темними, жаркими очима, сидячи
біля нього, безупинно тріщав по-французь-
ки. Міністр говорив лише про політику 
гаряче і без упину: Румунія, Балкани,
Австрія, Угорщина, Сербія, Туреччина, La
France!

Його племінниця мадмуазель Жоржетта
Адонар з великими, як мигдаль, очима і
крикливо розмальованими щоками
зацікавлено розглядала гостей, що йшли в
«Ущелину». її плаття нагадувало рожеву
триярусну черепашку, з якої визирала ніжна шия з
маленькою кучерявою голівкою: голівкою
кішечки, яка з цікавістю принюхується до
світу. Часом між карміновими губами
показувався кінчик блідо-червоного язичка.
Жоржетта посміхалася; посмішка її могла

означати і захоплення, і глум. Іноді,
спираючись на свої ніжні білі руки і відкинувшись
назад, вона випростовувалась, і на її
обличчі можна було прочитати пожадливу
заздрість. Яка несказанна розкіш, яке
багатство! Ці туалети, ці кольє і діадеми! Ось
вона, Америка! Жоржетта вже нарахувала три
горностаєві боа, що промайнули перед
нею, недбало накинуті на голі, часом
вульгарні плечі. «Колись то був одяг королев»,
подумала Жоржетта. її щоки зашарілися від
збудження.

Голос міністра звучав, як дзижчання
комах, що, потривожені перехожим, знялися
над лугом. Він стомлював Генріккі, і той
намагався при кожній нагоді шепнути Жор-
жетті щось про пасажирів, які проходили
повз них. Він знав увесь світ і любив
показати свою обізнаність і дотепність.

 Мадмуазель Адонар, отой чоловік, що
трохи кульгає,  прошепотів він, це містер
Гарденер з Пітсбурга. Володіє багатьма
вугільними шахтами.

 Чому він такий похмурий?  спитала
вона.

 У нього неприємності. Тепер він іде в
«Ущелину», щоб з'їсти два рідких яйця чи,
може, трохи рубленої червоної капусти.
І зап'є склянкою віші. Повірте, багатство 
це прокляття!
Жоржетта дзвінко й кокетливо

засміялася. Проте сміх її урвався так само раптово,
як і зазвучав.

 Константинополь!  тріщав голос
міністра.  Амбіції росіян. Що то за огидні
політичні зазіхання у цих татар! Я вас питаю,
які претензії на Константинополь може мати
Росія? Я не довіряю росіянам! А Туреччина?
Туреччині нема чого робити в Європі. Коли
я був прем'єр-міністром... я вів війну. Ви
знаєте про це,  сказав маленьке

превосходительство, глибоко зітхнувши і нараз
абсолютно знесилившись.

Лейкос, не дочекавшись реакції з боку
Генріккі на свої слова, ображено розчісував
восковими пальцями ріденьку сріблясту
борідку. Генріккі ж навіть не слухав його, бо
цілком був зайнятий Жоржеттою.

 Ось іде місіс Саллівен з дочкою, 
якось урочисто і побожно прошепотів він
Жоржетті, збираючись підвестись.
Жоржетта з байдужим і водночас

гордовитим виглядом звела розмальовані брови.
 О!  промовила вона холодно.
Зрештою її абсолютно не обходить ця

місіс Саллівен! Яке їй діло до цієї старої
відьми з її казковим багатством, що його,
кажуть, вона здобула досить сумнівним
способом? Па-рії!
Місіс Саллівен з дочкою пройшли по

безшумних гумових килимах через «Пальмовий
дім». Місіс Саллівен з усіх поглядів була
помітним явищем. На ній красувалася грецька
зачіска, майстерна споруда з маленьких
кучерів, зроблених у формі дзвіночків. Ця
зачіска була червоною, яскраво червоною і
блискучою, як екзотичні рибки. Місіс
Саллівен було вже під шістдесят. її довгасте
напудрене обличчя з напрочуд гладенькою,
без жодної зморшки шкірою застигло, як
маска. Маленький вузький рот був
нафарбований, як і волосся. Очні ямки здавалися ц
припорошеними блакитною пудрою, і коли^.
вона підводила примружені повіки, видно*
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було колючі сірі очиці. Худа мов скелет, у
вишиваному китайському пальті, обвішана
дорогоцінностями, вона скоріше здавалася
духом з китайського театру, аніж живою
істотою.

Грейс Саллівен, всім відома під іменем
Кітті, була дещо крупніша за свою матір. Ця
білява й струнка жінка мала трохи зів'яле,
бліде красиве обличчя з рожевими
ніздрями, рожевими мочками вух і таким самим
рожевим ротом, який часто кривила. її ви-
цвілі світло-блакитні очі дивилися ніжно,
немовби стомлено і в усякому разі
абсолютно невинно. Це була знаменита Кітті
Саллівен, відома кожному в Штатах, двічі
одружена, героїня сотень скандалів. Вона вбила
двох людей своїм автомобілем, і рік тому
через неї отруїлася красуня-актриса. За
дамами йшли троє гарних, надзвичайно
елегантних молодиків, а позаду  літня сива
дама в чорному  пані Катаріна Мельхіор,
компаньйонка місіс Саллівен.

Підвівшись, Генріккі запобігливо
вклонився дамам.

 Хелло!  промовила стара Саллівен і
мимохідь недбало простягнула йому
кінчики пальців.
Але Кітті Саллівен обмінялася з ним

кількома жартівливими словами, водночас
уважно розглядаючи Жоржетту своїми
блідо-голубими очима. Жоржетта не розуміла, що
та говорила, проте голос Кітті їй подобався.

 Місіс Саллівен?  шанобливо
прошепотів Лейкос, інстинктивно вклоняючись
услід дамам.

Він зітхнув.
 Спадкоємці банкірського дому

Саллівен енд Морріс.
 О, знаю, знаю. Я пізнав стару даму по

фотографіях. Кажуть... я навіть колись
читав, у яку суму оцінюють її багатства.

Генріккі знизав плечима.
 Марна річ,  сказав він,  не варт

навіть пробувати їх оцінити.
Лейкос аж зітхнув від захвату.
 Таке знайомство могло б для мене

мати величезне значення, розумієте?  сказав
він.

Так, Генріккі розумів. Колишній прем'єр-
міністр за дорученням уряду їхав у Штати,
щоб дістати позику для своєї країни.
Жоржетта дивилася услід дамам Саллівен

і трьом дженджикам, які супроводили їх.
Вона відчувала, як палають її щоки, плечі,
®се тіло. Щось схоже на лихоманку охопило
її. Широко поставлені очі перетворились на
суцільні зіниці, в яких віддзеркалювалися

ламп- Великий світ! Вона сиділа отут,
і їй було дозволено зазирнути у цей світ.
Для неї, Жоржетти Адонар, яка зіграла в
Комеді-франсез дві маленькі ролі, цей світ
був нічим іншим, як раєм! Самі тільки каб¬

лучки, що їх носила ота червоноволоса
примара, оте опудало, назавжди звільнили б її
від будь-яких турбот у житті! А вона,
Жоржетта Адонар, що являла собою вона у
порівнянні з ними? Ніщо. Вона не мала нічого,
нічого, окрім кількох платтячок, які
видурила у цього старого дурного базікала, свого
далекого родича. Нараз вона зблідла і вся
напружилась. Та зачекайте, ви ще почуєте
про Жоржетту Адонар! Вона проб'є собі
дорогу, тільки-но ступить на землю
Америки! О, вона не спиниться ні перед чим, вона
піде на все, щоб досягти своєї мети. Ця німа
тирада звучала, мов обітниця. Обличчя
Жоржетти скривилося, і, сама себе
злякавшись, вона озирнулась, чи хтось бува не
дивиться на неї.

 В цьому приміщенні голоси звучать
якось дивно  тонко і скляно, 
опанувавши себе, звернулась вона до професора Рю-
дігера, славнозвісного фізика, який мовчки
сидів у кріслі поруч.
Професор Рюдігер підвів на неї блакитні,

ясні, мов у юнака, очі.
 Прошу? О, так, ви маєте рацію,  він

подивився вгору.  Скло не коливається,
рослини не коливаються, тут немає
резонансу. Маєте рацію.

І знову Рюдігер поринув у мовчання,
простягти перед собою довгі ноги. З ним
неможливо було зав'язати розмову. Часом він
підводився і оглядав усе довкола з
цікавістю гімназиста. Дорога через цей
«Пальмовий дім», яка імітувала римську мозаїку,
була з гуми! Глянь! А скляний купол, що
таємничо світився, мов тропічна ніч,  як
вони це роблять? Та найбільше його
непокоїла проблема, куди стікає вода з отих
маленьких фонтанчиків і каскадів, що так
весело жебонять. Він так і не з'ясував цього і
вирішив завтра спитати в інженерів.
В «Ущелині» заграв оркестр, тихо, ледь

чутно, щоб не нервувати пасажирів. Все ще
проходили дами в екстравагантних,
фантастично оздоблених паризьких туалетах, з
голими плечима й напудреними спинами,
повиті хмарами приголомшливих пахощів.
Жоржетта стомилася захоплюватись
туалетами дам і тепер перенесла свою увагу на
молодих чоловіків, котрі прямували в
«Ущелину». Дякувати богові, на борту було
багато красивих молодиків з широкими
плечима і благородними головами!

Може, саме чоловік, думала вона, відкриє
їй двері за сімома печатями, двері у цей
рай, які відчиняються тільки перед
обранцями? Один з отих широкоплечих? Чи
жінка? Як на неї  це могла бути й жінка, чом
би ні? О, вона бачила, яким поглядом
дивилася на неї Кітті, а Жоржетта
розумілася на жіночих поглядах. Сьогодні ж увечері
вона знайде нагоду познайомитися з Кітті.
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Чоловік чи жінка  для неї, Жоржетти,
байдуже, аби лише якийсь ключ відкрив двері
за сімома печатями, будь-який ключ.
Щоразу, коли якийсь респектабельний

молодик привертав увагу Жоржетти, на її
нафарбованих губах з'являлась ледь
помітна посмішка; очі розширювались, вона
підсвідомо змінювала позу так, щоб світло
вигідно відтіняло її красиві плечі. Тоді міністр
Лейкос починав нервово розчісувати срібну
бороду кволими жовтими пальцями і на
хвильку уривав свою лекцію: «Туреччина,
повторюю...»

Жоржетта, збуджена, як у лихоманці,
віддалася звабливим мріям. Завтра ЇЇ вже
знатимуть усі на борту, завтра коло неї вже
упадатиме той молодик, який тільки що
озирнувся з дверей їдальні. Забтра вже Кіт-
ті Саллівен знову ковзне по ній своїм
допитливим поглядом, і вона відповість на нього.
Завтра вже вона попідруч з Кітті
прогулюватиметься по кораблю  вже завтра оцей
червоний привид, це опудало цілуватиме її
в лоб и говоритиме «Mon enfant»!1
Інстинкт вкаже їй шлях, яким вона має йти, її
розум вестиме її. О, вона була готова
скористатися з свого шансу. Жоржетта Адонар
стане великою зіркою на першій сцені Нью-
Йорка  Жоржетта Адонар.

Мрії понесли її, як маленького птаха,
підхопленого вітром. Та іноді вона на мить
опам'ятовувалась і тоді знову дивилася на Лей-
коса своїми красивими карими очима
кольору мокрих каштанів. Погляд її теплішав, він
випромінював ніжність і тайну, губи
ворушились, складаючись у ніжний овал. Тоді
повіки превосходительства здригалися, а
брови його, схожі на чорне пір'я, схвильовано
злітали догори, як у юнака.

Генріккі витяг годинника. Знаменитий
дослідник Азії Рассел відмовився  нездужав;
капітан Терузен обіцяв прийти, як тільки
дозволять справи. Генріккі покликав стюарда і
послав до пані Кенігсгартен. Хай ввічливо
спитає, чи не забула пані Кенігсгартен?

Потім знову обернувся до Жоржетти:
 Зверніть увагу на отого молодика.

Гарний, правда ж? Це Харпер-молодший. Ви
чули про фірму «Харпер-пневматика»?

 Аякже!

 Ну, то це він і є. Він саме повертається
з полювання в Африці.
Високий, худорлявий молодий Харпер

тинявся по «Пальмовому дому» з апатичним
виглядом людини, котрій байдуже, яке
враження вона справить на присутніх. Він трохи
безцеремонно привітався з Генріккі і кинув
оком на Жоржетту.

1 Моя дитино (франц.).

 Випив багато віскі,  шепнув
Генріккі.  Він любить віскі.

 О, це жахливо!
Але ось молодий Харпер повернувся

назад, жестом покликав Генріккі і щось
пошепки сказав йому. Генріккі люб'язно
посміхався.

 Пан Харпер хотів би познайомитися з
вами!

Жоржетта зашарілася, очі її заблищали.
То був перший її успіх. О, вона це добре
знала, таємничий голос віщував їй: оті
двері за сімома печатями розкриються перед
нею, треба лише тричі тихенько постукати.
Нарешті прийшов стюард, посланий

директором Генріккі, і повідомив, що пані
Кенігсгартен дуже стомилася і просить
пробачення. Генріккі поблажливо посміхнувся.
Великі митці примхливі! Він запросив своїх
гостей до ресторану і, поклавши вузьку Жор-
жеттину руку на свою, запевнив її
вишуканою французькою мовою, що ніколи в
своєму житті,  він готовий присягтися в
цьому,  не бачив такої прекрасної жіночої
шиї.

 Beaute des femmes, leur faiblesse, et ces
mains pales !,  шепотів він.
Жоржетта зніяковіла.
 Віктор Гюго?  ляпнула вона.
 Верлен, pardon,  відповів Генріккі,

так само поблажливо посміхаючись.
Жоржетта вдячно потиснула руку

Генріккі. Вона .зробила це ненароком, само собою
зрозуміло, що жінка виказує свою вдячність
чоловікові якоюсь ласкою, хай найнезначні-
шою.

 Сподобався молодий Харпер? 
спитав Генріккі.

 О, він досить симпатичний. Як ви
гадаєте, цікавиться він театром?

 Гадаю, ні. Він нічим не цікавиться.
 Нічим?

 Так, нічим. Йому нудно на цьому світі.
Я ж казав вам: багатство  це прокляття.

 О, шкода!
Генріккі засміявся  його звеселило

розчарування Жоржетти. А втім, сказав він,
його аж ніяк не здивує, коли Жоржетті
пощастить пробудити в Харпері інтерес до театру.
Та Жоржетта вже відчула позад себе

ревнивий, гострий погляд Лейкоса. Обернулася
і глянула на його спохмурніле, ображене
обличчя.

 Venez, venez, mon ami2,  сказала
вона, зупинившись.  Ходімо з нами!

 Merci, merci, та chere!3  відповів
ощасливлений Лейкос.

1 Краса жінок, їх легкість І оці білі руки (франц.).
2 Ходімо, ходімо, мій друже (франц.).
8 Дякую, дякую, люба (франц.).
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Відразу після того, як пішов Гар-

9денер, Єва Кенігсгартен відчулаголод. Подзвонила стюардові і
наказала принести в салон

вечерю. Вона їла з апетитом,
запиваючи їжу шанте, що червоно виблискувало у
шліфованій карафі. Почувала себе добре і
втішалася спокоєм. Легка хитавиця не
заважала їй. Попоївши, закурила, відкинувшись
у кріслі.

Вона почувала себе спокійною і
врівноваженою, як рідко коли. Позаду була довга
зима, повна важкої праці, попереду 
напружені місяці, але зараз їй випало кілька
спокійних днів.

Так, вона була щаслива і спокійна, проте,
мрійливо відкинувшись у своєму кріслі,
відчувала, що весь час чогось чекає. Ось-ось
постукають у двері  то буде телеграма,
якої вона ждала вже з обіду. Адже існувало
дуже мало людей, дуже мало, чиє слово
привіту обрадувало б її. Крім дочки Трети,
була, мабуть, тільки одна така людина, і
саме вона не привітала її? Вечір випав
чудовий, і Єва, щаслива, що ніхто не турбував її,
сиділа в кріслі, підібгавши ноги, мріяла й
чекала.

Було тихо, як в її маленькому сільському
будиночку під Гейдельбергом. Вона завжди
в думках поверталася до свого літнього
дому. На пальцях лічила місяці, що
залишалися до літа. Ще цілих чотири місяці, о,
до літа ще далеко, маленька вічність. Та
зрештою (було несказанно приємно думати
про це) літо все-таки* настане! І вона вже
мріяла про ту мить, коли відчинить вікна
своєї спальні і вдихне солодке, свіже нічне
повітря і слухатиме цвірчання коників. А
поряд спатиме її маленька дівчинка.

Зайшла Марта й спитала, чи допомогти
Єві вдягатися.

 Ні, ні, дякую, ще маю час,  неуважно
відказала з свого крісла Єва.
До восьми ще було далеко, безліч часу.
Нарешті вона скочила, щоб відігнати мрії,

і почала міряти кроками каюту. Настане і це
літо, як наставали усі інші літа, заспокойся,
умовляла сама себе. її вабив маленький,
гарний столик. На ньому лежали
блідо-голубі аркуші паперу, і нараз їй спало на думку
написати Треті листа, довгого, докладного
листа. О, це була прекрасна ідея, що
буквально сп'янила її. Грета так радітиме,
одержавши листа. Ах, адже у цій вічній скаженій
метушні вона ніколи не знаходила часу, щоб
послати своїй маленькій дівчинці щось
більше за кілька слів привітання.
Марта просунула в кабіну 'свою темну

голову.
 Дев'ята година, Єво!

 Я не піду, хочу спокійно провести цей
вечір. Можеш спати.

 Оце добре, що ти хоч раз відпочинеш.
 Так, завтра увечері я співаю, а після

концерту завжди така колотнеча. Адже ти
знаєш, як це буває.

 На добраніч, Єво!
А тепер вона напише своїй маленькій

дівчинці! Писала усе, що спадало на думку, без
зайвих роздумів. Писала, що їде тепер на
великому кораблі, і в салоні її стоїть гарний
маленький рояль, і в неї є чудова ванна
кімната коралового кольору, і з нею Марта, яка
страшенно мила, як завжди. Ну, ось вона їде
в Америку, і там співатиме в Нью-Йорку,
Бостоні, Чікаго, Філадельфії, і всі ці міста
Грета може знайти в атласі. Але потім
настане літо, і тоді вони знову будуть удвох
вісім тижнів у маленькому будиночку під
Гейдельбергом, і на цей раз вони закінчать
водяне колесо, вже по-справжньому, так

щоб воно працювало.
Єва писала й писала. Вона розпалилась,

щоки її розчервонілися, ніби жевріли
зсередини. А все-таки... все-таки вона не могла
написати своїй улюбленій, довгоногій
дівчинці все, що хотілося. Треті було вісім
років, і листа відкриє стара, дуже поважна
дама. На цю стару, дуже поважну даму Єва
мусила зважати.

Ах, Грето, Грето, Грето! Нестерпна туга за
дитиною сповнила її в цю мить такою
мукою, що вона ледве стрималась, щоб не
закричати вголос! О, боже правий, як вона
любила свою довгоногу дівчинку!

Грета, Грета! Все інше не мало ніякого
значення!

До того ж пригадалося, що вона забула
спитати Грету, чи відвідав її цього разу
дядько Байт! У нього були справи у Відні, і він
хотів заїхати до неї в Зальцбург дорогою з
Відня у Гейдельберг. Сподівалася, що тепер
він зможе додержати свого слова.

Єва писала і водночас знову відчувала, що
чекає. Однак тепер вона вже не чекала
переконано і терпеливо, як досі,  дожидання
дедалі болісніше розгорялося в ній, гризло,
пожирало.

Та ось почувся стукіт у двері, і Єва
підвелася з торжествуючим виглядом. Зайшов
стюард, вона подивилася на його руки. В
руках не було нічого. І, все ще втупившись
очима в ці порожні руки, ці незбагненно
порожні руки, вона сказала стюардові, що
просить пробачення у директора Генріккі, 
вона дуже стомилась за останні дні.
Розчарована й безпорадна, вона довго

стояла на одному місці, неспроможна навіть
ворухнутися. Нараз відчула, що вона
самотня, абсолютно і безнадійно самотня. О
боже, яка вона самотня, яке безглузде усе її
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життя! Вправи, репетиції, спектаклі,
гастролі, концерти, подорожі  можна
збожеволіти від усього цього! І ось вона стояла, Єва
Кенігсгартен, якою так захоплювалися
люди,  о, ця Єва Кенігсгартен була нещасною
жінкою, ніхто лише не знав про це.

Ні телеграми, ба навіть привітання.
Ну, гаразд, сказала собі, знову поринувши

у мрії,  вона сповнить своє життя новим
змістом. Вона помилилась, і було нелегко
признатися у цій помилці, авжеж. Але,
мабуть, так все-таки було краще. Отож справи
у Франкфурті були важливішими за все
інше. «Космос» не можна було вже
наздогнати. Так краще, вирішила Єва і підвелася. Так
краще, так найкраще.
О, вона більше не хотіла, ніколи, ніколи

більше! Тільки її маленька дівчинка, нічого
більше  про мене, хай будуть репетиції,
спектаклі, концерти, подорожі  аби не ці
муки. Вона подумала про Йоганнсена, про те,
як схилялася перед ним, була його рабинею!
І все-таки він скоро зв'язався з отією
іншою, а коли вона відвернулася від нього...
Ну, та про це не хотілося більше думати!
Про це вона не могла думати, це було надто
страшним. Ніколи, ніколи, ніколи більше не
хоче цих мук, які щоразу були однаковими.

«Так краще!»  повторила Єва, і очі її
засяяли і почорніли. Однак за мить тупнула
ногою, розгнівана й сердита на себе, і
голосно промовила: «Ти дурна! Дурна! І ніколи не
порозумнішаєш!»
Роздягаючись, щоб лягти спати, вона вже

була значно спокійнішою. Адже телеграма
все ще могла надійти. Або ж могла й
загубитися. Все з'ясується. Вона знову
примирилася з долею, яку часто проклинала в своїй
безпорадності.

Кінський ще й досі лежав на ліж-

Юкові в каюті. Вже смеркло, а вінще й не ворухнувся. Лише іноді
здригалися його брови  коли в
коридорі чулися чиїсь кроки чи

голоси. Коли прийшов Уоррен Прінс, щоб
підготуватися до вечора, він удав, що спить.
Прінс поводився дуже запобігливо. Він
натягнув смокінг, беззвучно, крізь зуби, щось
насвистуючи, пов'язав краватку і з
юнацькою самозакоханістю уважно оглянув себе
у дзеркалі. Він швидко закінчив свій туалет.

Кінський знову втупився очима в стелю.
Але враз схопився: «Ні, ні,  сказав він.
Це просто від перевтоми!» Натер скроні
одеколоном. «Просто від перевтоми», 
повторив, щоб виправдати перед собою
свою слабість. Він їхав ніч і цілий день, щоб
встигнути на пароплав.
Накинув пальто і вийшов з каюти. Якийсь

час блукав, як у напівсні, в лабіринті мов¬
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чазних святкових коридорів. З деяких кают
чулися звуки грамофонів, безшумно
пропливали стюарди. Іноді зустрічав пасажирів,
усі вони кудись поспішали і здавалися
страшенно заклопотаними. Кричали, сміялися,
сповнюючи корабель своїми різкими,
грубими голосами. Дві молоді дами бігли
коридором наввипередки, і він змушений був
притиснутися до стіни. Коли піднявся вище,
з одного яскраво освітленого салону
долинула солоденька, сентиментальна музика,
він побіг звідти і знов спустився на кілька
поверхів нижче.
Роками він жив у глибокій самотині, в

тиші полів і лісів, і цей пароплав, сповнений
світлом, музикою і галасом веселих людей,
майже лякав його. Нарешті потрапив на тиху,
м'яко освітлену палубу. Це була нижня
палуба корабля, і лише вряди-годи по ній
проходив пасажир або стюард. Тут він
прогулювався кілька годин, піднявши комір
пальта і насунувши шапку аж на очі.
Море лежало далеко внизу, воно шуміло

м'яко і рівно і лисніло, мов хвилі в'язкої
смоли. Часом ген-ген у небі спалахувало
світло, щоб так само швидко погаснути, 
останній маяк, що сигналив їм. Тепер
залишалися самі зорі і тонкий серпанок місяця,
що сходив на горизонті. Інколи хвиля з
шипінням налітала на борт корабля, щось
безупинно бряжчало, ніби викидало шлак.
Кінський дивився у чорне море, холод і

нещадність якого проймали його жахом. Усе
було чуже йому: цей розкішний пароплав,
смолисто-чорне море; навіть це темне небо
з нечисленними зірками здавалося чужим і
ворожим. Але заплющуючи очі, він бачив
у собі морок, проти якого ця темна ніч
здавалася яскравим днем, морок, в якому не
було ніяких зірок.

Так, він був тут, цього не заперечиш, він
був на пароплаві, який мчав через
Атлантику. Навіщо він прийшов сюди? Навіщо їхав
вдень і вночі, щоб встигнути на цей
корабель? Невже він не був більше господарем
своїх вчинків, невже підкорявся волі
таємничих сил, що домагалися його загибелі?

Тепер вдома у Санкт-Аннені вечеряють.
Він бачить сліпучо білий стіл, сервірований
сріблом. Як завжди, стоять кришталеві вази
з квітами, так заведено у його матері.
Страви прості, але стіл має святковий вигляд.
Він бачить їх за великим круглим столом

у стилі барокко, на високих твердих
стільцях: ось сидить мати з білосніжною
копицею волосся, в чорному шовковому платті
трохи старомодного крою. Поряд  його
дочка в благопристойній, дещо манірній
позі, далі міс Роджерс  материна
компаньйонка (вона живе у них вже двадцять років),
з рідкими білими пасмами волосся і
маленькими іржаво-червоними вусиками над пух¬



кою губою. А біля міс Роджерс  його
місце. Воно порожнє.
Як і щовечора, розмову підтримує мати.

Вона розповідає про своє життя, яке було
неймовірно багатим. О, мати вміла кохатися
у спогадах. Вона вважала, що старість
прекрасна. Над усіма подіями стояло сяйво,
«золоте сяйво призахідного сонця».
Або мати розповідала про свої

мандрування. Лондон, Париж, Ніцца, Рим. Потім
залюбки базікала з міс Роджерс по-французь-
ки чи по-англійськи. Вона живе в далекому
світі і в далекому часі, що давно вже минув,
і не помічає цього. Вона набирає поважного
вигляду, вона знову родовита дама,

полковниця фон Кінська, уроджена графиня Манс-
фельд. А міс Роджерс коли-не-коли
сміється своїм уривчастим, голосним, гавкучим
сміхом приглухуватих.

Нарешті мати підводиться з-за столу, і він
по хистких сходинках йде нагору, у свої
кімнати. Він бачив себе, коли піднімався. Тут
були маленька спальня, нудна і примітивна,
як чернеча келія, і схожа на зал робоча
кімната з почорнілою брусованою стелею. Тут
стояли кілька зальцбурзьких шаф у стилі
барокко і великий письмовий стіл у дусі
італійського Ренесансу. А навпроти столу в
кутку стояв строгої тірольської роботи грубий
і темний двометровий дерев'яний хрест з
розп'яттям. І поки Кінський, мерзнучи,
блукав отут по палубі, його дедалі глибше
проймала туга за цим завжди однаковим
приміщенням, з якого він втік.
Ось він відкриває зальцбурзьку шафу. Ця

шафа раніше стояла в якійсь ризниці, і ще
тепер, коли відкривали опуклі дверцята, з
неї пахло ладаном. Кладе на робочий стіл
рукописи, стоси пожовклого нотного

паперу, і його заливає хвиля урочистості і
збудження.

Якийсь час він бачить себе за столом, руки
його гортають рукописи. Потому знов
підводиться і починає повільно і задумливо
міряти кроками великий зал. Так, як робив це
щоночі, сотні ночей, тисячі ночей.
Струменять по вікнах холодні потоки, шаленіє буря,
хляпає сніг і липне до шибок.

Бувають добрі ночі, бувають погані ночі.
Іноді його охоплює екстаз, в ньому звучить
орган, тисячі вправних скрипок, мелодії
підхоплюють його, як морські хвилі 
легенький корабель. Поганих ночей більше, ніж
добрих. Добрі ночі приходять чимраз
рідше. Усе застигло, мелодії замерзли. Відчай.
Він обрав це життя пустельника, щоб
служити меті свого життя: створити щось
велике, щось надзвичайно велике! Поряд з най-
славетнішими іменами в музиці повинно
стояти і його ім'я. Він відчував у собі силу, його
підхоплювали на свої крила сп'яніння і
пристрасті, несли днями, тижнями, місяцями,

він відчував щось божественне, найвеличні-
ше, що іноді можуть відчувати обранці долі.
Гарячковими руками намагався втримати
це  тисячі благословенних, проклятих
ночей. Даремно. Залишався фрагмент,
уривок  нічого більше.

Слухай! Нічого  нічого  тиша.
Джерела мовчать. Він ходить вперед і назад, поки
починає розвиднюватись, і часом бачить
своє бліде обличчя в тьмяному
старовинному дзеркалі, що стоїть у кутку.

Вдень він стомлений і розгублений, і мати
стежить за виразом його обличчя.

 Чарівний день,  каже вона, 
чудовий день! Ця казкова небесна блакить,
немов на картинах старих майстрів. А ти, мій
любий, здається, перевтомився. Думай про
те, як мучились усі великі. Про це думай,
Феліксе!

Він намагається посміхнутись, він добре
вихований. Принаймні мати все ще вірить в
його покликання, вона була першою, хто
підтримав у ньому ці надії, коли він був ще
зовсім юним, майже хлопчиком. Його мати
з своєю копицею білого волосся і гордим,
ще досі красивим обличчям вселяла
глибоку повагу, але він починав ненавидіти її:
нічогісінько не розуміла ця жінка, пошла,
самозакохана і легковажна.

Вже недалекий той час, коли він

ненавидітиме всіх людей, усіх, бо вже не міг
спокійно розмовляти ні з ким. Самотність дедалі
більше охоплювала його, як крижаний
панцир.

Він ходить вперед і назад у великому
примарному робочому приміщенні і думає,
думає. Він написав кілька речей, що їх
привітали професіональні критики. Називали
великі і дуже великі імена, залежно від
сміливості свого пророцтва.

У ці страшні ночі він мав час детально
розібратися в усьому, і коли добрався до
головного, з жахом побачив, що це головне 
Ніщо. Ніщо!

Світ був пустий, і небо, що його створили
собі люди, було пусте і без бога. Що таке
дружба, що таке любов, що їх люди
освятили поезіями і симфоніями? Що таке
справедливість? Люди вигадали цю
справедливість, так само як вигадали собі бога і
блискуче, розкішне небо, щоб врятуватися од
відчаю.

Є мурашки, що точать і руйнують цілі
храми, палаци, кораблі, міста, не залишаючи
нічого, крім пилу. Так його думки сточили все,
його небо обвалилося, як старий
струхлявілий храм, розсипалися на пил його боги,
його святі і ангели, і одного дня нічого, крім
пилу, йому не лишилося.
Останньої зими він особливо мучився.

Невпинно падав сніг, усе вкрилося льодом.
І він відчував, як цей лід насувається на ньо-
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го і заморожує його серце. Цієї зими вже
не було жодної доброї ночі! Все
перетворювалось на лід, і він починав замерзати
душею.

Однієї з нескінченних ночей почалось
найстрашніше випробування в його житті.
Однієї ночі, сидячи у повному творчому
безсиллі над своїми рукописами, він раптом
підвів погляд і злякався: мерехтливими очима
на нього дивився високий  на людський
зріст  грубо вирізьблений з дерева
Спаситель, який стояв навпроти його робочого
столу. Власне, то були не очі, то були
миготливі цятки, які набрали форми очей. Він
вражено схопився і нерішуче підійшов до
дерев'яної статуї. Чари розвіялись. Перед
ним було спотворене болем, худе обличчя,
досить примітивно виконане. Але коли він
сів за письмовий стіл, ці яскраво
виблискуючі очі знову дивилися на нього. Відтоді це
повторювалось щоночі. То була страшна
мука.

Кінський мерзнув. Лише тепер збагнув, де
він: лікті його спиралися на вологі поручні
пароплава, що двигтів від напруження. Дув
крижаний нічний вітер.

О, так, страшна мука, остання мука!

Кінський подався в каюту. Було
вже, мабуть, пізно. Хропів
Уоррен Прінс. В третьому ліжкові на
подушці темніла чиясь
шевелюра. Мабуть, пан Філіпп, якого він

ще не бачив. Прийняв потрійну дозу
снотворного і звалився у смертельній втомі.

Під ним тупо, в рівномірному невпинному
ритмі товкли і мололи машини: то була
людина, насильник, циклоп, який шмагав море
сталевими мечами. Стіни каюти здригались,
скрипіла і деренчала маленька засувка.

Прінс хропів, Філіпп інколи зітхав, за
стінкою хтось також, здавалося, хропів. Увесь
корабель був наповнений сном і хропінням,
сном і хропінням трьох тисяч стомлених
людей, які, стиснуті у тісному просторі, лежали
на своїх койках.

Вона теж спала тепер, так, і вона, десь у
корпусі цього великого судна, зовсім
близько від нього. О так, він пригадав, як чарівно
вона може спати! Вона скручувалася
калачиком і спала, як людина кам'яного віку в
своїй печері, як звір у хащах. А прокидалася
ніби новонародженою, новою людиною, яка
забула все, що було вчора.
Мели, мели, думав він, слухаючи важкі

зітхання машин. Випростався, як
паралізований, ритм машини заколисав його. Та ось
Прінс закашляв, щось промимрив, і сон враз
пропав.

В голові знову заснувалися думки. Що
таке істина? Що таке любов? У чому смисл
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життя? Думки тривожно і примарно блукали
в мозку, як в'язні у темному підвалі, що
шукали виходу до світла. До світла виходу
немає! Спи, спи.
Маленька засувка деренчить, стіни

дрижать. Він чує, як притуляється фен до вікон
його великої робочої кімнати з почорнілою
брусованою стелею. Він чує гомін лісу. Над
лісом мчить у страху блідий місяць. Чує
запах вологої чорної землі Санкт-Аннена.
Бачить себе за своїм великим письмовим

столом, але тепер його не мучить неспокій.
Знає, що насправді його тут немає, він
далеко від письмового столу і Спасителя з
миготливими очима. Він почуває себе у
безпеці. Він втік. Тут Спаситель не має влади над
ним.

Він утік від Спасителя з мерехтливими
очима, від примарного робочого
приміщення, від своєї матері, від своїх думок, від
самого себе.

У своїй великій муці він утік сюди, на цей
корабель, до людини, яка могла б ще
врятувати його. Єва? Можливо, його зворушить
Євин голос, а її ясні очі вкажуть йому вихід.
Можливо, є ще надія для нього. Але ж
можливо, що він навіть не побачить її, а завтра
вже непотрібно буде принижуватися перед
нею, завтра він уже сам знайде вихід. О, це
також могло трапитись, цілком імовірно.

Прінс хропів з присвистом, увесь
корабель поглинув схожий на смерть сон, і
тільки Кінський не спав. Нараз його слуху
торкнувся далекий гул,'що видався йому звуком
з іншого світу. Цей гул виникав з глибокого
хропіння, розростався до металевого реву
тромбона і потім знову  глибоке хропіння
і зойк. Звук цей був надзвичайно сильний,
але все-таки, здавалося, долинув з

несказанно далекого, неземного світу. Море і
небо здригалися.
Кінський лежав, мов паралізований, тіло

його трусилось, лоб вкрився потом. Його
охопив жах. Він здригнувся і підвівся. То був
не голос цієї землі, то був голос
потойбічного світу, котрий кликав його. То була доля,
що шукала його, то була смерть, що
піднесла свій голос через моря і континенти.

Пароплав затих. Ні зітхання машин, ні
хропіння  цей потойбічний звук, здавалось,
спопелив увесь корабель.
За якийсь час знову почувся голос

тромбона. То були закличні горни, труби, мідні
тібетські сурми. То був торжествуючий
поклик долі, що звучав над морями й
континентами. Кінський довго не міг звільнитися
від містичного страху і тоді, коли зрозумів,
що сурми були нічим іншим, як сигнальною
сиреною «Космосу», що проходив смугу
туману.

Знеможений, він незчувся, як заснув.



«Космос» прокидався.
З нічної зміни прийшли

кочегари і в яскраво освітленій душовій
змивали з голих тіл вугільний пил
і піт. Вони гомоніли, наче надворі

був білий день. Потім довго розтирались
рушниками при відкритих ілюмінаторах, у
які вривалося крижане вранішнє повітря.
Зі своїх залізних ліжок виповзали пасажири
нижньої палуби  то були здебільшого
польські і російські переселенці. Бородаті
чоловіки без особливого ентузіазму мовчки
дивилися крізь ілюмінатори на темне море.
Вони їхали з дружинами і дітьми назустріч
невідомому майбутньому, такому ж
настороженому і загрозливо підступному, як оце
море.

Поряд, у жіночому відділенні, пхикали і
галасували діти, матері заспокоювали
немовлят, давали їм грудь. Уночі в однієї
хворої польки з Галичини почався приступ, її
забрали, і жінки наполохано принишкли.
А «Космос» здригався аж до верхньої

палуби і мчав далі.
В каютах носової і кормової частин

корабля спалахнули лампи, тут жили люди, що

звикли вставати рано. Лише в середній
частині все ще було тихо, хоч їдальні і
коридори вже засяяли яскравим світлом.

Палуби ще вологі після ранкового туалету,
вони пахнуть мокрим деревом, вікна, що
виходять на море, запітніли. А он з-за рогу
вигулькнув Уоррен Прінс; тренований бігун,
він кілька разів оббіг корабель, потім
ліфтом спустився в гімнастичний зал. Прилади
і пристрої виблискували тут, як у клініці. Він
ще й тут пробіг у швидкому темпі, потім
завзято пововтузився коло боксерської груші.
Тепер його тіло розчервонілося Г зігрілося
від енергійної роботи, він парує, як кінь
після ранкового галопу. Уоррен вдоволений.
Ще не відсапавшись, він спустився у

плавальний басейн, оздоблений зеленим, як
малахіт, мармуром. Тут теж було тихо, тільки
з шумом струменіла підігріта морська вода.
В басейні, крім Прінса, був тільки один
чоловік. Здавалося, ніби цей «Космос» лінія
збудувала для самого лише Уоррена Прінса.

Уоррен пізнав того чоловіка з білим
волоссям, що повагом плив через басейн. Це
був Бернард Шваб, власник і видавець
«Нью-Йорк стандард», один з тих
легендарних, котрі видряпались нагору із злиднів. Він
був другрм трьох президентів і сорок років
брав участь у творенні історії Штатів.
Коли Уоррен знову повернувся на

палуби, було все ще досить рано. Але перукарі
вже працювали у своїх салонах і саме
відчинялися крамниці  сліпучий базар, Рю де
ла Пе в мініатюрі: витончені прикраси,
блискотливе коштовне каміння і обсипані
діамантами наручні годинники, французькі
капелюхи і костюми, шуби, шовкові тканини і

парча. У салоні квітів пишна продавщиця,
справжня Юнона з нафарбованими губами і
лакованими нігтями, кропила водяним
пилом свої букети троянд і кущі бузку. Прінс
зробив їй кілька компліментів і пустив
бісики. Вже з раннього ранку він почував себе
таким багатим, що міг гайнувати. Нарешті
купив червону гвоздику, і з цієї розкішною
червоною гвоздикою в петельці Уоррен на
весь день був споряджений і цілком
впевнений в собі.
В ресторані, куди він зайшов поснідати,

було майже порожньо. Тут сиділо кілька
чоловіків з обличчями, рожевими після
ранкового туалету і гоління. То були працівники
великих промислових або комерційних
підприємств, які звикли рано вставати. Дам
майже не було. За одним з сусідніх столиків
Уоррен помітив блискучу, як бронза, голову
з рідким жмутком волосся на потилиці. То
був професор Райфенберг, музичний
керівник Кенігсгартен. Саме в цю мить бронзова
голова повернулася до нього. Професор
пізнав його, посміхнувся і жестом покликав
до себе.
Уоррен зраділо підійшов. Він поважав дві

речі: гроші і славу! Щоправда, гроші і слава
рідко об'єднувалися в одній особі, така
людина була б для Уоррена богом!
«Кінський!»  майнуло в його голові,

коли підходив до Райфенберга.
Уоррен знав професора давно. Якось,

років зо три тому в Бостоні він спробував узяти
в Райфенберга інтерв'ю. Тоді він ще був
студентом. і писав дрібнички для «Музікаль
рев'ю». Жодна знаменитість не поводилася
з ним так зневажливо. Райфенберг по суті
просто вигнав його. Через рік він знову
наважився підійти до професора. Цього разу
той був значно милостивіший.

 А, це ви,  сказав він.  Боже, у вас
уже виросли маленькі вусики!
Учора, в експресі, який привіз пасажирів

у порт, він знову побачив Райфенберга 
той спав сам у купе першого класу, і Уоррен
прокрався до нього. На превелике його
здивування, професор, прокинувшись, прийняв
його дуже люб'язно, як старого знайомого.

 Зустріч у Бостоні? Так, я дуже добре
пам'ятаю вас, пане Прінс!  навіть імені
його не забув  він, найкращий у світі
виконавець Шопена.

 Доброго ранку,  привітався Уоррен,
підходячи до столу Райфенберга.
Він стежив за виразом обличчя

професора, той був у чудовому настрої.
 Дозвольте поснідати за вашим

столом?  Уоррен присів без зайвих
церемоній.  Вчора в поїзді нам, на жаль,
перебили розмову. Я хочу дещо у вас спитати 
запитання дуже важливе.

Райфенберг запросив його широким
жестом, великодушним жестом.
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 Прошу, пане Прінс! Запитання?
 Так, запитання, яке здається мені важ-?

ливим. Як прізвище людини, з якою була
одружена пані Кенігсгартен?

 Прізвище людини, з якою була
одружена пані Кенігсгартен?  задумливо
перепитав Райфенберг.  Ви маєте на увазі
прізвище її чоловіка? Хвилинку!  Райфенберг
покликав стюарда і почав з ним довгі
переговори.

 Друже мій,  сказав він за хвилину
Прінсу.  Я філософ і погоджуюсь з тим
філософом, який каже: чому лише дурні
мають добре їсти?

Столи вгиналися під багатствами п'яти
частин світу і всіх океанів. Але жодна з цих
двадцяти рибних страв і сотні ласощів не
спокусили Уоррена. День треба було
починати просто, як селяни; під час обіду можна
вже трішки ризикувати. Він замовив чай,
вівсяну кашу, яєшню з шинкою і грейпфрут.

 Оце й усе?  іронічно спитав
Райфенберг.  Теперішні молоді люди не мають
фантазії.

Уоррен сказав, що мусить зважати на свій
шлунок, але Райфенберг презирливо
розсміявся.

 Ніколи не зважайте ні на який із своїх

органів, юний друже, ніколи. Тоді ви
розкішно житимете і матимете очевидну перевагу
раніше вмерти. Людина, яка хоч трохи
поважає себе, не доживає до старості.

Професор Райфенберг був ма-
Ш ленький і кремезний чоловік з
1 неправдоподібно високим чо¬

лом  справжній купол,
облямований ріденьким сивим вінком

кучерявого волосся, ніби скуйовдженого
різким вітром. Але і чоло, і обличчя оживляли
безперервна гра міміки, невпинна буря
настроїв, яка вмить з драматичної величності
цезаря переходили в безневинні дитячі
веселощі.
Згодом, коли матиме час, Уоррен

писатиме романи, а поки що, хоч як це сумно, в

нього до романів руки не доходять. Але він
був певен, що міг би стати колись
американським Бальзаком чи Діккенсом. А тимчасом
він мусить вдовольнятися дослідженнями і
спостереженнями, нашвидкуруч
занотованими у записній книжці. В одній з цих записних
книжок професор Райфенберг був,
охарактеризований, як «людина, що прожила три
повних життя».

 Так, я прожив три повних людських
життя,  одного разу сказав Райфенберг
Прінсу (це було під час другої зустрічі в
Бостоні),  і кожне таке багате, що його
цілком вистачило б для людини. Не вірите,
юначе?
Райфенберг народився в Угорщині в сім'ї
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сільського вчителя. Дванадцяти років дав
свій перший відкритий концерт у Відні, місті,
яке, за його висловом, має в собі більше
музики, ніж усі столиці світу разом узяті. Він
об'їздив Європу, грав перед королями і
королевами, мав шість фраків і чотирнадцять
високих орденів.
Сімнадцятирічним юнаком Райфенберг

мав першу коханку, вірніше, то було його
перше велике кохання. Він повіз у Париж
дівчину з аристократичної сім'ї. .
Це було перше життя Райфенберга.
В двадцять років він став викладачем по

класу фортепіано у Петербурзькій
консерваторії, наступником Рубінштейна.

 Знаєте, юначе, ким був Рубінштейн?
Богом з діамантовими руками!
Тут, у Петербурзі, Райфенберг жив, як

пуританин, як чернець; у цей час він вирішував
проблеми, від яких люди з живим розумом
легко могли збожеволіти. Тоді в нього було
лише чотири книги: Біблія, «Фауст»,
«Божественна комедія» і «Дон Кіхот». Він їв, як
поденник, не палив, не пив і щодня
працював повних шість годин. То було друге життя
Райфенберга.
Потім почалося третє, «абсолютно

божевільне».
Райфенберг встановив, що він взагалі не

вміє грати на фортепіано! Страшне відкрит¬

тя, яке тоді зробило його майже
меланхоліком. Він поїхав на батьківщину і найняв
самотній сільський будиночок у відлюдній
місцевості. Тут працював цілий рік, вдень і
вночі. Нарешті дечого досяг, і почалися
концертні турне. Подорожував по Європі,
Штатах, Південній Америці, Австралії. То було
суцільне божевілля, однак це він зрозумів
лише значно пізніше. Своєму батькові він
збудував віллу, у своєму рідному селі
заснував розкішну школу і лікарню, хоч там і не
було хворих; він двічі одружувався і двічі
розлучався, він платив, платив, платив. У
нього було шестеро дітей.

Роками спав тільки на пароплавах і у
залізничних вагонах. Сказано ж  то було
чистісіньке безумство. Нарешті його здоровий
глузд повстав проти цього божевілля. Коли
йому щось не подобалось, він за п'ять
хвилин до початку концерту відмовлявся
виступати, і ніщо не могло допомогти, навіть якби
антрепренер застрелився у нього на очах.

Байдуже! Він обирав найновітніші і дуже
спірні програми, і коли публіка залишалася
байдужою, підводився і з найприємнішою
посмішкою оголошував, що гратиме цю
п'єсу ще раз, поки глядачі зрозуміють її.
Якщо треба буде,  навіть втретє.
Антрепренери, які раніше цілували йому ноги,
покинули його: віртуоз, який відмовляється,
коли йому заманеться? Який звертається з
промовами до публіки?
Райфенберг кинув це життя. Воно

обридло йому. «Тільки ідіот може весь час робити
одне й те саме»,  сказав він. Так пройшло
третє життя Райфенберга. Тоді йому було
під п'ятдесят.
Отож закінчилися три життя Райфенберга.

І почалося четверте: він познайомився з
Євою Кенігсгартен і раптом відкрив новий
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сенс життя! Саме тоді, коли він, за власним
висловом, остаточно вирішив стати
філософом, тобто нічого більше не робити, а лише
мислити. Він став порадником і вчителем Єви
Кенігсгартен, її помічником, коли хочете. Він
віддав себе її мистецтву, чого досі ніколи
не робив, ніколи, ніколи. Чому? А дуже
просто: бо Єва Кенігсгартен була чудом (саме
так він сказав), нічим іншим як чудом!

Стюард подав Райфенбергу на
срібному блюді майстерно
підсмажену хрумку рибу з
артистично викладеним гарніром, що ніби
зійшла з натюрморта старого

голландського майстра. Райфенберг
благоговійно відокремив білосніжне м'ясо від
кісток і обережно покропив його кількома
краплями англійського соусу. їв з великою
урочистістю, не звертаючи більше на
Уоррена жодної уваги, і минув досить тривалий
час, поки він закінчив свій сніданок. Потім
задоволено витер губи і вийняв з бічної
кишені довгу тонку сигару  віргінію.

 Ви оце звернулися до мене із
запитанням,  промовив нарешті Райфенберг. 
То що вас цікавить?..

Він задумався і так відкинувся на своєму
стільці, що стілець мало не перекинувся.
Потім обличчя його скривилося у
похмуро-драматичну маску: Наполеон дивиться на
палаючу Москву.

 Фелікс. Маєте на увазі Фелікса?
Навіщо вам?

 Це мене цікавить. Учора, коли ми
сиділи в поїзді, ви кілька разів називали його
прізвище, але, на жаль, я забув.

 Ага, так-так, я почав вам розповідати
цю історію з розлученням, але нас
перебили,  Райфенберг разом з стільцем подався
вперед.

Від його неуважливості нараз не
лишилося й сліду.

 Я хочу розповісти вам цю історію, щоб
ви могли дати у пресі правдиву інформацію,
в разі якщо газети знову знімуть галас
навколо цієї справи, що цілком можливо.
Американські газети свого часу зробили
сенсацію з цієї злощасної історії. У них вийшов
справжній роман! Одна газета навіть писала,
що Кінський покінчив життя самогубством.

 Кінський?  перебив Уоррен
професора Райфенберга.  Як ви сказали: Кінський?

 Авжеж, таким було чи, може, є ще й
сьогодні прізвище Фелікса. Бо він живий,
незважаючи на американську пресу.

 З Відня?

 Так, з Відня. Тепер він живе у Зальц-
бургу.

 Є багато Кінських?  по паузі спитав
Уоррен.

Повіки Райфенберга, які звичайно нервово

кліпали, на якусь мить застигли. Він
поглядав на Прінса з добродушною іронією,
здивований чудним запитанням. Нарешті
вирішив відповісти:

 Не знаю. В усякому разі, він походить
з дуже знатної родини. Кінські, мушу вам
сказати, протягом поколінь ставали або
офіцерами, або музикантами. Ну, Фелікс
Кінський ніколи не був офіцером. Він дуже
рано виявив хист до музики, і його мати, теж
обдарована натура, всіляко підтримувала
мистецькі нахили хлопчика. Ось чому Фелікс
уже замолоду віддався музиці. В
шістнадцять років він написав свої перші музичні
твори.

 Він композитор?
 Так,  трохи здивовано відказав

Райфенберг.  Але звідки вам знати, що він
один з найвизначніших сучасних
композиторів? Це надзвичайно великий талант, він,
безперечно, зробив би блискучу кар'єру, якби...
ну, якби мав щасливіший характер. Фелікс
диригував тоді оркестром у провінції, в Л.
на Дунаї. Хотів здобути сценічний досвід, в
той час він писав оперу,  в цьому, певне,
і полягала головна причина, бо тоді він ще
був багатий. Коротко кажучи, тут, в Л. на
Дунаї, Кінський познайомився з
Кенігсгартен. Він навіть твердить, що відкрив її
голос, але я не знаю, чи це справді так. Він
часто говорив, що Єва  його «творіння»;
ну, та всі ми дуже високої думки про себе.
В усякому разі, він навчив її і дав їй освіту.
А втім, здається, все це я вам уже розповів
учора в поїзді, коли нашу розмову
перервала ота стара дама, що шукала свого собачку
і зчинила такий страшний лемент.

 Так-так.

 Отож зрештою Фелікс Кінський привіз
Єву у Відень. Він кілька років прожив із нею
і нарешті одружився. Це була перша його
велика помилка. Ніколи йому цього не треба
було робити.

 Ніколи? Чому?
 Ніколи!  Райфенберг знову почав

розгойдуватися на стільці.  Hi-ні-ні, з
такою, як Єва Кенігсгартен, не одружуються.

Прінс, нічого не розуміючи, сидів з
дурнуватим виглядом.

 Ні-ні. З стихійною силою не

одружуються. Не можна одружитися з повітрям,
з морем, з вогнем... Це чистісіньке
безглуздя. Стихійною силою можна захоплюватися,
але не володіти нею. Або треба бути
такою ж стихійною силою, ще сильнішою
стихійною силою. Розумієте, Прінсе?

Прінс подумав про свої записні книжки.
Райфенберг смалив віргінію і з насолодою
вдихав блакитний дим.

 Ну, гаразд. Цей нещасний Кінський
спробував... досягти неможливого! Він
людина нервів, він дуже складна людина, я б

ЗО



сказав  небезпечно складна. А Єва 
дуже проста людина, яка дихає і віддається
своїм інстинктам, дитина, коли хочете.

 Дитина?
 Так. З цілком очевидною

примітивністю і всіма геніальними інстинктами дитини,
яка підкоряється лише внутрішньому
голосу,  і то підсвідомо. Вона ніколи нічого не
зробить всупереч своїй натурі. Це
прекрасна риса. Кінський зробив непоправну
помилку, вважаючи, що можна володіти стихійною
силою,  і на цьому він зазнав краху.

Райфенберг відкинувся на спинку стільця
і трагічно наморщив лоба. Глибокодумно і
замислено похитав головою.

 Кожна людина,  сказав він,  рано
чи пізно зазнає краху в житті через якийсь
недолік свого характеру. Цей Фелікс
зазнав краху через свою зарозумілість і пиху.
Він вважав, що має невідпорну владу над
усіма людьми. Шкода його, шкода!
Звичайно, рано чи пізно це мало закінчитися
катастрофою, всі це передбачали. До того ж
Кінський взагалі не знає жінок. У нього було
кілька скороминущих, дуже холодних
любовних зв'язків  ото й усе. А тут нараз
його охопило просто безумне кохання до
цієї Єви. Кінські  потайні, тверезі, майже
холодні люди, але коли їх охоплює
пристрасть, вони не знають меж. Мабуть, він і
сьогодні ще так само кохає її. Хтозна!
Кінські егоїсти, і, отже, зрозуміло, що Фелікс
вимагав від Єви такої ж пристрасної
любові. Він так і не зрозумів, що дитину ніколи
не можна примусити любити. Можете
робити що завгодно  дитина любить або не
любить.
Райфенберг вважав, що Єва бачила у Фе-

ліксі насамперед свого вчителя і друга, вона
поважала його  а чи кохала? Тоді у Відні,
сказав він, Єва з сільської дівчини
перетворилась на даму... та ні, це знов-таки невірно.
Тоді вона під суворим керівництвом Фелік-
са, під його постійно критичними поглядами
навчилася вдягатися і поводитись, як дама.
Всі одностайно захоплювались свіжістю і
невимушеністю Єви, її голосом, її талантами,
так, Євою буквально захоплювались. Але
коли хтось наважувався зробити Єві найне-
винніший комплімент,  Кінський миттю
полотнів од ревнощів. Єва належала виключно
йому!
А згодом, коли з'явилася маленька

дитина, Грета, тоді в них все й пішло шкереберть.
Єва була лише матір'ю, нічим іншим як
матір'ю, і майже не звертала уваги на Фелікса.
Він страшенно переживав тоді. А тимчасом
не слід було робити з того трагедії. Вони
не пасували одне до одного і, помучившись
кілька років, розлучилися. Навіть Фелікс
виявився розсудливим і поставився до цього
досить розумно.

 У цей час,  сказав Райфенберг з щас¬

ливою дитячою посмішкою,  я й
познайомився з Євою і покохав її. О, так, я
абсолютно не заперечую цього. Але то знов-таки
була зовсім інша любов, любов філософа,
який любить чудесне і неповторне. Я тоді
був щасливий від того, що Єва відразу ж
довірилася мені. Я щойно сказав вам:
дитина любить або не любить. Звичайно, як
музикант я закохався і в Євин голос. Я сказав

їй: «Послухайте, Єво, ваш голос прекрасний.
Але за кожним окремим тоном я чую ще
один тон, прихований і ще прекрасніший.
Якщо хочете послухатися моєї поради, ми
добудемо ці останні прекрасні тони. А
може, за ними приховано ще прекрасніші, хто
зна?» Отож відтоді ми  найкращі друзі і
працюємо разом.

Єва працювала вдень і вночі, вів далі
Райфенберг. Ніколи він не зустрічав у людини
такої цілеспрямованості! Вона працювала
багато і наполегливо. Тепер ніхто не
повірив би цьому. Вона дістала ангажемент у
Віденську імператорську оперу, але дебют
був невдалий. Спробували її на провінціаль-
них сценах  безуспішно. Страх забивав їй
голос. Тоді, після всіх цих провалів, було
важко вселити в неї мужність. Райфенберг
не хотів хвалитися, але вважав, що значною
мірою саме завдяки йому Єва тоді не
здалася.

 Та ось діло пішло! сказав він, і
обличчя його засяяло, ніби йшлося про його
власний успіх.  Цілком несподівано, як це
завжди буває з Євою, коли ти готовий вже
зневіритися. Почався її зліт, швидкий і
запаморочливий, який вразив увесь світ. Лише
не мене!  Райфенберг знову щасливо і
закохано посміхнувся.

Райфенберг любив поговорити,
Ч|  Уоррен відчував це і боявся пе-
ІИІІ ребити його.

Тріумф! Але Єва... О, Єва
залишалася такою ж і працювала,

як фанатичний початківець. Залишалася
такою ж скромною, як і раніш. Вона тоді жила
поблизу Бургтеатру в маленькій
чотирикімнатній квартирі, де вільними вечорами
іноді зустрічалася з друзями. Часто приходив
і Кінський. А чом би й ні? Єва завжди рада
була побачити його.

 Тоді у неї бував один норвежець, на
прізвище Йоганнсен, надзвичайно ставний,
гарний молодик. Скульптор, дуже здібний,
Райфенберг, весело посміхнувшись, втупився
кудись у стелю.  Ну, а красиві чоловіки
якоюсь мірою  Євина слабість. Але чи
можна судити її за це? Вона була молода,
здорова, знаменита.

Та послухайте! Вона вже кілька років не
жила з Кінським, а той ревнував, як і раніше,
і вважав, нібито має на це право. Через
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отого Йоганнсена він буквально захворів.
Розігрувалися страшні сцени, Єва благала
його бути розважливим. Але він не міг бути
розважливим. Кінець кінцем вона написала
Кінському листа, в якому просила його
певний час не приходити, бо інакше не зможе
працювати. То була правда, я знав це.
О, ясна річ, це було боляче для Фелікса,
страшенно боляче.

Райфенберг змовк, і зморшки ще глибше
порізали його чоло. Він глибоко замислився,
потім роздратовано похитав головою, ніби
відганяючи неможливі і цілком абсурдні
думки. Але раптом обличчя його
почервоніло аж до лисини, очі загорілися,
заблищали.

 І тоді цей Кінський, стиха сказав він,
утнув таке, чого ніяк не можна було
зрозуміти.

Цей вчинок він, Райфенберг, і досі не
може йому простити, а тоді назавжди
порвав з ним. Щось цілком незрозуміле!
Здавалось, Райфенберг і сьогодні ще вражений
цим. Він стиснув маленький кулачок і
грюкнув об стіл.

 Він, аристократ, вільнодумець, митець,
який ненавидів усе міщанське,  він вчинив
те, що міг вчинити якийсь дрібненький
буржуа! Незбагненно! Може, його нацькувала
мати? Його мати була поважною дамою,
білоголовою королевою. Королева-мати, 
Райфенберг презирливо скривився, 
ніколи не могла простити Єві, що та забрала в
неї сина! Вона цього не простила б будь-якій
жінці, нікому. Еге ж, можливо, й мати винна
в тому; та зрештою хіба мужчина може
дозволити нацькувати себе? Коротко кажучи,
Кінський подав позов на розлучення! До
того вони офіційно не розлучилися, а просто
жили нарізно. Він мав намір забрати в неї
дитину, про яку взагалі не дуже
піклувався  хоч і любив,  бо бачив лише Єву.

 Хотів вразити її якнайболючіше, 
люто говорив Райфенберг. Неврастенік.
Тільки цим можна пояснити його вчинок. Був
час, коли він майже збожеволів. Я тоді
розмовляв з його лікарем.
Райфенберг похитав головою, немовби й

досі не знав, що й думати про все те.
 А може, було щось іще. Хто їх

розбере.
Єва враз стала знаменитістю, але

Кінського імператорська опера не ангажувала.
Мабуть, тому що побоювалась конфліктів.
Кінський був одним з найчестолюбніших
людей, яких тільки знав Райфенберг. Він був
також дуже обдарованим, безперечно, 
наприклад, написав чудесну симфонічну
поему «Одіссей». Райфенберг часто виконував
у своїх концертах цей твір. Але йому чогось
бракувало: мабуть, сили і витримки, бо всі

його твори залишалися, власне,
фрагментами. Так, йому бракувало сили, обов'язкової
для справжнього таланту.

Прінс посміхнувся:
 Розумію.

Райфенберг скривив гримасу і
посміхнувся в свою чергу  так зневажливо, що

Уоррен почервонів.
 Розумієте? Як ви можете це зрозуміти,

юний друже? У вашому віці важко
зрозуміти, що таке мистецтво!  Райфенберг
розсміявся.  Запевняю вас, легше протягом
дня виготовити п'ять тисяч автомобілів, ніж
створити одну-єдину фугу Баха або
маленьку безсмертну пісню. Так, пробачте, Прін-
се,  вже іншим тоном сказав він,  але я
тверджу, що у вашому віці ще неможливо
зрозуміти, що таке мистецтво... Ну, то на
чому я зупинився? Ага, отож Кінський подав
на розлучення і виграв процес. Єву було
визнано винною стороною, і дитину присудили
батькові. Але Єва ніяк не могла з цим
примиритися, нізащо. Вона буквально
шаленіла. Хотіла забарикадуватися в своїй
квартирі. Воліла за краще отруїтися з дитиною. То
були тяжкі дні.

Одного дня трапилось страшне. Дитина
зникла! Кінський забрав її у служниці і вивіз
кудись в автомобілі. Коли Марта
повернулась, Єва скидалася на божевільну. Не
витримали нерви, і їй довелося відмовитись від
гастролів у Нью-Йорку. Тоді ваші люб'язні
колеги почали заповнювати газетні сторінки
сенсаційними статтями про справу
Кінського Кенігсгартен.

Райфенберг зробив презирливий жест.
Потім вів далі.

 Та Єва аж ніяк не здавалася, о ні, ні в
якому разі. Тепер вона захотіла викрасти
дитину!  вигукнув він.  І зробила це! Вона
робить усе, що задумує! Адже ця історія
вам відома!

 Сама? Сама викрала дитину, чи в неї
були помічники, професоре?  наївно
спитав Прінс.

Райфенберг пирснув і закліпав очима.
 Я не можу вам усього розповісти, мій

юний друже,  сказав він.  В усякому разі
не тепер. Можу лише сказати, що Єва
раптом зникла і повернулася через три дні 
з Гретою. Ну, знову почалися тяганина,
процеси. Дитину сіпали сюди й туди, нарешті
втрутилася мати-королева, дама з білим
волоссям. Не годиться, мовляв, отак
травмувати дитину. Мати-королева почала
переговори. З ним, Райфенбергом. Погодилися на
тому, що Єві дозволяється забирати дитину
влітку на два місяці.

 Отож, мій шановний юний друже, 
закінчив Райфенберг, запалюючи погаслу
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віргінію,  вам відомо все, як воно було.
І я чекаю від вас рицарської поведінки,
чуєте  рицарської, щоб ви поправили
американську пресу, якщо десь знову витягнуть
старі романи,  він простяг Уоррену руку,
м'яку, як оксамит, руку без кісток.  А оту
другу історію, з викраденням дитини,
мабуть, розповім іншим разом. Вона досить
цікава.
Уоррен скочив і заворожив Райфенберга

однією з своїх найчарівніших посмішок. Рай-
фенберг завагався.

 Мені відомі всі деталі,  сказав він.
Здавалось, йому кортіло поділитися з кимсь
своєю таємницею.  Ця історія досить
романтична. Дитину Єва забрала сама. її друг,
отой Йоганнсен, якого я згадував, чекав на
неї в автомобілі. Вона пробралася в дім ко-
ролеви-матері, переодягнувшись старою
селянкою, з кошиком на спині... О, це дуже
романтична історія. Єва забрала б свою Грету
з самого пекла.

Райфенберг посміхнувся, кивнув головою
і зник.

Відразу ж за ним пішов з їдальні і Прінс.
Розповідь Райфенберга розпалила його
фантазію. Він подався в читальню, щоб
негайно занотувати всю історію. Він не
зловживатиме довір'ям Райфенберга. Але
одного дня... в слушний момент він, можливо,
опублікує «всю історію», за висловом
Райфенберга. Правда про справу Кінського
Кенігсгартен! Ніяких дуелей! Ніяких спроб
самогубства. Єва Кенігсгартен,
переодягнена старою селянкою, викрадає свою дитину.
Мати-королева...
Про того таємничого Кінського, котрий

ділив з ним каюту, Прінс, звичайно, і
словом не прохопився перед Райфенбергом. Та
й як він міг це зробити? Він навіть не знав,
чи той чернець і Фелікс Кінський  одна
особа, хоч тепер майже не мав сумніву в
цьому. Цей орлиний ніс! І тут він пригадав,
де бачив це обличчя! В редакції «Юніверс-
прес», коли вони публікували замітки про
історію з розлученням.

«Ви їдете у справах?  Ні, не в справах.
То, мабуть, для наукової роботи?  Ні, не
для наукової роботи.  Отже, як турист? 
Ні, але можна б сказати й так».

Він!

І раптом Уоррен пригадав трагічну рису
на цьому чернечому обличчі  так, це,
безперечно, була трагічна риса.
Райфенберг розкрив йому долю двох

людей, з якими він цілком випадково зустрівся
на кораблі. Уоррен нараз відчув
таємничий, хоч і чисто зовнішній зв'язок з цими
людьми. Він почував себе статистом у
драмі, яка ще не закінчилася, і це хвилювало
його.

Спускаючись у свою каюту, щоб
Ч| приготуватися до прогулянки по
И палубі, Уоррен відчував, що сум¬

ління його не чисте. Те, що він
зробив, було непристойністю,

відверто кажучи, це було велике шахрайство.
Якби він розповів про свого сусіда по каюті
професорові Райфенбергу, той ніколи не
говорив би з ним, Прінсом, так відверто.
Уоррен, коли ступив у каюту, ледве наважився
підвести очі.

Кінський сидів на ліжку, в сірій, трохи
запраній піжамі, підігнувши коліна, огорнутий
атмосферою урочистості і споглядальності,
і швидко щось записував до блокнота. Біля
ліжка стояв піднос з непочатим сніданком.
Він уже поголився і дбайливо зачесав
волосся. Від нього, як і вчора, пахло есенціями.
Ілюмінатори ще були завішені, горіло
електричне світло. Уорренові здалося, що
сьогодні Кінський виглядає значно краще, ніж
учора: не такий жовтий, хоч і блідий.

 Доброго ранку,  привітався Уоррен,
намагаючись надати своєму голосу якомога

більшої невимушеності.  Я лише на
хвилинку потурбую вас. Сподіваюсь, ви добре
спали?

Уоррен вже підійшов до свого
умивальника. Все гаразд.

Кінський глянув на нього, неуважно, але й
не вороже. Лише тепер, здавалось, він
зрозумів Уорренове запитання і похитав
головою. Ні, він майже зовсім не спав.

 Безсоння  моя кара,  промовив він.
 Ваша кара? За віщо?  спитав Уоррен

і навіть наважився відкрито глянути
Кінському в очі.

 Так... мабуть, за мій характер, 
посміхнувся Кінський.
Це прозвучало майже як сповідь. Його

посмішка була красивою і чистою, такою,
яка буває лише в ідеалістів і мрійників.
Ніколи ця людина не могла б вчинити якоїсь
підлоти, бодай найнезначнішої, подумав
Уоррен.

 Щодо мене,  благоговійно
розчісуючи свої кучері, сказав Прінс,  то я сплю
чудово, вдень і вночі. Варто лише лягти, як
вмить засинаю.

 В такому разі ви щаслива людина! 
відказав Кінський з щирим захопленням в
очах.  Невже ви сьогодні вночі не чули
корабельної сирени?

 Ні!

 Ні? О, як міцно ви, мабуть, спали! 
повторив він здивовано, і щось схоже на
заздрість прозвучало в його голосі.  Сирена
ревла цілу годину. Моторошний звук, ніколи
не забуду.
Уоррен похитав головою. Він не чув

нічого.

 Безсоння  це прокляття,  вів далі

33



Кінський, вГн, здавалося, відчував потребу
поговорити.  Знаєте, я живу дуже
самотньо, часто живу вночі. Це, мабуть, недобре?
Як ви гадаєте?
Уоррен коротко відповів, що недобре:

і перше, і друге. Він не мав часу на розмови.
 Розсунути завіски?  спитав він. 

Сьогодні чудесний день.
Кінський кивнув, промовив: «Спасибі», але

болісно зіщулився під зливою світла, що
ринуло в каюту.

 Ходімо на палубу,  гукнув Уоррен
уже коло дверей.  Подивимося на людей.
На борту є досить цікаві особи.
Кінський враз втупився очима в записну

книжку і знітився:
 Дуже вдячний! Але маю ще зробити

деякі записи.
Яка ж це самотня людина, подумав

Уоррен, виходячи. Яка трагічно самотня
людина! І він знову питав себе: навіщо тут цей
Кінський?

Уоррен вскочив у ліфт, і коробка з скла та
блискучого нікелю полетіла вгору. Коли
вийшов на палубу, на якусь мить довелось
заплющити очі  світло^ було справді сліпуче.
Внизу лежало море, шовково-блакитне і
мерехтливе, молоде і новонароджене, як і
мільйони років тому. Дув легкий бриз, і
мимо, як сяючі, блискотливі черепки,
проносились зграйки бурунців. Подекуди вдалині
ще стелилися тонкі смуги туману, поволі
танучи в сонячному промінні. Уоррен, як і
завше, відчув дивовижну принадність першого
ранку на морі. Він спав, а, прокинувшись,
опинився на плавучому острові, посеред
моря, посеред світла, оточений неозорою
далиною, якої не можна було уявити собі.
Здавалося, він перебуває на відстані сотень
днів їзди від світу, а насправді між ними
пролягла одна ніч.

Зграї чайок, які проводжали корабель від
Норманських островів, з криком шугали
навколо «Космосу». Тх крила спалахували на
сонці. Іноді вони кидались у море,
опускалися на хвилі, перетворюючись на маленькі
білі цяточки, щоб потім знову погнатися за
судном ескадрою сліпучих блискавичних
крил.

«Космос» мчав на всіх парах. Гострий, як
лезо, високий ніс розрізав хвилі, відкидаю-
чи вбік склянозелені, піняві водяні гори, які
з шумом летіли назад уздовж чорних
бортів. Над спіненими хвилями розліталися
пасма водяного пилу, і там, де їх ловило сонце,
на мить зависала веселка. А від корми, де
чотири гвинти пароплава розмелювали море
на бурхливий водоспад, мчав шалений потік
киплячого шумовиння. Його видно було аж
до горизонту. «Космос» був моретрусом,
що потрясав океан.
Уоррен із задоволенням відчував вібра¬

цію палуби під ногами. Вперед! Вперед!
Вперед! О, чорт забирай, як вони пливли!
Навіть вночі, уві сні, він, торжествуючи,
відчував, з якою неймовірною швидкістю летів
пароплав.
Пан Папе, старший стюард, з урочистим,

трошки одутлим обличчям, шанобливо
вклонившись, привітався і передав йому
телеграму. її прислала «Юніверс-прес». Персі-
валь Белл повідомляв, що задоволений
депешами Уоррена, особливо третьою (це
була телеграма, яку Уоррен надіслав під час
проходження Бішоп-Рок): «Космос» почав
гонку на здобуття Блакитної стрічки
Атлантики».

Уоррен несподівано зашарівся, наче
хлопчик, якого похвалив учитель. Досі Белл
жодним словом не відзначив його роботи. Це
вже був успіх.

 Ну, пан Папе,  вигукнув він весело. 
Що там нового?
Стюард  втілення поважності й

урочистості, як той слуга в князівському домі, 
посміхнувся, потішений інтимним тоном
Уоррена.

 Першої ночі рідко коли трапляється
щось нове, пане Прінс,  відповів він.  А
втім, сьогодні на нижній палубі після пологів
умерла одна польська переселенка.
Передчасні роди, дитина живе. Але ж це, мабуть,
не новина для преси, пане Прінс?

Не новина? Звичайно, новина! Все, що
відбувається на «Космосі» під час першого
рейсу, цікавить Уоррена.
На прогулянкових палубах уже панувало

велике пожвавлення. Тут безперестану
походжали балакучі усміхнені люди, звучали
всі мови впереміж. Це скидалося на
бульвар міжнародного курорту сонячного
ранку. Тільки що заграв корабельний оркестр.
На борту було чимало багатих людей, які

поверталися з своїх зимових подорожей в
Єгипет, Францію та Італію, але більшість
пасажирів їхала до Штатів у справах:
президенти, директори, агенти. То були
представники заліза, нафти, гуми, пшениці, гармат,
броненосців, олова, шкіри, кіно, театру,
преси. Всі вони були бездоганно вдягнені,
колір обличчя їх говорив про те, що вони
добре і різноманітно харчуються.

Літні дами і чоловіки, вкриті пледами,
лежали у шезлонгах, гортаючи журнали. В
одному кутку лежав Шваб, закутаний по
самісіньке горло у шотландський плед, з чорним
беретом на голові і великою чорною
сигарою в кутку рота, з якою його завжди
малювали карикатуристи. Молода, випещена
дама сиділа біля нього й стенографувала.
ІІІваб за своє життя написав десять тисяч
статей, він диктував десять тисяч першу.
Уоррен пізнав Дж. П. Гарденера, який мав
похмурий вигляд і шкутильгав ще більше,
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ніж два роки тому, коли він востаннє бачив
бізнесмена. Мабуть, недобрі звістки з Бер-
ренхілса? Філіпп сьогодні вранці сказав,
що страйк на шахтах Гарденера набирає
дедалі загрозливіших форм. Вони викликали
війська, і війська стріляли. Уоррен помітив
маленьку рудувату голову Харпера-молод-
шого, Горація Харпера, котрий квапливо і
неуважно пробирався крізь натовп, ніби
десь забув щось дуже важливе. Уоррен
когось виглядав. Він шукав дівчат Холл.
На борту «Космосу» було безліч

прекрасних жінок, і Уоррен, походжаючи по трьох
прогулянкових палубах, не соромився
пильно розглядати їх. Жінки Америки  ні,
таких не знайдеш більше ніде! Вони були
просто казково гарними і принадними. Вони
мали всі можливі кольори волосся і очей
зелені, жовті, голубі, чорні очі. Вони
належали до всіх рас, усіх народів, а земля і дух
Америки, повітря, вітер, вода переплавили
і облагородили їх.

Уоррен виглядав і виглядав. Він
бачив Кітті Саллівен з її

порцеляново-гладеньким обличчям та

імлистими, вологими очима у

супроводі почту залицяльників.
Побачив голову тієї кішечки  французької
актриси (як же її звати?), очі її промінилися,
волосся іскрилось, рожевим язичком вона
облизувала розмальовані губи. її кавалер 
маленьке превосходительство з білою
ріденькою борідкою, з розчервонілими від
старечого кокетства щоками, фонтан
французьких фраз  квапливо дріботів біля неї
своїми маленькими ніжками.

Та куди ж поділися дівчата Холл? Куди?
Адже він бачив, як вони сідали на корабель.
Зненацька його охопило жагуче і

непереборне бажання знову побачити дівчат Холл,
знову глянути в їхні чарівні, прекрасні, як у
мадон, обличчя, почути їхні щебетливі
голоси. Він особливо скучив за Віолеттою! Учора
він не мав часу, хай пробачать. Але
сьогодні!

З дівчатами Холл Уоррен був знайомий
давно. Вони знали одне одного по Оклахо-
мі, років з десять, їхні батьки приятелювали.
Спочатку він любив Етель  дійшло до двох
поцілунків, любив Мері  дійшло до безлічі
поцілунків, та потім покохав наймолодшу,
Віолетту. То вже було серйозно.
Трапилось це в Римі близько року тому.

Він нестямно полюбив її і вирішив зробити
своєю коханкою. Як і багато молодих
людей, Уоррен був нерішучий з дівчатами
свого соціального кола, та хотів принаймні
спробувати, чи має він владу над Віолеттою:
довести її до того стану, коли жінки стають
податливими, саме до такого стану  а там,
мовляв, побачимо. О, то була підлота, ве¬

лика підлота, він зрозумів це лише згодом.
Виявилось, що не так вже й важко довести
Віолетту до того стану, зовсім неважко.
Одного вечора, коли вони палко цілувалися,
Віолетта несподівано запропонувала
втекти  втекти кудись разом з ним.

Уоррен раптом усвідомив небезпеку. Ще
один поцілунок  і ти загинув, сказав він
собі, один крок уперед  і ти назавжди
прикутий до Віолетти. Прінс пішов, пославшись
на легку недугу. Що ж тоді зробила
Віолетта? О, адже він зовсім ще не знав її. Ця
Віолетта прибігла до нього рано-вранці, її
анітрохи не цікавило, що говоритиме про її
візит готельний персонал. Він ще лежав у
ліжку, читаючи книгу, рожевощокий і свіжий,
з сигаретою в зубах, поряд стояла чашка
кави.

 Уоррене, любий, ти хворий?
 Я трохи нездужаю, Віолетто, 

відказав він.

О, то була ганебна комедія, ще й сьогодні
сором обпікає його обличчя.

 У тебе температура? Що з тобою? 
Віолетта обняла його за шию.  Я у тебе,
я залишусь у тебе, я робитиму все, що ти
схочеш, Уоррене.

 Любий,  сказала вона ще раз, не
діждавшись його відповіді.
Так далі тривати не могло. Уоррен сказав

Віолетті, що кохає її, безмежно, безмежно,
але ж останніми днями він все зважив: він
не може зв'язати себе, він надто молодий.
Спочатку треба забезпечити собі пристойне
життя. До того ж, як їй відомо, він мусить
утримувати свою матір. Йому було
страшенно важко говорити все це.

Проте головного він тоді не сказав. І
сьогодні не знав, чому. Щось у ньому
повставало проти подружнього щастя в такому

молодому віці. Ні, ні, це було просто
неможливо. Він зневажав би себе, якби погодився
на це. Неможливо. Але їй не сказав ні слова.

Віолетта слухала, бліда, з опущеними
повіками.

 О, я розумію тебе, Уоррене, 
промовила,  не кажи більше нічого. Але
незважаючи ні на що, я люблю тебе.

Вона припала до нього, цілувала в
заплющені очі, а коли він розплющив їх, її вже не
було в кімнаті. Жахливі дні, повні муки й
сорому!
Так, його тодішня поведінка була

ганебною і жалюгідною, ще й дотепер гризоти
сумління не залишили його. Незважаючи на
це, нині його по всіх палубах ганяло якесь
невідступне бажання знову побачити це
юне, гарненьке обличчя, що колись так
раптово зникло, немовби розтануло, як туман.
Він вийшов на тентову палубу, ще вище 
на шлюпкову палубу, нишпорив по всіх усю-
дах  дівчат Холл ніде не було і сліду.
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Знову спустився на прогулянкову палубу.
Але саме в той момент, коли він вирішив
спитати в пана Папе, в якій каюті
знаходяться дівчата, поміж гуляючих пасажирів
з'явилося щось схоже на ясно-блакитну хмарку
диму. Вся палуба стала блакитною. То були
вони!

В своїх абсолютно однакових

сизо-блакитних пальтах і таких самих капелюшках вони,

взявшись попід руки, блукали по палубі,
випромінюючи хвилі краси, веселощів,
аромату юності.
Пізнавши Прінса, вони спинилися і

одночасно голосно скрикнули від здивування.
Потім пустотливо затанцювали і
загаласували:

 Це Уоррен Прінс з нью-йоркського
«Юніверс-прес»?
Тоді й Прінс затанцював, дуже вправно й

елегантно, як танцюрист вар'єте. Вся сцена
здавалася відрепетируваною.

 Так, це Уоррен Прінс з нью-йоркського
«Юніверс-прес»!  вигукнув він, все ще
пританцьовуючи.

Потім спинився у гордовитій позі і розвів
руки, широко, дуже широко, ніби хотів
обійняти всіх трьох воднораз. Дівчата скрикнули
жартома і відсахнулися.
Якими ж красивими були ці дівчата! Як

мадонни, веселі, здорові, життєрадісні
мадонни. Коли вони посміхалися, на всіх трьох
обличчях з'являлися симпатичні ямки, шість
ямок враз. Ранковий вітерець тріпав їхнє
русяве волосся, шарпав блакитні пальта, від
них струміла хвиля пахощів, їх ніби
оточував веселий пташиний щебет. Голубі очі,
рожеві губи, свіжі, пружні щоки, білосніжні
зуби  то був ніби ясний ранок, що виринув
з моря. Вони привертали загальну увагу,
всі захоплювалися ними. Дехто з пасажирів
просто зупинявся і в захваті не зводив з них
очей. Щось надзвичайне: три сестри, і всі
такі гарненькі!
Сестри збуджено говорили. Голоси їхні

також були приємні  сильні і водночас
м'які та мелодійні. Уоррен не знав, на яке
запитання відповідати. Він відчував на собі
заздрісні погляди чоловіків і був щасливий
від цього.
Він стежив за виразом обличчя і очима

Віолетти. Та в них не можна було помітити
нічого незвичайного. Вона була такою ж, як
і завжди. Іноді її швидкі погляди,
здавалося, промовляли: о, все забулося, то були
юнацькі пустощі  а юнацькі пустощі
прекрасні!  та й годі. Ні, ні. Уоррене, не думай
лишень чогось...

Уоррену стало легко і тепло на серці, бо
римська пригода, ота ганьба довго його
гнітила. Вона простила його, і він знову кохав
її, можливо, сильніше ніж будь-коли.
Дивився на неї сяючими очима.

Біля сестер спинився чоловік, кремезний,
з рівними й широкими, як дошка, плечима,
у світлому пальті з верблюдячої вовни і
світло-жовтих рукавичках, з чорними очима,
чорним, аж синім волоссям і характерними
рисами обличчя, як в актора. Лише тепер
Прінс помітив його, бо той не відходив. Цей
чоловік був немовби втіленням сили,
життєлюбності, люб'язності. Його засмагле
обличчя пашіло здоров'ям і юністю.

Мері, найстарша з сестер, звертаючись до
нього, сказала:

 Це пан Прінс з «Юніверс-прес», а це
пан Хуан Сегуро з Лос-Анжелоса.
У Мері був трохи нижчий голос, ніж в

інших сестер.

Характерне обличчя вклонилося,
засвітившись приязню і доброю товариськістю,
і Прінс відчув на своїх пальцях потиск
сильної руки. Дивно, але йому в цей момент
здалося, що Віолетта, хоч він на неї і не
дивився, почервоніла.

 Пан Сегуро,  сказала Мері, з якою
Уоррен обмінявся безліччю поцілунків (він
читав їх усі в її очах!),  пан Сегуро хоче
зробити з Віолетти кінозірку,  і Мері
засміялася.

 О!  промовив Прінс.  Це чудової
Глянув на Віолетту. Вона й справді

почервоніла і трохи знітилась.
Намагаючись приховати ніяковість,

Віолетта ступила крок уперед.

 І тоді я зароблятиму багато грошей! 
вигукнула вона, плескаючи в долоні. 
І кожному з вас збудую віллу з плавальним
басейном.

Всі зареготали, а найбільше  сяючий пан
Сегуро.

 Ви актор?  звернувся Уоррен до
нього.

Плечі пана з Лос-Анжелоса стали ще
ширшими, темні очі його світилися
люб'язністю.

 Актор?  він посміхнувся товстими
губами, такими тугими, що здавалося, вони
от-от луснуть, і вклонився.  Ні, ні, на жаль,
ні. На жаль, пане, в мене немає акторського
хисту, ані найменшого.

 Мабуть, режисер?

Сегуро струсонув чорним волоссям.
 Я фінансую фільми!  сказав він і

засміявся.  Я вже казав вам, що не маю
мистецького таланту. Єдине моє
обдаровання  це дядько Рафаель Сегуро, який має
банк в Лос-Анжелосі.

І Сегуро знову засяяв.

Цей чудовий хлопець просто зачарував
Уоррена.
Раптом Віолетта, широко розкривши очі,

показала на червону гвоздику в петельці
Прінса.

 А це що?  спитала вона.  Оця гвоз-

36



дика!  очі її засвітилися цікавістю.  Для
кого призначається гвоздика? Тільки правду!

Прінс вийняв гвоздику з петельки і,
злегка вклонившись, простягнув її дівчині.

 Вона призначається Віолетті.
 О, о!  Віолетта щасливо засміялася.-

Як це мило з твого боку, Уоррене! Я вже
ревнувала.
Однак перш ніж узяїи гвоздику, вона

запитливо глянула на сяючого пана Сегуро.
Цей погляд вкрай стривожив Прінса. Він
збентежився. Та в цю мить скрикнула Етель:

 А ось і мама!

До них підійшла пані Холл.
 Хелло, хлопче!  вигукнула вона,

побачивши Прінса.  Як життя?
І, схопивши за руку, енергійно потягла

його вбік.
 Ходімо, Уоррене,  сказала вона. 

Мені потрібна ваша порада.

Уоррену було не дуже до
вподобі би, що саме в цей момент його
ІСІ кудись потягли. Дізнавшись,

навіщо його покликала пані Холл, він
майже розсердився. Пані Холл,

власне, нічого від нього не хотіла, лише
попросила провести її до радіостанції, щоб
відіслати дуже важливу телеграму. Вона
погано орієнтувалася на пароплаві. Оце й була
вся її справа! Тй-богу, вона може викликати
чоловіка з важливого засідання лише задля
того, щоб спитати його, чи не хоче той
купити стару друкарську машинку.
Пані Холл була знервована і стурбована,

дуже стурбована. В Оклахомі і Денвері
протягом останнього тижня збанкрутували шість
банків! А як справи з банком Холла? Десять
хвилин тому вона розмовляла із Швабом з
«Нью-Йорк стандард». Він сказав їй, що
серед фермерів Заходу лютує тяжка
фінансова криза, та це вона й сама знала. А тут

зустріла Уоррена і вирішила: може, він знає
щось детальніше.
Мати трьох гарних дівчат, пані Бетті Холл

була здоровою, пишною жінкою з
червоними щоками і все ще красивими рисами
обличчя. Вона мало сніжнобіле, густе, як
шовкове прядиво, волосся. Всі риси вродливих
дочок можна було знайти в її обличчі,
навіть не шукаючи їх: ямки, щоки, губи.

 Ну то що, Уоррене? Адже ви газетяр.
Ви мусите знати!
Уоррен знав так само мало, як і Шваб. Три

дні тому він читав у Парижі, що кілька банків
на Заході змушені були закритися, бо
фермери не могли виконати своїх зобов'язань.

 А побила б їх лиха година, всіх оцих
фермерів!  голосно і гнівно скрикнула пані
Холл.

У неї був гучний і владний голос. Хай люди
чують її, адже вона каже правду.

:  Всіх! Вони шахраї, одержують великі
кредити, купують собі по три автомобілі і
навіть не думають повернути бодай один
цент!

Уоррен посміхався. Але ж вона знає пана
Холла, сказав він. У Штатах небагато таких
досвідчених (він ледве не сказав  битих)
банкірів.

 Джон?  пані Холл іронічно
розсміялася.  Ні, ні, любий Уоррене,  вигукнула
вона і презирливо гмукнула.  Джон досить
розумна людина, досить чарівна людина,
але у справах не розбирається анітрішечки,
навіть менше за мене.

Джон, сказала вона, вже тричі «горів».
Вперше  під час катастрофи з пшеницею
в Чікаго; тоді вона змушена була заставити
свої коштовності, щоб заплатити кур'єрам.
Вдруге  коли його одурили оті головорізи
Вебстер і лорд Кірквелл, ну ота історія з
нафтою у Неваді. ! все лише тому, що
бовдур Кірквелл був справжнім англійським
лордом і захоплювався манерою Холла
вдягатися! Втретє... а втім, навіщо Уорренові
слухати про всі ці дурощі Джона? Тепер це,
мабуть, будуть фермери, оці шахраї!

 Ні, Уоррене, ви помиляєтесь, в бізнес!
Холл нічогісінько не тямить. Дитина може
забрати в нього всі гроші, якщо скаже йому,
що він найбільший фінансовий геній
Америки.

Уоррен весело зареготав. Холла він знав
дуже добре. Холл був тверезим
бізнесменом, холодним і обачливим, правда, вряди-
годи він робив ризиковані кроки. Кілька
разів він втрачав великі багатства і знову
здобував їх. Але одне Уоррен знав напевно:
Холла можна було скільки завгодно
величати Наполеоном біржі: він за це не дасть
жодного долара.

 Але ж, зрештою,  заперечив
Уоррен,  Холл завжди видирався нагору?

 То правда!  пані Холл зупинилась і
поблажливо посміхнулася.  Але ж як?
Тільки випадково! Тільки завдяки щасливому
випадку.

Та цього разу пані Холл не ждала нічого
доброго, о боже! Вона знала Джона!
Можливо, коли вона повернеться зі своїми
дівчатами, її будинок буде опечатаний! Так,
опечатаний! Але Холл приїде за нею
шикарним автомобілем, позиченим у когось, в
яскравому галстуці і повезе її на розкішний
сніданок  отакий він!

Пані Холл глибоко і трохи астматично
зітхнула.

 Що то за світ тепер, Уоррене? 
тривога і страх відбивалися на її обличчі. 
Хіба то розумний світ, в якому щомиті
можна втратити все до останнього пенса? Банки
з гранітних брил розвалуються, мов карт¬
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кові будиночки. А тут треба утримувати три
юні істоти!

Так, вона це визнавала: її найбільше
турбує доля дівчат! Вона всю ніч не заплющила
очей, а вранці нарешті надумала
телеграфувати своєму братові Чарлі. Побачивши
Уоррена, вирішила, що він допоможе їй скласти
телеграму. Бо треба ж діяти вміло, коли
хочеш дізнатися правду.

 Уоррене, ви знаєте мого брата Чарлі?
Ні, Уоррен не знав його.
 Ну, то він дурень і тюхтій,  сказала

пані Холл,  а тому треба зважити кожне
слово, перш як відправити депешу.

її брат Чарлі був завзятим рибалкою,
президентом «Об'єднання ловців форелей» і
більше його нічого на цьому світі не
цікавило.

Звичайно, то не легке завдання 
написати телеграму отакому суб'єктові, і Уоррен
та пані Холл довго сперечалися, поки
погодили редакцію депеші.
Повертаючись з радіостанції, пані Холл

відчула значну полегкість. Дихала вільніше.
О, вона не з лякливих, аж ніяк. Хай Уоррен
не думає. Ах, чого вона тільки не бачила в
житті! Вже звикла до того, що сьогодні вона
багатійка, а завтра  праля. А втім, у неї
є ще невеликий особистий рахунок, який
забезпечить сім'ю ще приблизно на рік. Вона
не приховує, що видурила ці гроші в Холла.
Крім того, в неї є коштовності, які
допоможуть протриматися ще з півроку. Та
зрештою її дівчата мають деякі здібності. Вона
їх виховала і дала їм освіту. Вони знали
кілька мов, розумілися на бухгалтерії, вміли
друкувати на машинці і стенографувати.
Музиці, співам та іншим подібним дурницям
пані Холл не надавала ані найменшого
значення. А проте вони вміли танцювати!
Танцювати! Так, її дівчата не пропадуть, ніколи!
Пані Холл дивилася на море, не бачачи його.
Вона вже зовсім заспокоїлася.

 Ах, Уоррене,  щиро зітхаючи,
промовила вона,  ви не можете уявити собі мого
становища, становища матері, просто не
можете! Це трагедія, кажу вам! Адже дітей
треба не тільки добре забезпечити, а й
зробити їх щасливими. Я ночей не сплю. У мене
троє дівчат! Троє! Я хочу їх усіх бачити
щасливими, всіх! Я люблю їх усіх однаково!

Більш як рік вони подорожували по
Європі, і скрізь дівчата мали успіх. Залицяльники,
поклонники; в Мадріді, Римі, Флоренції до
їх послуг були автомобілі кавалерів. Та що
з цього? Квіти, листи, автомобілі  і більш
нічого! Нічого, крім флірту!
Теперішні молоді чоловіки вважають, що

дівчата існують лише для того, щоб
фліртувати з ними. А вони ж, дівчата, створені для
сімейного життя, вони повинні мати дітей,
щоб не стати істеричками. Раніше це так і

було  а нині? Нині юнаки не хочуть більше
одружуватися, вони хочуть фліртувати,
розважатися, ласувати  в цій генерації не було
серйозності, ні, не було серйозності. Мораль
занепала.

 І ви, Уоррене,  звернулася раптом
пані Холл до Прінса,  теж належите до
цього типу сучасних молодих людей.
Уоррен знітився, він почував себе дуже

ніяково.

 Не знаю...  непевно відказав, поправ-
ляючи окуляри.

 Так. Мати бачить усе! Я одного вечора
бачила сльози на очах Віолетти, і причиною
тих сліз були ви, Уоррене.

Уоррен почервонів.
 Дозвольте, пані Холл...  промимрив

він.

 Уоррене,  примирливим і
материнським тоном перебила пані Холл,
торкаючись його руки.  Мати все відчуває, все
бачить, все знає. Все, навіть тоді, коли не каже
й слова. Може, вона соромиться говорити?
Матері соромляться більше, НІЖ ДІТИ. ;
Пані Холл ставала чимдалі балакучішою.

Уоррен майже не слухав її: тиради матері,
яка побоюється, що не влаштує своїх дочок!
Коли вони спускались на прогулянкову

палубу, Уоррен раптом почув прізвище Се-
гуро.

 Він походить з старовинної дворянської
родини,  сказала пані Холл.  Його ім'я 
Сегуро-і-Кастільйо.
Видно було, що пані Холл з приємністю

вимовляє це благозвучне ім'я. Пана Сегуро
їм нав'язав Холл. Сегуро був одним з тих
американців, які, приїхавши в Європу,
почувають себе абсолютно загубленими. Він
буквально прилип до них і не відходив ні на
крок. А через кілька тижнів сказав пані
Холл, що кохає Віолетту і хоче з нею
одружитися.

 Невже?  Уоррен почав погано чути,
як плавець, котрому вода заклала вуха.

 Авжеж,  сказала пані Холл. 

Дядько Сегуро має маленький, але солідний банк
у Лос-Анжелосі і ніяких спадкоємців, окрім
Хуана. Його ім'я Хуан. Я, природно, сказала
Віолетті: обміркуй усе, я нічого не хочу
нав'язувати тобі. І Віолетта повелася розумно.
Зрештою дівчина живе не лише для того,
щоб їздити в автомобілях.
Уоррен відчув, що йому паморочиться в

голові.

 Одружаться вони, певне, влітку,  пані
Холл зітхнула і додала:  Дай боже!
Тимчасом вони вже підійшли до

прогулянкової палуби. Нараз пані Холл з криком:
«О, Маргарет!» кинулася до огрядної дами,
закутаної в шубу.
Уоррен почекав якусь хвилину, потім шви¬
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денько ретирувався, щасливий, що вдалося
непомітно зникнути. Ноги його тремтіли.

Влітку вони одружаться!

Десята година. Як і щодня, про-
Ш фесор Райфенберг прийшов на

заняття точно в призначений час.
У маленькому салоні Кенігсгар-
тен нікого не було. Райфенберг

склав ноти на роялі, потім у віртуозному
піано заграв одну з своїх уславлених
прелюдій. Це звучало, як далекий і радісний гамір
дітей, що граються на шкільному подвір'ї.
Звук маленького кабінетного рояля
захоплював, і обличчя його світилося щастям.
Нараз почувся дзвінкий голос Єви.

 Доброго ранку, Єво,  промовив він.
Єва попросила ще трохи зачекати.
 Та я й не збираюся тікати, Єво!
Він підвівся і з цікавістю та

доброзичливою іронією оглянув квіти в Євиному салоні.
Все було, як і раніше; як і раніше, закохані
чоловіки посилали квіти. Поблажливо
посміхнувся. Іноді йому здавалося, ніби він
живе вже тисячу років.
Зайшла Єва. Здебільшого на заняття вона

приходила в ранковому платті, часто зразу ж
після ванни, запашна і ще з вологим
волоссям. Зараз вона була одягнена так, немовби
зібралася кудись іти.

 Еге ж, я хочу вийти на палубу, 
відповіла вона на його здивований погляд.

 На палубу?  перепитав Райфенберг,
розкривши рота з подиву, наче Єва
сказала щось зовсім безглузде.  Як? Вийти
на палубу?  він похитав головою і
засміявся.  Ми спочатку годину попрацюємо, а
там у тебе ще залишиться час погрітися на
сонечку!  сказав він, узявшись за ноти.

Єва наблизилась і простягнула до Райфен-
берга руки.

 Ах, будь ласка, любий, хороший,
сьогодні не треба! Я прибула з Брюсселя на
корабель смертельно стомленою і мрію про
свіже повітря. Багато, місяців я не спала так
чудово, як сьогодні вночі. Ні, ти часом
буваєш просто нестерпний!
Вона благально дивилася на нього своїми

променистими голубими очима.
Райфенберг трагічно наморщив лоба і

схилив бронзову лисину. Його обов'язком була
безкомпромісна суворість. Коли Єва не
працює, одразу дають себе знати її погані
звички, вкрадаються нечисті тони, чутні лишё
йому. Якщо вона тиждень не працювала з
ним, то поверталася до нього зовсім
дикункою, доводячи його до відчаю.

 Ми не працювали чотири дні, Єво, 
зауважив він занепокоєно, все морщачи ви
соке чоло.  Може, ти забула, що сьогодн
ввечері мусиш співати?
Єва засміялася. То ж дрібниці, якихось

кілька пісень, вона й уві сні проспіває їх,
йому це добре відомо.

 Хіба?  Райфенберг похитав головою
й, іронічно посміхаючись, додав: Мені це
зовсім невідомо!

 Ну де ви ще бачили такого бридкого
тирана!  закричала Єва.
Райфенберг тепер виглядав справді

глибоко нещасним. Він приречено кивнув.
 Ну, гаразд, Єво,  сказав він

нарешті,  але я знімаю з себе будь-яку
відповідальність.  Професор накрутив годинника
і додав:  Перенесемо заняття на
дванадцяту. І ніяких заперечень, будь ласка, ніяких
заперечень, Єво. І я прошу бути
пунктуальною.

Він пішов, і навіть хода його виказувала
невдоволення.

 Ти на мене сердишся, Пеппі?  весело
гукнула Єва навздогін йому.
Райфенберг тиранив її, часто вона навіть

ненавиділа його. Він тиранив її в інтересах
мистецтва і не збирався цього приховувати,
при цьому її особа його взагалі не цікавила.
Часом між ними розігрувалися бурхливі
сцени.

 Ти зрештою не бог Саваоф, 
лементувала Єва, червона від гніву.
Райфенберг полотнів і недбало

погойдував короткою ногою.
 Ні, але його представник при тобі! 

відповідав професор і жбурляв ноти. 
А, хай тобі,  звівши руки, горлав він. 
Через місяць співатимеш, як свиня. Хіба ти
взагалі розумієш, що таке мистецтво?
Та наступного дня Райфенберг приходив,

наче й не було нічого. Він посміювався, як
посміюються над вибриками дитини. І Єва
знову беззастережно корилася його
авторитетові. Що б вона робила без Райфенберга?
І Райфенберг говорив:

 Ось побачиш, Єво, що я зроблю з
твого голосу!
Сонце ринуло через вікна в каюту; то був

величезний океан світла, небачена повінь
світла, в якій потопала людина. Зима була
безрадісна, похмура, сіра; місяцями Єва
жила тільки при електричному освітленні.
Куди поділося печиво для Зеппля! Так, вона
негайно ж підніметься до Зеппля. Що він
подумає про свою хазяєчку?

 Де печиво для Зеппля?  гукнула вона,
впевнена, що Марта десь поблизу.
Марта принесла печиво. Єва вже була в

пальті і надівала персні.
Раптом у двері постукали. Марта

відчинила. Хтось просив дозволу зайти. Єва
прислухалася. Ніжна, лагідна хвиля торкнулася
її і огорнула все тіло з ніг до голови. Рука,
що саме хотіла взяти зі столу перстень, так
і застигла. На обличчі в Єви відбилася
недовіра, майже переляк. Вона зблідла, але од-
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разу ж по обличчю промайнуло радісне
збентеження.

Адже це був?.. О, це ж абсолютно
неможливої

Вона завмерла, неспроможна навіть
поворухнути рукою, в якій тримала каблучку.

 Пан Кранах!  ставши в дверях,
похмуро промовила Марта.

Вона, як завжди, ревнувала.
 Дякую, Марто,  сказав знайомий

голос.

Неймовірно, абсолютно неймовірної
Кров знову прилила до щок, і Єва відчула,

як пашить її обличчя.

 Хто це?  запитала вона, хоч запитання
вже було зайвим.

 Це я, Єво!  промовив знайомий голос.
Єва спробувала зібратися з силами. Кілька

разів глибоко вдихнула повітря. Потім
відчинила двері. Все це було наче уві сні, від
якого паморочиться голова. Пригадались
учорашній поганий настрій, розпач, страх
перед самотністю. Ось, значить, чому не було
жодного знаку, жодної бодай найкоротшої
телеграми. Вона м'яким, неквапливим рухом
простягнула молодому чоловікові руку,
легка посмішка освітлювала її обличчя. Вона
прекрасно трималася. І все-таки хвилину
тому, коли почула звук знайомого голосу,
від хвилювання не могла поворухнути й
пальцем.

 Байт?  тихо і весело задзвенів її
сміх.  Я не повірила своїм вухам, коли
почула ваш голос.

Молодий Байт Кранах непорушно стояв
перед нею, тонкий і високий, в усій красі
своїх двадцяти шести років, і дивився на неї
серйозними сірими очима, в яких можна
було прочитати радість і пристрасть. Він був
блідий від хвилювання. Потім схилився так,
що вона побачила його світле тім'я, і
торкнувся губами її руки. Він мовчав. Та й
неспроможний був промовити слова, так
вразило його це побачення. Десять днів тому
він попрощався з Кенігсгартен у Берліні.

 Ви тут, Вайте?  вже не приховуючи
своєї радості, сказала Єва.  А я гадала, що
справи у Франкфурті затримали вас.

 Так, я тут, Єво,  відповів Кранах,
почервонівши, як школяр.  Яв останній
момент встиг на «Космос».

Він уже вчора ввечері спробував
привітати Єву, вів далі Байт, але перед каютою
зустрів професора Райфенберга, і той сказав,
що вона спить і ні під яким приводом її не
можна будити.

Єва насупилась:
 Противний Райфенберг! Він уже

починає втручатися в мої особисті справи. Але ж
ви могли потім спробувати ще раз!
Вчора ввечері вона почувала себе дуже

самдтньою. Як добре було б трохи
побалакати,

Кранах дивився на неї своїми ясними
очима.

 Райфенберг не відпустив мене. Він
сказав: «Тс, тс, Єва спить» і пішов навшпиньки.
Ви ж знаєте його, я мусив з ним повечеряти.
І потім, Єво, пам'ятаєте  я обіцяв вам
ніколи не бути настирливим.
Так, вона це знала. Єва засміялася. Але

йому не треба було так зважати на це,
йому  ні. Вона якось сказала Вайту, що
чоловіки дратують її, бо всі чогось хочуть
від неї. Хотіли разом вечеряти, щоб
показатися з нею, хотіли подорожувати з нею,
хотіли фліртувати з нею, завести роман.
Багато хто просто хотів одружитися з нею, і
вони ображалися, коли Єва висміювала їх.
Завжди було те ж саме. Вони наближалися до
неї як кавалери, але минав якийсь час, і вони
перетворювались на закоханих. Та з Вайтом,
зрештою, зовсім інша річ! Вона подякувала
Кранаху за бузок, бо ж, напевне, це він
прислав його? Відверто кажучи, вона вчора була
здивована і трохи розчарована, не
одержавши від нього ні слова. І раптом Єва
зніяковіла. Розсердилася на себе: яке безглуздя
отак почервоніти, як дівчисько, котре
побачило коханого.

 Ходімо, Вайте,  приховуючи своє
збентеження за тихим см|хом, промовила
вона.  Підемо на палубу! Подивіться-но,
яке сонце!

 Дякую, Єво.
Цей юнак не знає, який він прекрасний,

подумала Єва, і обличчя її засвітилося
радістю.

 Мені доручено передати вам привіт,
Єво,  сказав Байт, коли вони виходили з
каюти.

 Привіт?  Єва зупинилася.
Щоки її зашарілись, очі заблищали. Вона

радісно посміхнулася:
 Невже від...
Байт кивнув:
 Саме від Трети. Я був у неї в Зальц-

бургу.
Єва потягла Вайта за руку.
 Ходімо, Вайте. Не сюди. Знайдемо тихе

місце, де нам ніхто не заважатиме. Я
повинна почути все, розумієте? Усе до дрібниць!

Єва нетерпляче простувала по
палубі поряд з Кранахом. Вайт
привіз звістку про її маленьку
дівчинку! Яке щастя. Потік світла, що
залив її, коли вона ступила на

палубу, мерехтливе, ніжно-гомінке море і
свіжий вітрець, який приносив хвилюючі
запахи океану, буквально приголомшили її.

 Грета здорова?
 Так, вона здорова. Я приїхав...
 Не тут, ні, не тут, потім!
Євине обличчя було немовби осяяне ве¬
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селим, м'яким світлом, все її єство
випромінювало якусь особливу свіжість і
здоров'я. Йшла з легкою, приховано-торжест-
вуючою посмішкою на повних, радісних,
красиво окреслених губах. Щоки її
зарум'янились, як у сільської дівчини, їх не треба
було й підфарбовувати. Рум'янець
полум'янів нерівномірно, як це часто буває на
яблуках. її м'яке волосся кольору темного
бурштину легенько куйовдив вітер.
На палубі було багато людей, і пасажири

з цікавістю розглядали її: Кенігсгартен! Вони
знали її по сцені, по концертному залу, і
якщо навіть раніше не бачили її особисто, все
одно знали, що лише ця жінка може бути
Євою Кенігсгартен. Вона була огорнута
якимись особливими, збуджуючими флюїдами;
очі, щоки, губи, здавалося, віддзеркалювали
все, що відбувалось у її душі. Пасажири
давали їй дорогу, дехто вітався. Три юні, дуже
гарненькі дівчини в блакитних пальтах pytfa
в руку прогулювались по палубі; вони так
зацікавились, що просто зупинилися і
втупили в неї очі. її це не дратувало, аж ніяк. Єва
була честолюбна і відверто визнавала це.
Людське захоплення сприймалося нею як
відшкодування за ту страшну роботу,
масштабів якої ніхто не уявляв собі, за Райфен-
бергові тортури, за страх перед виступами.
А сьогодні це захоплення тішило особливо:
хай подивиться Вайт, як її поважають.

її вигляд ніби говорив: ну, дивіться на
мене, я Єва Кенігсгартен, я щаслива, я йду
поряд з цим молодим чоловіком, якого
люблю. Дивіться, який він гарний!
Директор Генріккі привітав Єву своєю

найчарівнішою посмішкою, і знову схилив
вухо до пані Саллівен, яка напівлежала у
своєму шезлонгу, наче молода дівчина.
Вона вкрилась строкатим пледом, з-під якого
кокетливо визирали маленькі ноги, яскраво-
руді кучерики виблискували на сонці
металом, але денне світло безжально
виставляло напоказ риси її спустошеного обличчя,
хоч воно, як шаром борошна, було густо
вкрите пудрою.

За її шезлонгом у плетеному кріслі
сиділа Кітті Саллівен, оточена почтом молодих,
респектабельних людей, без яких вона
нікуди не виходила. То були троє молодих
спортсменів  русявий ніжний англієць
віконт Джей і двоє чорнявих французів 
барон Нійон і доктор Жільбер. Вони вже
багато років грали в міжнародних матчах з
теніса в Лондоні, Парижі, Берліні, Ніцці і
Каїрі. Доктор Жільбер грав навіть в
Австралії. Віконт Джей рік тому перейшов на
автомобільні гонки. Він працював на італійську
фірму і мав на борту три новенькі гоночні
автомобілі.

Іноді, коли хтось з пасажирів привертав
її особливу увагу, пані Саллівен підносила

маленьку, прикрашену каблучками руку до
очей, встромляла в око свій монокль, що
носила на тоненькому ланцюжку навколо

шиї, і шкірила маленькі зуби, гострі й
колючі, як у щуки. Злий язик пані Саллівен знали
всі. Господи, та вона й не приховувала, що
загалом зневажає людей... бо знає їх! А
жінок вона просто ненавиділа.

 О, гляньте,  вигукувала вона своїм
верескливим, гугнявим голосом,
виблискуючи моноклем на напудреному
обличчі,  це ж Мейсі Тейлор! Ну, я б не сказала,
щоб ця добродійка помолодшала. Вона
тепер важить добрий центнер. Ми звали її
Пусс. Вона мала трьох чоловіків, і всіх
загнала в могилу.

 Мамо, годі ж бо!  скривилася Кітті.
 Що? Але ж, Кітті, я кажу чистісіньку

правду. Я знаю Пусс двадцять років. Вона
раніше читала вірші у вар'єте і там
познайомилася з Чарлі Янгхазбендом 
судновласником. Він одружився з Пусс. Це
коштувало йому всього багатства. Коли в нього
нічого не залишилось, вона розлучилася з ним і
одружилася з Беном Кларком, який добре
умів тільки одне  упиватися до нестями.

* До цієї справи він ставився надзвичайно
серйозно і зрештою добився неабияких успіхів.
Пусс запрошувала до себе виключно
безпросипних п'яниць і сама почала випивати.

 Ну, мамо!  запротестувала Кітті і з
вибачливою посмішкою обернулася до своїх
кавалерів.

 Як погано ти знаєш життя, Кітті!
образилась пані Саллівен.  Я ж бувала у Бена
Кларка. А втім, він був досить симпатичною
людиною, коли не дуже напивався. Хелло,
Пусс,  покликала вона різким голосом.

Дама, яка озвалася на ім'я Пусс, літня
огрядна шансонетка з припухлими,
добродушними очима, підійшла і радісно вигукнула:

 Це ти, Пат! О, я просто не вірю своїм
очам!

Дами обнялись і розцілувалися.
 Як ти живеш, Пусс?
 Дякую, добре, гріх скаржитися.
 Це видно по тобі, о, це здалеку видно.

Ах, ти вічно юна!
 Третій чоловік, якого Пусс загнала в

могилу,  вела своє пані Саллівен так
голосно, що подруга, яка вже відійшла, могла
її ще почути,  швед на ім'я Свен Олафсон,
власник сірчаних копалень у Мексіці, був
дуже показним чоловіком. Вона поїхала з ним

у Мексіку і там з ревнощів влаштувала, щоб
його убили.

 Мамо!  обурилася Кітті.  Ти з
глузду з'їхала!
Пані Саллівен зареготала.
 З глузду з'їхала?  сміючись вигукнула

вона, але в очах її спалахнув злий вогник. 
 Може, ти зараз нацькуєш на мене пси-

41



хіатрів, Кітті? Га? Не думай лишень, що Тм зі
мною буде легко впоратись!
Повз них прочовгав маленький літній

чоловічок, згорблений і зовсім лисий, з
жовтим брезклим обличчям і носом, ніби
сплющеним молотком. Побачивши пані Саллівен,
він зупинився і церемонно вклонився.

 О,  вражено промовила пані
Саллівен, ніби не вірячи власним очам.  Бон
жур, мсьє Лемоньє!  привіталася вона,
люб'язно, але зухвало посміхаючись, і
вишкірила вузькі щучі зуби.
Потім таємниче промовила:
 Тс! Тс! Отож він і досі живий. Панове,

я оце привіталася з мерцем!
 З мерцем?  пирснули молоді

французи.

 Справді! З мерцем! Вірите чи ні, але
цей пан двадцять років тому був похований
в Баку, знаєте, нафтове місто Баку? Тоді
його звали інакше, він був одним з
бакинських нафтових магнатів. Але кінець кінцем
накоїв такого, що навіть гроші не могли
вже врятувати його від суду. І от він
вирішив, що краще вмерти і бути похованим.
Нині він живе як француз у Каннах,
страшенно багатий, тепер його звуть барон
Лемоньє. Кажуть, цей титул йому присвоїв сам
папа.

 Мамо!  вигукнула Кітті.  Та це ж
казка, звичайнісінька казка.
Пані Саллівен зневажливо знизала

плечима.

 Ти не знаєш світу, Кітті,  промовила
вона презирливо.  Увесь світ не що інше,
як страшна безумна казка! Гроші все
зроблять. Я могла б розповісти тобі ще й не таке.

Стюарди принесли бульйон, і на мить злий
язик пані Саллівен, що пік їй рота, мов
розпечене залізо, змовкнув. Потім вона знову
встромила монокль в око, і почала
роздивлятись навколо. Очі її хижо виблискували.
Вона скидалася на демона, що виглядає
жертву.

 А, Гарденер!  знову завела своєї
стара.  Дж. П. Гарденер! Він здорово
постарів, чи не правда, Кітті?

Пані Саллівен не один рік знала Гардене-
ра. Він уже не подобався їй. Вважала, що
його підточили модерні фрази і
сентиментальні дурниці, якими сьогодні були
заповнені газети. Треба було знати його батька,
Джона Гарденера! Ото був хлопець! Він
належав до тих сильних людей, які створили
Штати. Не давав дурити себе оцим
борзописцям, які проголошують «нові людські
ідеали», що не коштують їм і цента. Весь
цей безглуздий страйк у Берренхілсі в нього
і години не тривав би  жодної години! Він
ішов на людей з кулаками і не знав страху!
Ото був чоловік! Він якось сказав їй, місіс
Саллівен: «Пат,  сказав він,  на цьому

світі ти пан або слуга. Бо відколи існує світ,
нічого іншого, як пани і слуги, не існувало,
повір мені, Пат, володарі і раби, а все
інше  брехня».
Це сказав Джон. А пані Саллівен вірила

йому! Так було й сьогодні, так буде й повік.
 Пани і слуги!  повторила стара і,

задерикувато посміхаючись, глянула на свій
почет, на кожного по черзі.  І сьогодні
те ж саме, чи не так, директоре Генріккі?
Директор Генріккі збентежено

розсміявся, ніяково погойдуючи ногою. Паскудний
писок у цієї старої, подумав він. Однак
люб'язно посміхнувся і, втягнувши голову в
плечі, сказав: якщо йому дозволено буде
відверто висловити свою думку, він вважає
це формулювання дещо різким.

Але барон Нійон, тенісист, відкинув назад
свою красиву чорняву голову. Він
почервонів від гніву. Невже тільки тому, що ця
жінка багата, вона може говорити
найбезсоромніші, найцинічніші речі?

 Ви перебільшуєте, мадам,  сказав він
тремтячим голосом.  Я все-таки вважаю,
що за останні сто років багато що
змінилося!

 Так! Так! Наступайте!  підтримала
його Кітті, яка завжди раділа, коли хтось
заперечував матері.
Пані Саллівен, котра сприймала кожне

заперечення як образу, обернулася і
осудливо глянула в монокль на Нійона.

 Ви, мабуть, вважаєте себе страшенно
мудрим, бароне Нійон?  глумливо сказала
вона.  Egalite, liberte, fraternite \ Ви
хороший юнак, бароне Нійон, так, це безперечно,
 барон Нійон зблід.  Але дозвольте вам
сказати, що все це тільки фрази! Красиві
слова! Ви, європейці, любите п'янити себе
красивими словами. Багато що змінилося.
О, згодна, аякже. Але по суті змінилися
лише слова, вони стали чемнішими, а
насправді все залишилося по-старому. Як не
крутіть: пани і слуги, іншого немає й ніколи не
буде. Ну, а я маю мужність називати речі
своїми іменами.

Пані Саллівен торжествувала.

Так, пані Саллівен торжествувала,

створилася неприємна
атмосфера, і вона відчувала це так само,
як і всі. Барон Нійон все ще був
блідий. Вічна посмішка Генріккі

стала якоюсь штучною. Кітті дістала з кишені
свій довжелезний срібний мундштук для
сигарет і заходилась його чистити. Це завжди
було поганою ознакою. Пані Саллівен
подумала, що, мабуть, була занадто різкою, та
зрештою не її вина, що ці люди не мають
сили вислухати правду і люблять самі лише
фрази. Вона спробувала заговорити
примирливим тоном, та їй ніхто не відповів.

11 Рівність, свобода, братерство (франц.).
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Тепер вона сиділа з ображеним обличчям
і злими вогниками в очах. «Найгірше в
людях  це їхня безмежна дурість, 
подумала вона.  Найгірше! Ну добре, я
мовчатиму». І змовкла.
Багато людей проходило по палубі повз

неї, ах, які цікаві речі вона могла б
розповісти про декого з них. Але мовчала, вперто і
ображено, хоч мовчайня ставало дедалі
нестерпнішим для неї самої.
У цей момент мимо проходила Кенігсгар-

тен, і Генріккі, підвівшись, схилився в
шанобливому поклоні.

Пані Саллівен примружила очі і взялася за
монокль, що висів на тонкому ланцюжку.

 Подивіться, ось Єва
Кенігсгартен, сказала вона, щаслива, що змогла невимушено
порушити мовчання.  Сильна людина, 
додала не без поваги в голосі.  Сильна

людина,  повторила вона по хвилі, майже
захоплено, бо ніхто і словом не відгукнувся.

 У неї королівська хода! нарешті
промовив Генріккі, який не боявся
банальностей.

Слава богу, мовчання порушено! Пані
Саллівен з полегкістю випросталась у
своєму кріслі, і вмить до неї повернулася
звичайна жвавість. Правду кажучи, вона не
любила королев.

 Саме так мають ходити королеви! 
сказала вона.

Однак ті кілька королев, яких пані
Саллівен бачила в житті, були такими ж сірими
посередностями, як дружини фабрикантів
і сенаторів, ні на йоту не кращими.

 Справжні королеви існують лише в
театрі, директоре,  додала вона.  Та ви
маєте рацію у неї чарівна хода! Але її
ноги? Чи не вважаєте ви, директоре, що ноги
її трохи завеликі, як у багатьох німецьких
жінок? Щоправда, фігура її все ще
бездоганна, хоча вона вже не дівчина. Скільки їй,
по-вашому, років, директоре?  спитала,
сміючись, і, не чекаючи на відповідь,
додала:  І хто той молодик, з яким вона йде?
Директор Генріккі знизав плечима.

Обидва, здавалося йому, йшли у досить
інтимній позі. Він не знав супутника Кенігсгартен,
але хотів негайно ж дізнатися, хоч би для
того, щоб задовольнити власну цікавість.

Пані Саллівен, затиснувши в оці монокль,
злісно посміхнулася:

 Він добре виглядає, цей молодик!
 Він виглядає, як грек,  докинула Кіт-

ті.  У нього справді класичний грецький
профіль.
Молоді спортсмени кивнули з виглядом

знавців.

 У нього добра статура,  сказав віконт
Джей.
Пані Саллівен випустила монокль і,

примруживши очі, звернулася до Генріккі: вона

шанує Кенігсгартен, як усіх справжніх
митців. В її домі бували найвидатніші співаки й
диригенти, і Карузо теж  то правда, але,
на її думку, з цією Свою Кенігсгартен надто
вже всі панькаються. Стара не витримала,
щоб хоч трохи не полихословити.

 Я чула,  сказала вона,  що
Кенігсгартен полюбляє товариство молодих
красивих чоловіків, директоре? То правда? В
цьому, мабуть, є частка істини. Адже вона
розлучилася, і тоді був якийсь скандал.
Здається, один з її молодих коханців
застрелився у Відні?
Директор Генріккі знизав плечима і

посміхнувся. Він нічого не знає про це.
Пані Саллівен засміялася і фамільярно

штовхнула Генріккі в бік.
 З вас нічого, нічогісінько не

витягнеш!  вигукнула вона.
В цей час її увагу привернули інші

пасажири.

 А ось і Харпер-молодший! Кітті, ось
Харпер!

Кітті повела плечима і холодно мовила:
 Ну й що ж? Ти ж знаєш, мамо, що я не

поважаю його!

Пані Саллівен злісно посміхнулася. Вона
пригадала, як Кітті кілька місяців поспіль
домагалася прихильності Харпера. Але тоді
Харпер віддав перевагу гарненькій Ліссі
Уїстлер, і Кітті так скаженіла, що навіть
погрожувала застрелити Ліссі.

 Ах, а ось і та маленька француженка,
яка вчора ввечері так відверто фліртувала
з Харпером. Все-таки гроші  наймогутні-
ший у світі звідник, бог свідок!
Щоб привернути до себе увагу, Жоржет-

та Адонар наважилася на досить сміливий
вчинок. Вона з'явилась на палубі в костюмі
матроса  у голубих, страшенно широких
брюках і з відкритою шиєю. Чорні кучері
куйовдив вітер, вона сміливо дивилась
уперед, ніби збираючись завоювати всю
палубу. Широко ступаючи, йшла вона
танцюючою ходою поряд з Харпером і браво
погойдувала стегнами. Здавалося, вона
демонструвала Харперу танцювальні па і при
цьому безугавно лящала. Але товариство
дозволяло і вибачало все пікантне, а
Харпер буквально був зачарований і пишався,
що міг показатися з нею.

Пані Саллівен голосно засміялася:
 Вона, мабуть, вважає, що тут

узбережжя Каліфорнії. Вона схопить нежить.
Однак Жоржетта привітала пані Саллівен

так шанобливо, що стара навіть визнала її
симпатичною і пробачила їй костюм. Кітті,
пригладжуючи непокірливе волосся,
привітала Жоржетту чарівною посмішкою.
За Харпером і Жоржеттою, задихаючись

і збуджено жестикулюючи, у супроводі
секретаря Харпера дріботів його превосходи-
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тельство Лейкос, намагаючись ступати в
ногу.

 Політика,  торохтів Лейкос, 
вимагає постійної чіткої точки зору на історичну
картину світу...

 Ах, бідненька,  з удаваним співчуттям
в голосі промовила пані Саллівен, стежачи
в монокль за Жоржеттою.  Вона, мабуть,
не знає, що Харпер взагалі байдужий до
молодих дам? Подивіться краще на його
секретаря! Він красивий, як кінозірка.

Кітті обурено глянула на матір і
підвелася.

 Мама сьогодні просто нестерпна, 
сказала вона.  Ходімо, панове!
Та стара Саллівен не звертала уваги на

гнів своєї дочки. Злий вогонь, що палив її і
на якусь хвилину був пригас, спалахнув
знову.

 Он іде Генрі Бернард Міллер з Чіка-
го,  зашепотіла стара.  Я вам, директоре,
розповім історію, що розігралася в одному
ігорному клубі в Чікаго.

 Ваша співвітчизниця прекрасна і
чарівна,  промовила Кітті до французів. _ Адо-
нар з Комеді-Франсез  це ім'я знайоме
вам?

Ні, французам це ім'я не було знайоме.
У розстебнутій шубі, з довжелезним

срібним мундштуком у кутку рота, Кітті
задумливо походжала по палубі.

 Оце раса!  сказала вона, ні до кого
не звертаючись.  Це тисячолітня раса!
Вона здавалась схвильованою, погляд її

звичайно лагідних, майже стомлених очей,
став гострим. Нараз Кітті спинилася і
сказала, повернувшись до своїх кавалерів, але
таким тоном, немовби говорила сама до
себе:

 Вона прекрасна!
Кітті пішла по палубі, а слідом за нею

рушили французи. Останнім ішов віконт Джей,
який навмисне відстав. Він виглядав
збентеженим і пригніченим.

Кітті раптом ніби підмінили, і її
хвилювання стривожило його. Безтямно закоханий,
він два роки всюди супроводив її. Як тінь,
їздив за нею з міста у місто, з готелю в
готель. По кілька місяців вона поводилася
цілком розважливо, потім на неї щось находи¬

ло, як оце тепер. Джей пригадав десь
почуту історію: нібито через Кітті наклала на
себе руки молода акторка.
За якусь мить вона зустріла Харпера з

Жоржеттою.
Кітті заступила обом дорогу.
 Добридень, Харпере,  кокетливо

сказала вона, дивлячись на Жоржетту, яка
стояла, встромивши руки у кишені брюк. 
Вибачте, що турбую вас.

Харпер ніяково посміхався.
 Ви чудово декламували в барі,

мадмуазель Адонар!  сказала Кітті.  Це було
прекрасно.

Жоржетта зашарілась.
 Я побоююсь, що була трохи

напідпитку. Харпер надто щедро почастував мене.
 Я люблю вашу французьку мову,

мадмуазель Адонар,  вела далі Кітті.  Мені
дуже подобається ваш голос. Здається, ми
могли б стати добрими друзями.

 О!  пробелькотіла Жоржетта.  О!
і стиснула руку Кітті.

Кітті взяла її під руку і повела з собою.
 Ви змерзнете,  сказала вона

стурбовано.  Візьміть мою шубу!
 О, ні, я ніколи не мерзну,  відповіла

Жоржетта, заклякла, як бурулька.
Харпер ледве приховував своє роздрату-.

вання. Він залюбки залишився б на самоті з
Жоржеттою! Разом з віконтом Джеєм він
поплентався за дамами. Настрій його
зіпсувався остаточно. Обидва французи щезли...

 Треба знайти хід на верхню палубу,
сказала Єва.  Тут забагато людей. Ага,
дивіться, мабуть, сюди.
Піднімаючись східцями, Єва трималася за

руку Вайта  такий сильний був тут вітер.
Він несамовито тріпав волосся, проймав
наскрізь, і чудесна прохолода огорнула все її
тіло.

 Ах, який вітер!.. Я рада, що ви
прийшли, Вайте,  промовила Єва, тримаючись
за його руку.  О, справді, я рада!

 Я щасливий,  відказав Байт,
вдихаючи запах її волосся.

(Закінчення в наступному номері)
З німецької переклав Наум ФІРСЕЛЬ.
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АБДАЛЛА ХАМЕД ЕЛЬ-АМІН

генеральний секретар асоціації
письменників Судану.

ЗНАМЕННЯ

ЧАСУ

Гість з Африки  відомий суданський
письменник і критик Абдалла Хамед ель-Амін  зустрічає
нас теплою привітною посмішкою.

Доля не дуже прихильно поставилася до нього:
через тяжку хворобу письменник не може
самостійно пересуватися. Яким же оптимістом повинна
бути людина, що приречена не рухатися все своє
життя, але зберігає при цьому надзвичайну
бадьорість і чудовий настрій!

 У Радянській країні я вперше,  розповідає
Абдалла Хамед ель-Амін,  і в захопленні від

усього побаченого. А бачив я багато: Москву,
завжди вируючу, повну енергії/ монументальний
Ленінград, сонячні простори Казахстану і
Узбекистану. Всюди переді мною поставала картина
грандіозного будівництва, здійснюваного
життєрадісними людьми, простими і скромними,
надзвичайно гостинними. Це незабутні враження.

Враження на все життя, і я обов язково поділюся
ними з своїми друзями на батьківщині.

Розмова торкається літератури Судану.

 Наша асоціація письменників молода і

нечисленна  трохи більш як сто літераторів. Вона
виникла недавно, саме після того, як Судан
скинув з себе колоніальні пута. Колоніалізм всюди

стримує творчі сили народу. І Судан не становив
винятку, та, природно, і не міг становити. Наслід¬

ки довготривалого хазяйнування колонізаторів ми
відчуваємо ще на кожному кроці.

 Які жанри переважають у суданській
літературі?

 Як і в будь-якій країні арабсько? культури,
 звичайно, поезія,  відповідає наш

співбесідник.  Вона надихає народ на боротьбу за своє
визволення. Але якщо раніше в поезії переважав
старовинний класичний стиль, то зараз він все
більше поступається місцем стилю сучасності. Це
природний процес.

 А як справи з прозою, зокрема з романом?
 Роман, або, як ми його називаємо, новела

тільки починає розвиватися в суданській
літературі. Тема більшості романів  становлення нового
життя. Безсумнівно у цього жанру велике
майбутнє. І ось що особливо радісно: у прозі, як і в
поезії, все гучніше лунають голоси з закликом до
миру, до дружби і братерства між народами. Це
знамення часу. Подальший розвиток літератури
Судану йтиме по шляху реалізму. Це наріжний
камінь творчо? програми нашої асоціації.

 Яка матеріальна база судансько? літератури?
 Вона досить скромна: одне видавництво,

п'ять журналів. Але ми не занепадаємо духом,
посміхнувся суданський письменник, людина, якій
взагалі не властивий будь-який песимізм.  Ми
віримо в майбутнє літератури усіх народів, що
скинули і скидають з себе колоніальне ярмо, в тому
числі, звичайно, і суданської.
Абдалла Хамед ель-Амін розповідає про

зростаючу популярність радянсько? літератури у себе
на батьківщині. Суданський читач знайомий з
творами М. Горького, М. Шолохова, дуже цікавиться
літературами братніх народів СРСР, зокрема
українською.
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Лер
ІРЖІ ЯКОУБЕК

Чехословацький журналіст

ЄП/1ИВ

У румунському порту Брата ми
згадали Йогана Штрауса.
Дивлячись на густі води Дунаю, ми не
розуміли, як могла з явитися
назва славетного вальсу «Блакитний
Дунай». Адже тут ріка має якийсь
коричневий колір. Але нам
пояснили, що Штраус як відомо жив
у Відні, а там, завдяки чистим
альпійським притокам, Дунай справді
милує око своєю синявою.
Історія, однак, знає чимало

прикладів, коли по різному
сприймався колір Дунаю.
Хрестоносцям, що пливли з німецьких
портів до Чорного моря, води Дунаю
видавалися червоними,

наповненими кров ю. А ось деяким чле¬

нам так званої Європейської
Дунайської комісії, заснованої на
Паризькій конференції 1856 року
після поразки Росії в Кримській
війні, велика ріка видавалася
золотою. І справді, Росія змушена була
тоді дати згоду на «вільне»
плавання по Дунаю, і Англія з
Францією гребли з цього золото.
Ота комісія дивилась на Дунай

скоріше як на знаряддя
політичного тиску на придунайські країни,
за допомогою якого можна

роздмухувати вогнища міжнародних

 

конфліктів, ніж як на важливу
водну транспортну магістраль,
здатну приносити багато користі
всім країнам, по яких вона
проходить.

Ріка забруднювалася, глибина її
загрозливо зменшувалася  в
гирлі, наприклад, вона з восьми
метрів дійшла до п яти. Плавання
тут завжди було утруднене.
Багато шкоди Дунаю завдали

гітлерівці. Ріка та її порти
перетворилися на кладовища кораблів,
потоплених фашистами. Були знище-
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ні портові споруди і моли. Вода У Братиславському порту,
була така каламутна, наче вона
посивіла від страхіть.
Але після війни все змінилося.

1948 року у Белграді зібралася
міжнародна конференція, яка ого- Дунай у Будапешті,
лосила вільним плавання по
Дунаю для кораблів під усіма
прапорами, крім військових.
Конференція також проголосила, що
дунайські справи мають вирішувати-
лише країни, по яких проходить
ця ріка.
Так були закладені політичні

основи нової ери в історії другої
найбільшої ріки в Європі. Галас,
вчинений в деяких західних
країнах проти цього справедливого
рішення, ріка потопила у шумі своїх
хвиль. На Дунаї повіяв свіжий
вітер...

Важко переоцінити
народно-господарське значення Дунаю для
соціалістичних країн. Дружнє
співробітництво на Дунаї ведеться за
планами Ради економічної
взаємодопомоги. В постійній комісії з

питань науково-технічного
співробітництва в галузі

електроенергії працюють разом фахівці з
Угорщини, Чехословаччини, Румунії,
Болгарії, Радянського Союзу.
Вони успішно розв язують
проблему комплексного використання
багатств Дунаю будівництво
електростанцій, меліоративних систем,
зрошувального господарства.
Разом з угорськими друзями

чехословацькі фахівці
упорядковують течію Дунаю на ділянці між
Братіславою і Штуровом. Грунт,
вийнятий з дунайських глибин,
обидві країни використовують на
будівництві захисних дамб.
Взаємне співробітництво

успішно здійснюється і в галузі
використання водної енергії.
Незабаром розпочнеться будівництво
гідроелектростанції в Надьмароші,
яка має стати великим джерелом
дунайської електроенергії.

*

*

*

Будапештська журналістка Ілона
Токач милується з вікон своєї
квартири Дунаєм. її розповідь про
головну річкову артерію
Угорщини  це немовби історія країни.

...Напад гунів і аварів, битва при
Мохачі в 1526 році, панування
турецьких орд в дунайській долині.
«Дунай  це історія»  говорить
Ілона Токач,  і тепер, коли
Дунай став іншим, ми змінимо
історію».
І справді, в Угорщині я мав

можливість пересвідчитися у тому,
що історія на Дунаї рішуче
міняється. Ось на озері Балатоні я
зустрівся з чеськими
монтажниками з Вітковіц. Разом з угорцями
вони будують міст в Комарному.
«Ми перемогли у змаганні з
угорськими друзями на будівництві
мосту, і нас преміювали
путівками на Балатон» ,  пояснили мені
наші мостобудівники.
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спільним проектом румунських і
югославських спеціалістів тут
споруджується енерготранспортний
вузол. Рівень води в Дунаї буде
піднято і це зробить можливим на
цій ділянці судноплавство у двох
напрямках водночас. Збудована
тут гідроелектростанція буде
виробляти 10 мільярдів кіловат
на рік, що становить сьогоднішній
рівень річного виробництва всіх,
югославських

гідроелектростанцій.

* *

*

Нещодавно я одержав листа від
Ілони Токач. Вона пише:
«Дунай завжди визначав

історію народів, що живуть на його
берегах. Раніше люди були у
полоні його настроїв і капризів.
Тепер ми примусимо його
допомагати людям, робити кращим їхнє
життя. Біля Кішкунсапі розпочато
будівництво магістрального
зрошувального каналу, по якому
дунайські води потечуть до
найбільшої зрошувальної мережі в
дунайській низині. Довжина каналу 
57 км, він зрошуватиме 15 000
гектарів землі, яка дасть нечувані
досі в цих місцях врожаї. Ми почали
творити сучасну історію Дунаю...»

Так, Ілона Токач має рацію. Але
нова історія Дунаю пишеться не
лише ;В ОДНІЙ Угорщині.
Ось, наприклад, сусідня

Югославія. Видатний збирач сербських
народних пісень Вук Стефанович
Караджич до своїх збірок пісень,
виданих у минулому столітті,
включив багато пісень про Дунай. В них
оспівується героїзм сербських
патріотів у боях проти турків. Є в них
і сумні, сповнені горя пісні, в яких
чутно плач жінок і дітей, котрих
вивозять на турецьких кораблях до
Османської імперії...
Тепер пісні про Дунай мають

тут зовсім інший зміст. У
найбільшому землеробському краї
Югославії  Воєводині ведуться
великі роботи по спорудженню водно-
господарського комплексу 
системи зрошувальних каналів Дунай
Ticca Дунай. Головний канал

матиме 600 км. завдовжки, а
загальна довжина всієї мережі
каналів  10 000 км. Обводнення
земель у Воєводині збільшить
врожаї різних культур, принесе
людям достаток і щастя. Якби тепер
жив Вук Стефанович Караджич,

Одна з нових гідротехнічних
споруд на Дунаї.

йому б важко було знайти сумні
пісні для своїх збірок. На
берегах Дунаю нині лунають нові
пісні, повні оптимізму,
життєрадісності.
Поїдемо тепер на югославсько-

румунський кордон на Дунаї. Ось
знамениті, так звані «Залізні
ворота». Ця 117-кілометрова ділянка
є найнебезпечнішою на Дунаї.
Спад ріки тут втричі більший за
норму.
Дунай шумить, бурлить, наче

хоче спихнути у свої води гребені
Трансильванських Альп, які тут
підходять до самого берега. І
якраз у цьому місці найбільш
яскраво виявилося плідне румунсько-
югославське співробітництво. За

Румунія, Польща, Чехословаччи-
на та НДР спільно будують в
дельті Дунаю комбінат по переробці
очерету. На фото  зроблений в
Польщі кран навантажує очерет
на румунський пароплав.
Дизельний локомотив, що привіз очерет,
збудовано в Чехословаччині, а
обробляти очерет будуть на
машинах. виготовлених в НДР.

* *

*

Після довгої поїздки
залізницею через Угорщину і Румунію,
ми зупинилися в Джурджу на
Дунаї. Саме тут зведено Міст
Дружби, що з'єднує Джурджу з
болгарським портом Русе. Води
Дунаю вабили нас надзвичайно, і ми
вирішили викупатися. Дунайські
хвилі приємно охолоджували
стомлене тіло. Так милий Дунай тут,
у Болгарії, за сотні кілометрів від
рідної Братіслави, прийняв нас у
свої обійми біля Мосту Дружби,
що підноситься як символ
співробітництва придунайських країн.
Здається неймовірним, що ріка,

яка довгі століття протікала через
багато країн і була свідком воєн,
битв і гострої ворожнечі, раптом
стала місцем вируючого життя,
місцем, де народи подають один
одному руку допомоги і творять з
Дунаю ріку миру і дружби.
І знову пригадуються слова

будапештської журналістки Ілони
Токач. «Дунай  це історія». Саме
тут, в Русе, 110 років тому
переплив Дунай Райчо Ніколаєв, щоб
повідомити росіян про готування
турок до атаки. До речі, в
пам ять цієї події, тепер тут
щороку відбуваються змагання
«Перепливи Дунай», в яких беруть
участь спортсмени придунайських
країн.
На наших очах пишеться нова

історія оновленого Дунаю.
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ЕСЬ у хащах малайських джунглів,
в області Паханг загубилося не-
величке плем'я сакаї. Живе воно

ШЩЖ на берегах дивовижного озера
V І Хіні, яке має рідкісну форму зір-
F \ ки. Слова бідність, злидні по від¬

ношенню до сакаїв надто м яко
характеризують справжнє життя цього
племені. Вічний голод, невигойні хвороби,
НІКОЛИ не залишають убогі халупи сакаїв.
Важко навіть сказати, з чого саме

живуть тут люди. Чоловіки займаються
небезпечною справою  полюванням на
крокодилів. Вони роблять це таким же
примітивним способом, яким користувалися
їхні предки  майже голими руками і
саморобними мотузками. Чимало сакаїв стали
жертвами ненажерливих крокодилів...

Але є у сакаїв щось таке, що втішає їх у
цьому злиденному житті, підтримує в них
надію на краще майбутнє, це стародавня
легенда, яка переходить з покоління в
покоління.

...На дні озера Хіні, під його темними
каламутними водами лежить величезна
кам'яна скриня. В ній така безліч скарбів, що
їх цілком досить, щоб зробити щасливим
життя всього племені, щоб наповнити
багатством їхні халупи з трави і листя.
Але як дістатися до чудової скрині?

Велике однооке чудовисько пильно стереже
скарби на дні озера. Воно проковтне
кожної о, хто насмілиться ступити в його
царство. І а мусить з явитися такий сміливець,
що поооре те чудовисько і здобуде для
свого народу ве іичезні багатства...
Такий зміст легенди, і люди настільки

увірували в неї, що вона перетворилася на
якусь самоціль їхнього існування,
допомагає долати весь тягар злиденного життя.
Легендою дуже зацікавився англійський

дослідник Артур Поттер, який провів
багато років у Малайї, зокрема в ооласті
Паханг серед людей племені сакаї. Він
дійшов висновку, що популярність цієї
легенди пов язана з якимись справжніми
подіями і явищами.

І ось одного дня сакаї з жахом

спостерігали, як Артур Поттер з своїми помічни-
ками-водолазами почали досліджувати
темні води озера Хіні. Перші кроки цієї
експедиції були невдалими. Місця
обслідування виявилися зовсім неглибокими;
водолази ступили на багнисте дно, яке почало
швидко їх засмоктувати. Кілька разів
люди І Іоттера опускалися під воду, але всі
спроби закінчувалися поразкою.
і Іроте одної ночі сталася пригода, яка

дуже переполошила не лише місцевих
жителів, а й самих членів експедиції. Хтось
напав на моторний човен експедиції,
перевернув його, порозкидав все, що було на
ньому і навколо на березі. Черговий
водолаз запевняв, що бачив якусь велику
істоту з дивним оком, яке світилося у
темряві червоним світлом. На місці цієї дивної
пригоди залишилися якісь широкі сліди.
Вивчивши їх, Поттер зробив висновок, ще
вони могли належати величезній змії.
Вірогідність цього припущення
стверджувалася ТИМ, ЩО В ЦИХ МІСЦЯХ ДІЙСНО водяться
маловивчені породи гігантських змій.
V всякому разі ніяких інших наслідків

Злидні, голод постійні Молодий сакай з забитим
крокосу путники племені Са- дплом. Багато його товаришів за-каі*

платили своїм життям, здобуваючи
крокодилячу шкіру, яку за безцінь
скуповують англійські фірми.

пошуки Артура Поттера не принесли, бо він одержав раптове
розпорядження англійських колоніальних властей негайно
припинити всі розшуки на озері Хіні.
Артур Поттер, незважаючи на незавершеність

дослідницьких робіт, твердо дотримується думки, що на дні озера Хіні
справді знаходяться якісь давні скарби. Таємничий нічний
напад на човен, розповідь про червоне око і незрозумілі сліди
на березі, на думку Поттера, мають пояснювати народне
повір'я про якесь однооке чудовисько, яке охороняє скарби.
Колонізаторам на Малайї легенда, якою живе плем'я сакаї,

дуже на руку. Вона живить у людей химерну надію на краще
майбутнє, відволікаючи від реальної боротьби за нього.
Може саме тому й надійшло розпорядження припинити

розшуки на озері Хіні?

Багато родин племені сакаї живуть у таких плавучих
халупах, майже у повніїі ізоляції від сучасної цивілізації.

4 ^ВСЕСВІТ



Токіо вночі.

ЛАБІРИНТИ

БЕЗІМЕННИХ

ПРОВУЛКІВ

«Священне» право приватної
власності на землю і на будови 
страшний ворог Іокіо. Воно
заважає реконструкції вулиць і
розвиткові сучасних видів транспорту.
Цікаво, що в японській столиці
площа вулиць становить лише 9,6
процента всієї площі міста, в той час,
як у Парижі цей процент
дорівнює 26, а в Нью-Йорку навіть 35.
І хоч цифри не дуже цікава річ,
але вони дають досить наочне

уявлення про неймовірну тісноту на
токійських вулицях. Адже більша
частина японської столиці  це
складний лабіринт кривих,
вузеньких провулків.
Іноземців, що приїздять до

Токіо, завжди приголомшує дивна
річ: численні вулиці міста, крім
сімдесяти головних, зовсім не
мають назв. А будинки нумеруються
не по порядку, а в залежності від
того, коли вони були збудовані та
зареєстровані в міському
житловому управлінні. Отже, щоб
розшукати якийсь будинок, треба мати
план кварталу  без цього навіть
бувалий шофер таксі не знайде
потрібної адреси.

АВТОМОБІЛЬНІ

ПАСТКИ

Заплутані криві токійські
провулки, що виникли сто або навіть
двісті років тому, перетворились тепер

1964-й це рік Олімпійський. На
його початку відбудуться
Олімпійські ігри з зимових видів спорту
в Інсбруку (Австрія), восени
почнуться основні змагання в Токіо.
Японська столиця вже кілька

років готується до цього видатного
спортивного свята, їй доводиться
долати чимало труднощів. Як
відомо, під час другої світової війни,
тут було зруйновано 263 тисячі бу¬

динків. Післявоєнна відбудова
міста велася хаотично і безпланово.
Зараз Токіо-То  велике Токіо 
це, власне, 23 окремих округи,
10 міст, 23 селища, 10 сіл і 7
островів біля узбережжя. І все
безладно з'єдналося в одне
величезне місто-чудовисько, довжина
якого досягає 90 кілометрів, а
населення наближається до 11
мільйонів!

на справжні пастки для
автомобілів, яких, разом з автобусами,
мотоциклами та моторолерами,
зареєстровано в Токіо два з половиною
мільйона! Японська столиця міцно

тримає першість світу з
повільності руху: в години пік у центрі
міста автомобілі пересуваються з
швидкістю два кілометри на
годину!
Метро в Токіо розвинене слабо,
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трамваїв та автобусів також не
вистачає. Є в Токіо і міські залізниці,
п'ять з них належать державі, а
сім знаходяться у приватних руках.
Але про цей вид транспорту
цікаво розповідає австрійський
журналіст Пауль Лерой.

СПРЕСОВАНІ

ЛЮДИ

«Уявіть собі літню спеку в Токіо,
 пише Пауль Лерой,  коли

повітря насичене вологою і отруєне
димом токійських підприємств і
вихлопними газами автомобілів.
Задихаючися, потрапляєш,
нарешті, до вокзалу, і тебе одразу
підхоплює страшенний людський вир,
де один одного немилосердно
штовхає, давить, відкидає. Людина
в цьому натовпі вже не може
рухатися за власним бажанням:
нестримний живий потік несе її по
коридорах, сходах до платформ...
Підходить поїзд. У години пік

інтервали між ними зовсім
мінімальні, але поїздів все одно не-
вистачає. Переповнені вагони ви-

Телевізійна башта має висоту
333 метри. На 33 метри вище
ЕйфельовоїІ

Токіо  місто цьогорічних
Олімпійських ігор. У центрі японської
столиці за вуличним рухом
СЛІДКУЮТЬ з високих башт.

вергають людей в натовп, який
штурмує поїзд. Від уславленої
японської ввічливості нічого не
залишається: її закони діють скрізь,
але не на транспорті...

Щось тверде упирається мені в
ребро, хтось немилосердно
наступив на ногу, поруч кричить якась
жінка. Ось я вже біля дверей
вагона, але ще не певний, що мені
пощастить просунутися всередину.
Та раптом відчуваю, що якась
сила підносить мене вгору. Я
встигаю ще огледітися: десятків зо
два молодих хлопців створили
позаду натовпу ланцюг і
заштовхують людей у вагони. Вони роблять
це так: відходять назад,
розбігаються і з простягнутими вперед
руками кидаються на задні ряди.
Рясний піт тече по їх стомлених
обличчях.

Нужденні студенти, яких у Токіо
десятки тисяч, за незначну плату
спеціально залучаються
власниками залізниць для цієї важкої
роботи»...

токю-то

МАЙБУТНЄ

Учасників та гостей майбутніх
Олімпійських ігор транспортні
проблеми, однак, не повинні дуже
хвилювати. Японці докладають
великих зусиль, щоб до наступної
осені навести порядок в столиці.
Прокладаються 22 нові, так звані,
головні вулиці, довжина ліній
метро збільшується у два з
половиною рази.
Токіо зараз схоже на

розворушений мурашник. Будівельні
роботи ведуться одночасно на трьох
тисячах об'єктів. Вже стало
традицією, що для учасників Олімпійських
ігор будують спеціальне
«Олімпійське село», яке, однак зовсім не
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схоже на звичайне село, бо в
ньому підносяться багатоповерхові
будинки з усіма сучасними
вигодами. У Токіо теж будують таке
Олімпійське село для 8000
учасників змагань, тренерів та різних
офіційних осіб. Його зводять на
так званих «Вашінгтонських

висотах»  території в 90 га, де до
минулого року розміщалася
американська військова база. Потрібні
були довгі і настирливі
переговори, щоб американці звільнили цей
район і перебралися в інше місце.
«Вашінгтонські висоти»

розташовані недалеко від центра міста,
поблизу «Мейджі олімпік» парку. Там
знаходиться великий Національний
стадіон, який зараз розширяється.
Замість 55 000 він матиме 85 000

місць. Будуються також великий
спортивний зал, просторий басейн
для плавання, футбольні поля та
інші спортивні споруди.
Приїжджих розміщатимуть в

готелях, на приватних квартирах, на
пароплавах в порту і у великому
міжнародному таборі. Гостям,
проте, доведеться зустрінутися з
такою неприємністю, як підвищені
ціни в готелях. Вже тепер в Токіо
звичайний номер коштує від 100
до 120 доларів на тиждень.
Вважають, що під час Олімпійських ігор
ціни зростуть ще вище.

ПРОБЛЕМА № 1

Токійська поліція обіцяє до
початку Олімпійських ігор звільнити
столицю від бандитів і гангстерів.
Це тут проблема № 1. Адже в
місті «працюють» 260
організованих банд з 36 тисячами членів, а
по всій Японії нараховується понад
п'ять тисяч різних гангстерських
зграй.
Убивства, грабіжки, торгівля

наркотиками та інші злочини перетво-

ГІаціопальшій стадіон, до
відбудеться більшість змагань. Ліворуч
перед ним  гімнастичний зал,
праворуч  плавальний басейн.

рилися в Токіо на буденні справи.
Відомо навіть, що більшість
злочинів організується з одного
таємного гангстерського центру. Зростає
в Токіо і злочинність серед молоді
та підлітків. Кримінальні експерти
вважають, що японці мають за все
це дякувати, в першу чергу,
американським ганстерським
фільмам і тому «способу життя», який
посилено пропагує на практиці
американська вояччина в Японії.
В Токіо вже проведено кілька

великих облав на гангстерів. В них
брали участь до 9000 поліцейських.
Вони обшукали сотні злодійських
кубел, заарештували багатьох
злочинців, але на волі їх залишилося
поки що значно більше.
Злочинність, яка набула в Японії

таких загрозливих розмірів,
звичайно, одними лише
поліцейськими облавами не можна
ліквідувати.

Так- готуються до Олімпійських

ігор перекладачі та гіди.

БІФШТЕКС

ПАХНЕ РИБОЮ

Є ще одна токійська проблема
але на цей раз кумедна. Як
відомо, у сільському господарстві
Японії здавна широко вживається су-
б'ячу муку домішують в
добриво, в корми для тварин та птиці.
Тому городина, м'ясні страви і
навіть молочні продукти мають в
Японії відчутний запах риби. Від
такої кухні іноземці часто воро-
тять носа. Отже, на час
Олімпійських ігор для гостей доведеться
завезти необхідну кількість
продуктів з інших країн. Японські
куховари вже демонстрували свою
майстерність членам
Олімпійського комітету і одержали від них
схвальні відгуки.

«ОФОРМЛЕННЯ» ГОРИ
висотою
3776 МЕТРІВ

На вулицях Токіо вже рясніють
перші олімпійські плакати і
значки; японці виявляють в цій галузі
багато винахідливості, так само як



тщтт

Транспортний сюрприз.
Однорейкова залізниця приставлятиме

авіапасажирів з аеропорту в центр
міста.

і в галузі реклами. Повітряні
балони, що здіймаються над містом і

рекламують зубну пасту,
автомобілі або черевики, теж прикрашені
тепер-олімпійськими кільцями.

Під час ігор Токіо буде багато
ілюміноване. Відповідним чином
оформляється і священа гора
японців, знаменита Фудзіяма. Біля
ЇЇ підніжжя відбудеться велике
свято з різними розвагами і
несподіванками для гостей. Схили
Фудзіями, що поросли
рододендронами та вічнозеленими
камфорними деревами, будуть
освітлені вночі численними факелами
і створять надзвичайно ефектне
видовище.

X

20 000 людей зайняті зараз
підготовкою до Олімпійських ігор.

Для японців нинішні Олімпійські
ігри мають особливе значення.
Вони вже один раз, у 1940 році,
призначалися в Токіо. Але тоді
перешкодила війна. Тепер, коли
Московський договір викликав у
японців, як і у всіх людей світу, нові
надії, Олімпійські ігри набувають
якогось символічного значення.

І прості японці, які щиро
бажають миру, пишаються тим, що ігри
1964 року відбудуться саме в їхній
країні.

(З Іноземної преси)

Один з величезних плакатів, що
ЇХ TOTVIOTb в Японії до
Олімпійських ігор.

КІБЕРНЕТИКА І СПОРТ.

Спортивні судді, які
судитимуть цьогорічні Олімпійські
ігри в Токіо, одержать
корисного помічника. При
визначенні результатів їх буде
виручати «електронний кі-
бер»  обчислювальна
машина, яка «триматиме» в
своїй електронній «пам яті»
всі визначні рекорди і
наслідки попередніх олімпіад.
Результат кожного
учасника токійської олімпіади
подаватиметься в

обчислювальний центр, і через ЗО
секунд судді одержать всі
підрахунки, зіставлення і
порівняння.

НЕШКІДЛИВИЙ
«ДОПІНГ». Новозеландець
Пітер Снелл, олімпійський
чемпіон з бігу на 800
метрів, наполегливо тренується,
готуючись до наступних

Олімпійських ігор в Токіо.
Під час відпочинку він
вмикає магнітофон і слухає
записану на плівку розповідь
коментатора про
феноменальний біг Снелла в Римі,
на Олімпійських іграх I960
року. Це збуджує
спортсмена, і він продовжує
інтенсивне тренування.

МЕТА ВИПРАВДОВУЄ
ЗАСОБИ. Іспанське товари- і
ство друзів тварин влашту- j
вало в Барселоні вечір бою )
биків. Найвідоміші
тореадори закололи, на велику pa- j
дість обізнаних болільників,
півтора десятка биків. Як j
потім було оголошено, гро- \
ші, виручені від продажу '
квитків, мають піти на про- )
паганду гасла товариства:
«Охороняйте тварин, геть
бій биків!»

ЗМІНА МАСШТАБІВ. В

Італії, поблизу Палермо
існував відомий блошиний
цирк, який охоче
відвідували іноземні туристи. Та
власник цирку змушений
тепер ліквідувати своє
підприємство через короткозорість.
Він став дресирувати слонів.
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МОЛОДІ ПЕРЕКЛАДАЧІ ДЕБЮТУЮТЬ

Безмежно сумне місто стоїть перед
моїми очима. В пустельній тиші цього міста
чути дитяче хлипання. Я не знаю, що то за
місто. У моїй країні чи за кордоном. Хлипає
якась дитина. А мати, тримаючи в руках
кухлик молока, сидить поруч з батьком,
який глибоко спить.

Вулицями цього невідомого міста стікає
дощова вода. Холодна ніч. Електричні
лампочки окутані туманом. Груби холодні. З
димарів не йде дим. Ніч. Тиша.
Невідомо, що то за місто. Але в цьому

місті є школа, залізнична станція і лікарня.
Тиша. Тільки чути, як дихає ніч. Не чути
стогону хворих в лікарні. На мокрій від дощу
залізничній станції застигли поїзди. Діти-
школярі сплять по своїх домівках. Сплять
і їхні батьки.

Невідомо, що то за дитина хлипає уві сні
і що то за мати сидить, тримаючи кухлик з
молоком. Чути тільки хлипання.
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КAMАЛЕШВАР

Мал. О. Туран с ьного

У батька в головах розсипана купа
паперу, червоні й сині олівці. З-під паперу
визирає кінець лінійки.
Картина перед моїми очима починає

тремтіти, як поверхня води, і все поступово
зникає. А за хвильку я вже бачу іншу, таку ж
чітку картину.
То так само безмежно сумне місто. Я

впізнаю його  це місто в моїй країні. В ньому
я живу. І там є школа, залізнична станція і
лікарня.

В одному з районів цього міста є
вузенька вуличка. На ній будинок. І зараз мені
ясно, що хлипання чути саме з того будинку.

Холодна, мокра ніч. Іноді о другій годині
бухикає крізь сон Біхарі-бабу.

Він клерк з «Електрик-компані». В
головах у нього лежать якісь папери, червоні та
сині олівці, а з-під паперів стирчить лінійка.
Його дружина і досі, не спить. Вона сидить
з кухликом молока біля маленького Діну.
А Діну крізь сон хлипає.

Сьогодні вперше така холодна ніч. *
Ще темно.
Біхарі-бабу гукає:
 Діну, бери книги.
І восьмирічний Діну, вмить прокинувшись,

встає. Він ще не зрозумів, що сталось.
Учора він прийшов зі школи о четвертій годині
вечора, сунув кудись книги і тепер не знає,
де вони.
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У шафі книг немає... Зазирнув під ліжко,
помацав рукою в шухлядах, перекинув мат-,

рац, скрізь пошукав, але книг не знайшов.
 Діну! Що сталося, ледарю?!  знову

гуде голос Біхарі-бабу. У скронях Діну
починає шуміти. Він відгукується:

 Зараз прийду, таточку!
Коли лунає голос Біхарі-бабу, в домі всі

завмирають. Троє інших дітей чекають своєї
черги. Невідомо, коли покличуть, ігри
припиняються. А в Бімли, яка готує обід,
починає дужче калатати серце.

Нарешті Діну знаходить свої книги,
підходить до батька, і починається розмова.

Біхарі-бабу відкладає убік свої папери і,
глянувши на Діну, питає:

 Завдання з арифметики зробив?
 Так.

 Скільки задач розв'язав правильно?
 З п'яти три,  Діну тремтить, слова

застрягають йому в горлі.
 Чому в двох помилки?  Голос Біхарі-

бабу грізно гуде. У Діну пересихає в горлі.
В його ясних, правдивих очах блищать

сльози. Він мовчить.

 Чому не відповідаєш?  злісно
говорить Біхарі-бабу і простягає руку до вуха
Діну. Діну, зціпивши зуби, мовчить, тепер
його очі палають гнівом і ненавистю. Його
шия згинається, і на ній набрякають жили.
У скронях починає стукати. Ніжні щоки
червоніють.

 Покажи зошит,  каже Біхарі-бабу.
Розтираючи правою рукою вухо, Діну

лівою перегортає сторінки зошита і,
побачивши неправильно дане завдання, широко
розплющивши очі, питає у Біхарі-бабу:

 Адже завдання неправильне? Тут же
помилка! Чому тут помилка?

Діну не чує ніякої відповіді.
Ніхто не чує відповіді.
Несподівано з кухні приходить Бімла,

застигає біля дверей і дивиться на батька та
сина...

Удари життя падають на батька, а удари
батька падають на сина...

 Не зробиш арифметики, будеш битий
пантофлями,  гримить голос Біхарі-бабу.

 Що йому лишилося ще робити? 
питає Біхарі-бабу у Бімли.

 Письмо... ще трошки,  каже Бімла,
намагаючись захистити сина.

 Малювання ще лишилось! Чому?  І
очі Біхарі-бабу свердлять Діну.

А чому так сердиться Біхарі-бабу,
згадавши малювання? В очах у нього стоїть
інженер «Електрик-компані», його начальник, що
їздить автомобілями, якому служник щодня
приносить їжу на обід, з яким дівчата
прощаються вранці біля воріт, а- ввечері
приїздять по нього.

А він встає о восьмій ранку і, взявши сум¬

ку з їжею, йде на роботу в контору, о
восьмій же годині вечора, навантажений паками
паперів, вертається додому. Якось, коли
був у доброму гуморі, Біхарі-бабу сказав
дружині: «Я хочу, щоб наш Діну став
інженером. Якщо в домі син-інженер, то й усім
нам жити буде легше. Я не хочу, Бімло, щоб
мої сини, як я, жили в злиднях».

 Наш Діну добре вчиться, з гордістю
відповіла Бімла, підгортаючи край свого
розірваного сарі. І додала:  У нас навіть
ковдри доброї нема, дітям вкриватися нічим,
а зима ось-ось настане...

 Наступного місяця купимо, раніш не
зможемо.  І Біхарі-бабу почав говорити,
що ледве вистачає на харчі, що доводиться
рахувати кожну копійку, і, щоб вибратися з
цього, повного горя, світу, є лише один
шлях  зробити Діну інженером і тоді їх
усі поважатимуть, тоді будуть і гроші, буде
забезпечене життя.

А вночі, коли всі лежать, вкрившись
одною ковдрою, коли, нарешті, лягає і Бімла,
Діну питає:

 Ну, а далі, мамо? Що було далі з тією
красунею? Куди поїхав принц Радж?
Бімла, пестячи Діну по голівці,

розповідає:

 По той бік неба є країна, країна
блакитного дорогоцінного каменю сапфіру.
Там живуть крилаті красуні-пері. Принц Радж
теж туди приїхав...

 А яка ж ця сапфірова країна, мамо?
Там є пташки чи нема? ...І квіти?  голосно
питає Діну.

 Несказанно гарна ця сапфірова
країна.  В голосі Бімли звучить ніжність, і
перед очима засинаючого Діну постає
блакитна країна по той бік небесних шат.

Вранці четверо дітей, прокинувшись,
ворушаться під ковдрою. Кожне намагається
натягти ковдру на себе. Потім, побачивши
земляні горіхи, що лежать купкою на столі,
вислизають з-під ковдри, набивають ними
кишені і йдуть умиватися. У Діну вуха і ніс
посиніли від холоду. Кам'яна підлога така
холодна, що він стоїть навшпиньках,
переступаючи з ноги на ногу. Волосся на його голих
руках наїжачилось. Абияк хлюпнувши в лице
води, він підходить до грубки, присідає біля
неї і ховає обидві руки під коліна.

Бімла готує чай.
Четверо дітей з усіх боків обліпили

грубку, кожний намагається взяти собі
найбільшу піалу. Потім простягають матері піали,
щоб налила ще, сваряться за плівку-верше-
чок, що плаває у молоці.
Дим від грубки лізе дітям у почервонілі

очі, вони труть їх, ще і ще, але ніхто не
відступає. Коли Бімла витягає з печі
картоплину чи цукрову цибулю, на кухні здіймається
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галас, і з кімнати гримить грізний голос
Біхарі-бабу. Всі враз замовкають.

Поки Бімла готує їжу для Біхарі-бабу, діти
жадібно дивляться. Запах смаженого
поширюється по кімнаті, і вони глибоко зітхають
але сидять мовчки.

Вони знають, що це їжа для батька.
Коли ж батько, узявши свою сумку, нарешті,
виходить, надтає їх черга.

Біхарі-бабу йде на роботу, і Бімла готує
до школи Діну.

 У мене немає кольорової сумки, і
зошита нового нема, мені потрібен великий
олівець...  скиглить Діну.
Бімла заспокоює і розважає його.

Загорнувши підручники в шматок газети, Діну
бере сніданок, одягає черевики і теж виходить.
Він не дуже поспішає до школи. Його

погляд часто з захопленням зупиняється на
дивовижних речах, виставлених у вітринах
розкішних магазинів. Припавши до
затуманеного скла, Діну уважно розглядає кожну
річ. Барвисті тканини, одяг, різні іграшки, а
на вулиці  людей, афіші, кіно...
А коли під'їжджає автобус, він стрибає в

нього на ходу. Кондуктор пізнає хлопця й
лагідно каже: «Заходь, Діну, заходь...» Діну
заходить і сам відмічає число у себе на
проїзному квитку  навіщо турбувати
кондуктора? Шкіряна кондукторська сумка для
грошей дуже подобається Діну, так само як
і мідна бляха, яку кондуктор носить на
куртці.
Діну щодня їздить цією дорогою, але він

не може звикнути до казкового багатства
цих вулиць. Він ніколи не був у цих
блискучих крамницях, ніколи не зазирав навіть
крадькома у ці багаті будинки... А коли
автобус переганяє якесь авто, Діну радіє і
проводжає машину зачарованим поглядрм, аж
поки вона не зникне вдалині.
Діну дуже любить квіти. Він навіть потай

від шкільного садівника взяв собі один
паросток. Прийшовши додому, він чимало тоді
попрацював і зробив добру грядку, потім
обережно висадив на ній той паросток і
старанно його полив. Протягом дня Діну
кілька разів ходив дивитися на паросток і казав
матері:

 Мамо, з нього виросте велике
дерево... Надзвичайно гарне... Потім ми візьмемо
ще інші паростки... Вони теж виростуть, а
коли зацвітуть, то прилетять метелики...
Правда ж, мамо?

А ввечері він почув голос Біхарі-бабу:
 Діну! Бери книги.

Біхарі-бабу саме сидів за паперами, а
перед очима в нього стояли обличчя старших
чиновників.

І знову:
 Чому дві помилки?!.
Рука потяглася до вуха Діну.

 Таблицю множення пам'ятаєш?
 Так,  відповів Діну, і в горлі у нього

пересохло.

 Скільки буде сімнадцять на вісім,
кажи, ну?

 Сімнадцять на вісім...  Діну відчув, що
коліна його затремтіли.  Сімнадцять на
вісім?.. Сто...

І знову, мов грім, лунає грізний голос:
 Сімнадцять на вісім! Кажи!
На шиї у хлопчика надуваються жили, вухо

почервоніло, на ньому проступили відбитки
пальців.

 Протягни руки вперед!  кричить
Біхарі-бабу, і Діну простягає свої маленькі,
брудні, у чорнильних плямах руки. Ляскає
лінійка, з очей Діну течуть сльози.

 Мовчати! Щоб ні звуку, бо ще по
голові заробиш. Мовчи!

Губи Діну тремтять, долоні трусяться, він
хлипає.

 Сімнадцять на вісім! Кажи!  і знову
ляскає лінійка.
Усе закрутилося у Діну перед очима, він

знепритомнів. Бімла кидається з порога і
підхоплює Діну:

 Боже мій, хіба ж можна так!
 Якщо вмре від побоїв, то хай

вмирає,  злісно кидає Біхарі-бабу.  Краще
вже одразу, принаймні знатимеш, що нема
чого чекати...

Ніч була дуже холодна. Почався дощ.
Бімла закутала Діну у ковдру, а сама звалилась
поруч. Діну так і заснув голодний. Тиша
запала в домі. Близько другої години ночі
Бімла прокинулась. Діну раз у раз голосно
хлипав крізь сон. Голодний... Мати підігріла
кухлик молока й обережно почала будити
Діну...
А надворі йде дощ, гуде вітер, на душі

тоскно й моторошно. Глибоко зітхає крізь
сон Діну. Поправивши ковдру на дітях, Бімла
знову тихенько кличе:

 Діну, Діну, синочку!
Діну заворушився. Бімла підняла його,

сперла на двері. Він не прокинувся.
 Діну, випий молочка.
І раптом крізь сон Діну почав рахувати:
 ...вісімнадцять на шість, сто вісім,

вісімнадцять на сім... вісімнадцять на сім...  і
знову голосно захлипав.

І тепер чути лише дитяче хлипання.
Невідомо, в якій країні, в якому місті, з якої
вулиці чути це хлипання.
Холодна ніч, іде дощ. Безмежно сумне

місто. В цьому місті є школа, залізнична
станція і лікарня. Сидить мати з кухликом
молока і спить батько, поклавши під голову
паку паперів.

З гінді переклав Юрій ПОКЛЛЬЧУК
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П. АТАНАСОВ

И

І УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

В історії болгаро-україп-
ських взаємин після

визволення Болгарії від
турецького гніту визначне місце
займає діяльність Петко Ю. То-
дорова (26.ІХ 1879  14.11
1916). його співробітництво
з Ольгою Кобилянською,
Іваном Франком,
публіцистом Юліаном Бачинським,
знайомство з Осипом Мако-
веєм і етнографом
Володимиром Гнатюком, його
інтерес до творчості Лесі
Українки та Василя Стефаника
мали велике значення для

розвитку і зміцнення
культурних зв язків між
болгарським і українським
народами.

Зблизившись ще
наприкінці минулого століття з
деякими російськими і,
очевидно, українськими
революційними емігрантами в
Швейцарії, молодий Петко
Тодоров почав виявляти
винятковий інтерес до
прогресивної російської та
української літератури. Цей
інтерес ще більше зріс, коли в
1899 році він почав учитись
в Берліні, вирішивши
цілком присвятити себе літера-
турній діяльності. Тут
Петко Тодоров вивчає
слов янські мови, в тому числі
українську і польську, читає
твори українських авторів.
Велике враження справила
па нього Ольга Кобиляи-
ська.

18 квітня 1900 року Тоцо-

ров звертається з листом до
Кобиляпської, в якому, зо
крема, пише:
«Шановна пані! Маю

честь відрекомендуватись 
Петко Тодоров, болгарський
письменник. Сподіваюсь, що
Ви не подивитесь погано на
те, що  я насмілююсь
турбувати Вас... Прошу Вас не
відмовити прислати мені Ваші
твори. Я щиро жалкую, що
ми  слов яни  так
погано знаємо одне одного, і що
спочатку мені довелося
знайомитись з Вашими творами
німецькою мовою...
Останнім часом я займався мало-
роською літературою і,
знаючи кілька слов янських

мов, я зміг вже читати

Ваші твори, як і твори пп. Ма-
ковея, Івана Франка в
оригіналі. Малороська
література мені дуже і дуже
сподобалась і я гадаю, що в
найближчому майбутньому
вона посяде одне з перших
місць в слов янській

літературі. Мені дуже хотілося б,
щоб близкість долі наших
народів позначилася б в
майбутньому і на наших
літературах. Якщо Ви
бажаєте якихось відомостей про
нашу літературу, я весь до
Ваших послуг...»1)

1 «Листи Петко Тодорова до
Ольги Кобилянської» (публікація
Є. М. Панчука і В. Я. Пискалова,
журнал «Радянське
літературознавство». № 4, 1958 р.).

Ольга Кобилянська тепло

сприйняла лист
болгарського письменника. В своїй

відповіді від 15 травня 1900 р.
вона просить Петко
Тодорова познайомити її з

болгарською літературою, з
болгарськими періодичними
виданнями і з його власними

творами. «Високоповажний
Добродію... Ваше почетне
письмо... справило правдиву
радість... Се ж правда, 
пише Кобилянська в цьому
листі,  що ми хоть так
близько стоїмо собі 

знаємо так мало друг друга... Я
б дуже рада пізнати і ваші
твори, болгарська
література, се ж для мене

замкнений світ,, оно смутно, по на
жаль правда» К
Ольга Кобилянська зі

свого боку рекомендувала
Петко Тодорову найкращих
представі-ґиків нової
української літератури  Івана
Франка, Василя Стефаника,
Марка Черемшину, Осипа
Маковея, Наталю Кобрин-
ську і надіслала йому
адреси декого з них. Завдяки
Кобилянській в тому ж 1900
році в газеті «Буковина»,

1 Тут і далі листи О. Кобиляи-
ської до П. Тодоірова подаються
за публікацією В. Лесина.
(«Наукові записки Чернівецького
університету». 1958 р.).
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що видавалась в Чернівцях,
з явився український
переклад ідилії Петко Тодорова
«Співець». Цей твір
переклала з німецької мови
письменниця і приятелька Ко-
билянської Євгенія Ярошин-
ська. Пізніше цей же твір
переклала з болгарської
сама Кобилянська.

Познайомившись з

творами Тодорова, Ольга Ко-
билянсьйа почала

популяризувати їх в Західній
Україні. Коли влітку 1901 року у
львівському «Літературно-
науковому віснику» вийшли
українською мовою інші дві
ідилії Петко Тодорова,
перекладені, очевидно, Ю. Ба-
чинським, Кобилянська
пише Тодорову: «Ваші обі но-
велькі вийшли вже... Які
чутливі і ніжні они! Як таки
слідите Ви .за зворушеннями
душі і як гаряче відчуваєте
Ви з Вашими героями!
Пишіть дальше. Ваші письма
читаються так живо! В нас
їх всі мої знакомі

поперечитували. і власне і Леся
Українка. Она дуже
зацікавилась ними».

Українську письменницю
цікавила і драматургія
Петко Тодорова. Вона
запитувала, коли буде поставлена
в Берліні його драма
«Мулярі». З цього приводу
Кобилянська писала ЗО січня
1901 року: «Желаю Вам
найкращого успіху. Єсли в
ній стілько жизні,* стілько
горячого пульсу, що в
Ваших гарних листах, то вона
певно перейде...»
Наприкінці червня 1903 р. Петко То-
доров по дорозі в Болгарію
проїздив через Буковину і
відвідав Ольгу Кобилянську
в Чернівцях. Тут він
познайомився з рідними
письменниці, зустрівся з відомим
буковинським гумористом
Осипом Маковеєм, побував
в українському клубі
«Бесіда», де познайомився з
представниками міської
інтелігенції. Під час
кількаденного перебування в
Чернівцях Петко Тодоров
читав Кобилянській свої тво¬

ри, ділився деякими
літературними задумами,
розповідав їй зміст своєї

майбутньої драми «Мавка».

«Ви може ще і не заїхали
до дому, а я вже до Вас
пишу,  зверталася Ольга
Кобилянська до Петко
Тодорова в листі від 26 червня 1903
року.  Але тому Ваші
оповідання винні. Я ходжу,
сповняю свою хатню

роботу і все маю на думці Вашу
драму... Та все, що Ви мені
оповідали з Ваших праць 
та ж оно таке увлекательне
і нове, таке поетичне і свіже,
таке bis auf den Grund

оригінальне, своєрідне!..
Слухайте, Тодоров! Як коли я
напишу нарис або ідилю з
мотивом народних симболів
або легенд, то знайте, що се
Ваша заслуга!»

І справді, в 1908 році
Ольга Кобилянська
публікує глибоко психологічну
повість: «У неділю рано
зілля копала». Про те, що
Ольга Кобилянська задумала
цей твір під впливом Петко
Тодорова, який розкрив
перед нею скарби народних
пісень, ми дізнаємося з нари-
су «Про саму себе»,
написаного нею в 1921 році. В
нарисі письменниця згадує про
свою зустріч з Петко Тодо-
ровим і розповідає історію
створення повісті.

Ось що писала
Кобилянська в своїй автобіографії,
призначеній для
болгарських читачів: «В найнові¬
шім часі зацікавив мене
незвичайно болгарський
писатель Петко Ю. Тодоров
своїми новелами... І звернув
всю увагу мою на народні
легенди і казки.. Сей
молодий артист вплинув своїми
новими, наскрізь
оригінальними, дуже цікавими
поглядами на літературу і штуку
так сильно на мене, що мені
хочеться бросити давній
шлях напряму модернізму,
яким ішла я, і звернути на
його дорогу, що здається
мені властивою і одинокою
дорогою до заховання правди¬

вої народної штуки і поезії,
народного характеру»... 1
Водночас Ольга

Кобилянська, безперечно, і сама
вплинула на Петко
Тодорова.

Як справедливо зазначив
Вол. Дмитрук у книзі
«Сторінки вікової дружби. З
історії
українсько-болгарських зв язків XIX 
початку XX століття»
(Видавництво Львівського
університету, 1958), коли в листах
Петко Тодорова з являлися
сумні нотки, коли той
висловлював сумніви ЩОДО
своєї творчості, Ольга Кобн-
лянська «уміла
підбадьорити друга, роблячи це
делікатно, по-жіночому, але з
великою силою

переконання». Так, наприклад, у
зв язку з рецензією одного
болгарського лікаря, який
розглядав усі твори Петко
Тодорова як «патологічне
явище», письменник

скаржився Кобилянській в

червні 1901 року на
«мерзотність» і «духовні злидні»
середовища, в якому йому
доводиться працювати, і
дякує їй за теплий, дружній
лист, що одразу ж його
підбадьорив.
Пізніше, перебуваючи в

Чернівцях, Петко Тодоров
скаржився Ользі
Кобилянській на невелику
популярність його творів у
Болгарії; на те, що болгарські
читачі «його не люблять». Щоб
заспокоїти друга,
Кобилянська відповіла йому листом
від 26.VI.1903 р., в якому
умовляла його не звертати
уваги на це, а писати й далі,
як писав досі: «Ще раз і ще
раз я кличу до Вас, Пишіть
дальше так, як задумаєте і
як писали свої ідилії. Як
Вас тепер не розуміють, то
Вас зрозуміють пізніше тії,
в котрих розшириться
душа, се певно наступить...»
З не меншим інтересом

стежив за творчістю
української письменниці і Петко
Тодоров. Він знав її опові-

* 31 О. Кобилянська. Твори, т.
3. Київ, 1956, стор. 549 550.

58



данин «Некультурна»,
«Природа», «Ніоба», «Битва»,
«Поети» та інші, прекрасну
ЇЇ повість з народного
життя «Земля». Хоча сам Тодо-
ров, наскільки нам відомо,
не перекладав творів Коби-
лянської, все ж йому ми
зобов язані появою в Болгарії
цих перекладів, зроблених
його друзями.

В період з 1901 по 1916
рр. болгарською мовою
вийшло кілька оповідань
Ольги Кобилянської.

Петко Тодоров дуже
високо цінував творчість Ольги
Кобилянської. Не
випадково в статті, присвяченій
творчому розвиткові
молодих болгарських
письменників, Тодоров ставить ім я
Ольги Кобилянської поряд з
іменами Василя Стефаника
і Леся Мартовича.

«Як у минулому,  пише
він у цій статті, 
малоросійські письменники

Шевченко і Марко Вовчок
розкрили нашим першим
поетам і белетристам цілу
область для поетичного

натхнення, дали  перший
поштовх болгарській
белетристиці.., так сьогодні і
Стефани к, і Ольга Кобилян-
ська, і Мартович... своїми
мотивами і концепціями, і
своїми помилками навіть,
могли б дуже багато
допомогти болгарському
письменнику знайти себе і
позбутися багатьох сумнівів, які
перетинають його шлях...»

Співробітництво між
Петко Тодоровим і Ольгою Ко-
билянською не
вичерпувалося лише обміном
листами, книгами і перекладами.
З їх кореспонденції
дізнаємося також, що,
перебуваючи в Берліні, Петко Тодоров
регулярно інформував
українську письменницю про
всі літературні і театральні
новини. Більш того  Петко
Тодоров пропонував Ользі
Кобилянській свої послуги
в перекладі творів
українських авторів на німецьку
м°ву, а в 1901 р. прийняв

пропозицію невідомого
болгарина з Лейпціга,
написати передмову до окремого
видання творів Василя
Стефаника і Ольги
Кобилянської болгарською мовою.
Ольга Кобилянська

знайомила Петко Тодорова з
національно-визвольним
рухом українців у Буковині та
Галичині, а болгарський
письменник інформував її про
політичне життя в Болгарії*,
про селянські заворушення
навесні і влітку 1900 р., про
відставку ліберального
уряду Т. Іванчова, про
підготовку до нових виборів, про
революційну боротьбу
македонських патріотів проти
турецьких феодалів.
З листів до Ольги Коби-

лянської біографи
болгарського письменника можуть

почерпнути цікаві відомості
про його походження, його
особисте та сімейне життя,
а дослідники творчості
Тодорова  цінні думки про
літературне життя в Болгарії,
про ставлення його до різних
літературних течій на
Заході і в Росії, і зокрема до
французьких і російських
декадентів того часу, про
естетичні його погляди; літера-
турні смаки і творчі плани.
Петко Тодоров дуже

цікавився також особою і

творчістю відомого українського
письменника-демократа
Василя Стефаника.
Ще будучи студентом

Краківського університету
(в 1892 р.), Василь Стефа-
ник разом з іншими
українськими, литовськими,

польськими і болгарськими
прогресивними студентами брав
діяльну участь в
громадському і літературному
житті. Саме від тих студентів
дізнався Петко Тодоров про
письменницьку діяльність
Василя Стефаника і ще до
того, як зв язався з ним
через Ольгу Кобилянську,
прочитав його перші новели, що
вийшли в 1899 році.-
Познайомившись з

творчістю Василя Стефаника,
Петко Тодоров розпочав га¬

ряче популяризувати її в
Болгарії. Особливо цінним є
те, що він правильно
зрозумів ідейний зміст творчості
визначного українського
письменника. «Ніхто, крім
нього,  пише Петко
Тодоров у своїх нотатках в
журналі «Книгописець» (№ 1
від 15 січня 1904 р.),  не
розкрив так художньо в
малих формах (2 3
сторінки) малоруське сільське
життя...»

Ще більш глибоку
характеристику новелам
українського письменника дає

Петко Тодоров у статті
«Василь Стефаник».
Познайомивши читача з рідним
краєм Стефаника, з злиднями і
убозтвом українських селян,
що знемагають під гнітом
капіталістичної експлуатації
в австро-угорській імперії,
Тодоров писав: «Співцем
цих спустошених голодом і
злиднями полів, цієї
тривоги і смутку і став Василь
Стефаник».

Завдяки П. Тодорову
твори Стефаника проникли в
нашу країну ще в 1900 р.
Перші їх переклади на
болгарську мову з явились,
проте, багато пізніше, лише в
1911 р. Це лірична новела
«Путь», опублікована у
газеті «Реч» (1911 р.)
Наступного року в газеті «Мир»
вийшла новела «Моє слово»,
перекладена Стояном Дри-
новим. Через два роки в
журналі «Демократически
преглед» разом зі статтею
про Василя Стефаника були
опубліковані і три новели
останнього  «Кам яний
хрест», «Новина» і «Діти»,
перекладені Р. Кристевою.

Дані про взаємовідносини
між Петко Тодоровим та
відомим західноукраїнським
публіцистом Юліаном Ба-
чинським досить скупі. З
листування болгарського
письменника ми дізнаємось лише
про те, що Ю. Бачинський
перекладав ідилії Тодорова
на українську мову (вони
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вийшли в 1901 році у
Львові).

Болгарський письменник
вперше познайомився з
творами Івана Франка в 1899
році. Деякі з них він читав у
болгарському перекладі,
інші  в оригіналах.
Листування з Іваном

Франком він почав після їх
знайомства восени 1901 року
в Львові. Зустрічі Тодорова
з Іваном Франком,
Володимиром Гнатюком та іншими
українськими діячами мали
велике значення для

дальшого розвитку болгаро-ук-
раїнських літературних
взаємин. Іван Франко
допомагав своєму болгарському
колезі збирати матеріали для
його дисертації. Петко
Тодорова запрошують
співробітничати в львівських

періодичних виданнях, для яких

він мав намір написати
статті про вплив української
літератури на болгарську і
про болгарську літературу
малих форм.

Відомо, що Тодоров з
інтересом стежив за творчістю

великої поетеси-революціо-
нерки Лесі Українки. Він
читав її статті і переклади,
що публікувалися в
російському журналі «Жизнь», а
коли в 1904 році дізнався,
що Леся Українка пише
драму «Касандра», вмістив
повідомлення про це в
журналі «Книгописец», де
писав: «Малоросійська
поетеса Леся Українка,
захоплено оцінена нещодавно
доктором Іваном Франком,
працює над новою драмою
«Касандра». Цікаво, в якому
новому світлі покаже Леся
цей образ».
Розглядаючи вклад Петко

Тодорова в зміцнення
культурних зв язків між
болгарським і українським
народами, слід окремо згадати
його дисертацію «Про
ставлення слов ян до болгарської
літератури». В цій праці
він пише про вплив
Шевченка і Марка Вовчка на
творчість Любена Каравелова,
інформує болгарських
читачів про перекладацьку
діяльність відомого
українського поета-революціонера
Павла Грабовського (якого

називає «невідомим
сибірським в язнем»)  одного
з перших на Україні
популяризаторів творчості Христо
Ботева, П. Р. Славейкова,
С. Раковського, Л.
Каравелова та інших болгарських
письменників. Петко

Тодоров пише також про
літературну діяльність українця
Драгана (псевдонім
Ярослава Романчука), який чимало
зробив для популяризації
болгарської літератури в
Західній Україні і Польщі.
Повідомляє письменник і
про перекладацьку
діяльність А. Степовича, який

видав у Києві в 1888 і 1893
роках дві збірки творів
Івана Базова.

Співробітництво Петко

Тодорова з найвидатнішимн
талантами прогресивної і
демократичної української
літератури, щирі його
симпатії до українського
народу є цінною сторінкою в
історії культурних і
політичних взаємин між Болгарією
та Україною в перші два
десятиліття нашого сторіччя.

м Софія



Кожей народ має свої звичаї, свої
правила і обряди. їх безліч, вони
надзвичайно різноманітні. По суті, всі
звичаї па землі досить-таки незвичайні,

крім тих, які ми добре знаємо, до яких
звикли. Про незвичайні звичаї ми й
хочемо розповісти пашим читачам.

З днем народження!
День народження в багатьох

країнах святкують однаково: приходять в
гості рідні і друзі, приносять
подарунки, танцюють і розважаються, а
господарі їх частують. Та зберігається ще й
чимало старовинних звичаїв,
пов язаних з появою на світ нової людини.
Якщо маля народжується в

африканському племені кікуйю в Кенії, то
біля будинку його батьків збираються
всі сусіди.  Арірі, рірі, рірі, рірірі,
говорить їм у вікно літня негритянка.
Вона вигукує це п ять разів підряд.
Народився хлопчик! Якби це була
дівчинка, старовинне вітання па честь
новонародженого, що виражає
захоплення і повагу,було б повторено тільки
чотири рази...
Почувши приємну новину, усі

співають ритуальну пісню, а кілька
найстаріших жінок племені заходять у дім і
змащують дитину олією. Потім
найстаріший в племені виголошує промову,
присвячену новонародженій «людині з
народу кікуйю». Цей обряд змальовує
негритянський письменник Вамату.
Якщо маленький кікуйю з явився па

світ під час сильної зливи, йому
дадуть ім я Вамбура. «Мбура» мовою кі-
куйю означає дощ, «ва»  чоловічий
префікс. Дівчинка, народжена пого-
>кої днини, носитиме ймення Няріо:
«ня»  жіночий префікс, «ріо» ---
сонце.

Є на світі народність тоди, живуть
тоди в Індії, на південь від Майсора.
Це дуже древнє плем я, походження
якого досі лишається для вчених
таємницею. У тодів досі збереглося багато
дивних для нас звичаїв. Наприклад,
корів доять паймудріші чоловіки цього
племені. Молоко розподіляють в
найкрасивішій хаті села. Тоди точно
підрахували число гріхів  їх
налічується у них близько 1300: ставитися до
свого брата як до чужого; ламати
зелені гілки; брехати; віддавати
пташеня котові; дражнити хворих і калік; не
нагодувати голодного; не обігріти
замерзлого; самому спати па лежанці, а
тестя залишити па землі: сидіти перед
матір ю і т. д. і т. п.
Святкування дня народження

дитини у тодів відбувається ще до появи її
на світ. Це щось па зразок хрестин:
майбутня мати вибирає батька для
своєї дитини. Річ у тім, що у тодів
поширена поліандрія  багатомужжя.
Одружившись, жінка стає дружиною
усіх братів свого чоловіка. Церемонія
вибору батька починається о шостій го
дині вечора. За годинник тодам
править квітка, яка розпукується тільки
увечері.

В гаю, неподалік від села,
збираються всі родичі майбутньої матері. Вони
сідають півколом біля великого
старого дерева, жінки трохи осторонь.
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Старий жрець великими ножицями
і дерев яним молотком робить у
стовбурі, на півметра від землі, трикутний
отвір. Всі чоловіки майбутньої матері,
можливі батьки дитини падають ниць
по черзі перед кожним з присутніх,
підносячи їх ногу до свого чола, а потім
ідуть у ліс.
Коли всі кандидати на батька

зникнуть у нетрях, жінки кладуть у
глиняний горщичок трохи «гхі»  світлого
масла, що виробляється з молока
буйволиці. Чоловіки повертаються;
старший несе велику гілку, другий 
дикий мед у щільниках. Мед куштують
усі присутні. З принесеної гілки
роблять лук і прив язують до нього
маленьку стрілу.

Починається основна частина

церемонії. Жінка бере лук і простягає його
тому з братів, якого хоче оголосити
батьком своєї дитини. Той повертає їй
лук з прив язаною до нього стрілою 
символ хлопчика, народження якого
всі чекають з нетерпінням. Після цього
всі йдуть геть, залишаються лише
брати, які моляться богові Сеуну.

Фелахи, що живуть в долині Нілу,
також віддають перевагу синам.
Новонародженого оберігають від «поганого
ока», одягаючи його у платтячко і
повідомляючи всім, що народилась
дівчинка. Буває, що навіть батько
сімейства не знає, хлопчик чи дівчинка
народилась. Коли в немовляти виростає
волосся, йому голять голову, лишаючи
лише кілька чубчиків. Потім стрижуть
і чубчики й урочисто, під музику,
закопують волосся в землю  на щастя.

Сім днів не гасне світло в кімнаті

щасливої матері-іранки. її ні на мить
не залишають саму. Навколо її ліжка
шаблею проводять лінію, яка, згідно з
повір ям, захищає матір і хлопчика
(але не дівчинку!) від злих
надприродних сил.

Афганці з нагоди народження сина
танцюють, стріляють з рушниць, б ють
в барабани,  торжество триває три
дні. А в Туреччині це свято триває аж
три тижні. Двадцять один день усе
село вітає матір, сусіди кидають мідні
куруші (монети) в спеціально
виставлений на вулицю таз. Немовля
кладуть обличчям у бік Мекки, цього
вимагає мусульманський звичай.

Як бачите, у східних і африканських
народів появі хлопчиків радіють, а
народження дівчинки зустрічають досить
стримано. А ось на тихоокеанських
островах Яп та Палау, за свідченням
етнографів, урочисто зустрічають саме дів¬

чаток: у жителів островів Яп та Палау
довго зберігався первісний матріархат.
Хлопчикові з африканського племені

шилуків старійшина племені в
присутності найповажніших чоловіків

урочисто вибиває ударом спеціального різця
шість нижніх передніх зубів. Робиться
це тому, що шилуки дуже шанують
бика зебу. Бик цей вважається у шилуків
священним, а у нього ж немає отих

передніх нижніх зубів!
В північній частині Нігера

хлопчикові, що досяг десятирічного віку, голять
голову, змащують жиром тіло і
вручають довгу, лозину  відганяти жінок.

Італійський дослідник-океанолог

Фолько Квілічі побував на атолах
Полінезії. Він розповідає, що жінки цих
атолів доглядають своїх дітей до дня
«фаатіатіа»  дня, коли людина
вперше стає на ноги. Ледве навчившись
ходити, малюк вже полишений сам на
себе  він самостійна людина.
Звичайно, старші годують його доти, поки він
не почне сам працювати.

Цікаво рахують вік жителі островів
архіпелагу Мергуї в Бірмі. Коли
дитина народжується, їй вже... 60 років!
Так-так! Шістдесят! На Мергуї роки
не додаються, а віднімаються.
Значить, якщо людині минуло двадцять
п ять років, то на Мергуї це 
тридцять п ять. А якщо «стукнуло»
п ятдесят п ять? На Мергуї це лише
«п ятирічний старий». Ну, а як бути, коли
людині вже шістдесят років? Мергуйці
роблять тактовно: коли минає «ноль
років», вони додають ще десять і
знову віднімають від цієї цифри. Коли
треба ще, додадуть іще десять років.
Зате як приємно почути 83-річному
старому таке: «Йому вчетверте сім
років».

Помпезно святкується тринадцяти -
річчя хлопчика з племені нуерів,
невеликої народності в Судані. Вранці
вождь, який зветься «Володарем
худоби» ударами в ритуальний барабан
скликає жителів селища на площу.
Жрець вправно робить гострим ножем
на лобі хлопчика шість надрізів.
Потім хлопця урочисто ведуть в окрему
хатину, де він залишається два місяці.
Коли минає цей строк, його купають у
річці, прикрашають тіло традиційним
рисунком, а батько дарує йому спис,
гарпун і бика (звичайно, якщо має
бика). Тепер хлопчик вважається
чоловіком, «пастухом» і навіть має право
одружитись.

Індійці Парагваю вважають
дорослим хлопчика в той день, коли йому

62



мине чотирнадцять років. Глава
племені проколює йому нижню губу
гострою і товстою голкою. Треба сказати,
що хлопець нетерпляче чекає цього
дня і стійко терпить біль. А дівчинку
тринадцяти років парагвайці на три
тижні садовлять в куток хатини, за
ширму, забороняють їй сміятися,
розмовляти, навіть піднімати очі від
землі. Після цього посту вона також
вважається дорослою.

У корінних жителів Вогняної Землі і
Патагонії, як розповідає відомий
етнограф Бріджес, церемонія, пов язана з
повноліттям, більш гуманна і корисна.
Юнака оточують найдосконаліші і
найповажніші односельці і довго
розмовляють з ним, намагаючись прищепити

йому «покірливість, чесність,
цнотливість, старанність і повагу до правди».
Австралійські папуаси натирають

юнакові, якому минає сімнадцять
років, обличчя червоною охрою і
вмощують спати на.землі, вкривши плащем
із шкур. Вночі дорослі випробують
його хоробрість, нападаючи на сплячого
з криками, під гучний бій барабанів.
Юнак мусить удавати, що все це його
ані трохи не турбує.
Африканському кочовникові-туаре-

гу «стукнуло» двадцять п?ять. Тепер, за
звичаями свого народу, він справді
мужчина і на знак цього мусить носити
чорну пов язку. Цією пов язкою він
обкручує голову, закриваючи рот, нижню
частину носа і лоб. Пов язку туарег не
має права знімати навіть на ніч.
Мусульманські народи Азії і

Африки не святкують днів народження до¬

рослих. Лише при народженні та коли
минає шістдесят два роки, «вік
пророка», чоловіки збираються окремо від
жінок, повагом розмовляють, п ють
каву або чай з солодощами.
Усі ці звичаї живуть лише в старих

селах, далеко від великих міст. А
взагалі на всій нашій планеті день
народження святкуєтьс'я урочисто й весело.
Незалежно від того, чи то перший рік
життя чи сторічний ювілей.

Народна влада молодих
соціалістичних держав дбає про те, щоб кожна
велика подія в житті людини не
лишилась непоміченою. Як, наприклад,
відзначається народження дитини в
сучасній Чехословаччині? Молоді

приходять в Національний комітет, щоб

зареєструвати новонародженого. Рідні
і співробітники молодих батьків
приходять в комітет з подарунками і
квітами. Піонери читають веселі вірші,
співають пісні, в яких вітають і
прославляють новонародженого.
З являється «кум» або, як називають його в
Чехословаччині, «свідок». Мати і
батько дитини разом з «кумом» підписують
в спеціальній книзі зобов язання
виховати дитину «здоровою, чесною,
справедливою, відданою справі робітничого
класу, нашій прекрасній країні».
Звучить музика, міський староста
виголошує напутню промову:

 Перший сміх дитини, її невинні
оченята будуть першою платою за все
наше піклування, за всі безсонні иочі,
що їх ви проведете з ним. Я щиро
бажаю, щоб ваш син був гідним вашої
сім ї, нашої Батьківщини.

Закони гостинності

У дім приходить гість. Його
зустрічають радо і привітно. Насамперед
гостя стараються добре почастувати. Це
обов язкове правило існує в багатьох
країнах світу. І тільки страви, які за
традицією подаються гостеві, у
кожного народу різні.
На острові Мадагаскар подадуть

рис з соусом із овочів та м яса, з
перцем і прянощами. Причому, посолять
все просто за столом, бо жителі
острова готують їжу без солі. В заможному
японському домі пригощають
традиційною рибою, рисом, чаєм та саке 
рисовою горілкою. Індійці Північної
Америки частуватимуть гостя
стравами, приготованими з бобів та
кукурудзи.

В Ірландії, згідно зі старовинною

традицією, приймуть кожного, хто
голодний чи не має притулку. Найбідні-
ший з селян «смарагдового острова
Ейре» віддасть гостеві останній кошик
картоплі, щоб не порушити добрих
звичаїв свого народу. В єтнамець дістане
з бамбукового посуду варений рис,
розімне його і кине у вогонь. Відвар з
обвугленого рису  стародавній
народний напій  подадуть гостю. До
речі, щодо напоїв в єтнамці великі
знавці. Вони за особливим рецептом
виготовляють з того ж таки рису
п янке вино і п ють його, як коктейль 
через соломинку, причому перша
соломинка  гостеві.

Кожного, хто бував на Кавказі,
обов язково частували шашликом, а в
Середній Азії  пловом. А ось, наприк-

/"П
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лад, в домі бідного турецького
селянина може не бути вибору страв, але вже
склянка айрану  овечого кислого
молока  і люлька з кальяном для гостя
завжди знайдуться.
В багатьох країнах, особливо в

південних і східних, намагаються подати
до столу всю їжу, що є в домі.
Відмовлятися неввічливо. Якщо вам
доведеться побувати в гостях, наприклад, у
йєменця, обов язково покуштуйте
кожну страву, хоч би трошки, інакше
господарі будуть дуже ображені.

Ефіопи не чекають, поки гість зайде
в кімнату. Вся родина виходить
зустрічати його за поріг дому. Найстаріший
в сім ї звертається до гостя зі словом-
привітом, всі інші також вітаються,
кожен по-своєму: діти, за народним
звичаєм Ефіопії, стають на коліна,
юнаки земно вклоняються, а дорослі,
приблизно такого ж віку, як і гість,
цілують його в щоку.
Запросивши гостя в дім, ефіопи

подають йому гострий ніж і «бриндо» 
шматок свіжої яловичини. Згідно з
етикетом, перш ніж їсти самому, треба
відрізати від бриндо шматочки м яса
і наділити кожного з дітей.

Чілійська пампа  поросла
степовими травами рівнина. В невеличкому
селищі арауканів, індійців Чілі,
жителі чекають гостей. Чоловіки тримають
осідланих коней. Ось па обрії з явився
дозорець. Він вимахує палицею, до
якої прив язаний клапоть червоної
тканини. Ідуть! Мить, і господарі вже
па конях. Щодуху мчать вони
назустріч. Араукани об їжджають навколо
гостей один раз, другий, а потім ще і
ще, дедалі швидше й швидше. Це 
привітання. Гості аж до селища їдуть,
оточені стрімкими вершниками,
яскраві наряди яких веселять око...
Слово «гість» по латині звучить як

«гостіс» і має ще одне значення 
ворог. І справді, в давнину пришелець
часто виявлявся ворогом.

Войовничі звичаї гостинності у
племені кавахіпів, що живе в Бразілії на
берегах ріки Амазонки, також
народилися кілька століть тому, коли
корінні жителі Південної Америки були
змушені битися з непроханими
гостями,  конкістадорами,
колонізаторами. Тому навіть тепер кавахіпи
висилають назустріч гостям воїнів...
Розмальовані в традиційні бойові

кольори, м яко ступаючи по траві,
воїни крадуться вперед доти, поки не
наблизяться до гостей на відстань, що
її пролітає пущена з луку стріла. Тоді

весь загін «залпом» стріляє з луків 
стріли пролітають над головами
візитерів. Потім ватажок кавахіпів
підходить до гостя, що йде попереду, кладе
на плече йому руку, легенько стає иа
ногу і шепоче на вухо слова привіту 
«щоб не підслухали злі духи і вороги».

Багатовікова історія воєн з
підступними сусідами викликала один із
звичаїв в єтнамської гостинності. Колись
гірські мони  група народностей, що
населяє північ В єтнаму,  будували
захисні споруди і спеціально псували
шляхи, щоб захистити себе від навали
ворогів.
І в наші дні гірські мони, чекаючи

гостей, виконують дорожні роботи.
Тільки тепер вони не псують дорогу, а
перекопують, трамбують і рівняють,
щоб зробити шлях до свого села
зручнішим.

Мони живуть в будинках на иалях.
Перш як зійти на веранду, господарі
приносять воду у відрі, щоб ПОМІТНІ
ноги. Потім гостям надається весь дім,
крім задніх кімнат. Там, згідно з
переказами, живуть негостинні і
неспокійні душі предків, з якими краще діла
не мати.

В дім японського селянина
заходять, знявши взуття в сінях. Назустріч
з сліпучою посмішкою поспішає
господар. Гості сідають навколішки, те
саме робить і він. Тепер можна і
привітатися  сидячи. Це робиться дуже
урочисто й церемонно. І гості й хазяїн
торкаються чолом і долонями підлоги.

Почастувавши гостей чаєм, господар
веде їх приймати «ванну». Роль ваннії
звичайно виконує діжка, під якою
проходить гаряча труба, що нагріває
воду. Щоб не попекти ніг, стають на
спеціальну дерев яну решітку. Після
«ванни» господар приносить чисте кімоно
«юката» і запрошує вечеряти. Гостей
садовлять під «парадною» стіною,
біля «токонаму»  ніші з підвищенням,
де стоїть ваза з і* вітами.

Але все це буває тільки в
патріархальних селянських домах. А багаті
городяни усіх запрошених садовлять
півколом на циновки і подушки, перед
кожним ставлять низенький столик,
який сервірується стравами
традиційної кухні.
Ескімосові Аляски звичай наказує

вилізти на дах «іглу»  дому,
складеного з снігових цеглин,  і через
димар попередити, що він прийшов у
гості. Зробити це не дуже важко, бо
житла ескімосів невисокі, до того ж
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взимку злізти на дім допомагає сніг,
що часто сягає даху.

Ось зимовою тундрою мчить
стомлена собача упряжка. Замерз і зголоднів
подорожній. Нарешті попереду видко
вогники, дим. Хто б не жив в чумі чи
яранзі,  чукча, ненець, коряк, евенк,
представник будь-якої народності
радянської Півночі,  забачивши
несподіваного гостя, господарі вже готують
для нього їжу, чай і нічліг.

Гостя не розпитуватимуть, хто він,
звідки й чого, та чи надовго приїхав.
Це вважається непристойним. Він
поїсть, зігріється, відпочине і тоді все
розповість сам. А вже послухати його
зберуться всі сусіди, навіть ті, хто
живе за сто кілометрів.

Уявіть собі, що ви прибули літаком
в столицю Індії Делі. Назустріч вам
поспішають люди, в руках у них квіти.
Вони підходять і надівають вам на
шию велику запашну гірлянду квітів,
потім складають перед собою руки і
роблять легкий уклін головою. Це
привітання, з яким звертаються до гостя,
існує в Індії сотні років. З нього
починається і знайомство, і звичайна
зустріч старих друзів.

Коли хтось відвідує плем я кубео в
Колумбії, його садовлять на ослін біля
дверей. Всі жінки (а в домі завжди
живе кілька сімей) по черзі підходять
до гостя і частують чичою 
слабеньким вином.

Коли ж приходить не один гість, а
кілька, то виконується обряд, що
нагадує старовинну російську гру
«бояри, а ми до вас прийшли, молоді, а ми
до вас прийшли». Господарі, ставши
шеренгою, роблять крок до гостей і
пояснюють їм, нащо їх запросили. А
гості, в свою чергу, наступаючи на
господарів, розповідають, з якою
приємністю вони приймають це запрошення.
Йдучи в гості до юракірів, жителів

східних схилів Анд в Болівії, треба
набратися терпіння. Господар дому,
вийшовши на поріг, звернеться до
гостей з традиційною урочистою
промовою. Говоритиме він, за звичаєм,
більш як годину, весь час підвищуючи
голос. Перервавши цей голосний спіч
на найвищій ноті, стомлений
промовець кличе гостей у дім. Тут обряд
триває, але вже має відтінок суму й
печалі: і прибулі, і ті, хто їх запросив,
голосно оплакують померлих близьких
родичів і далеких предків.
Індійці Північної Америки в наші

дні дуже рідко влаштовують прийоми
гостей. Та вже коли гості прийшли,
виконується ритуал, що виник
сторіччя тому. Керівник «балу» шикує
чергу до столу. Попереду йдуть гості-
індійці  їм, як і раніше, віддається
перевага. За ними до столу
допускаються білі гості, останніми сідають
господарі. Попоївши, юнаки надівають
мокасини і бойові головні убори з
перами. Танцюють з томагавками і
співають, розважаючи присутніх
напівзабутою екзотикою колись могутніх і
войовничих племен.

Якщо два племені, що живуть в
Західному Іріані, з якоїсь причини не
симпатизували одне одному, а потім
вирішили раз і назавжди помиритися,
відбувається цікавий обряд. Одне
плем я «усиновляє» чужинців з другого
племені. Цю процедуру недавно
спостерігав французький мандрівник і
журналіст Тоні Соньє.

Коли гості приходять, їм у волосся
вплітають коси з волокна кокосової
пальми. Звичайно як мирні посланці
приходять чоловік і жінка. Чоловік
заходить у першу хатину селища і
вганяє в дах три стріли. Це означає, що
його власне життя, а також життя
його одноплемінників віднині належить
новим родичам. Тепер обидва племені
стають друзями і союзниками.

Салон

Не мучся, нещасливий закоханий!
Якою б гарною не здавалася тобі
дівчина, що не відповідає тобі

взаємністю, заспокоюй себе думкою, що
вона нізащо не сподобалася б молодим
людям, скажімо, з племені дусунів на
острові Борнео. Більш того, вони б
визнали її просто негарною.
Як же сподобатися юному дусуну?

Насамперед у дівчини мусять бути
чорні зуби. Чорніння зубів  звичай свя-

вроди

щенний, чужоземців не вчать його
тонкощів. І все-таки етнографу Стаалю
пощастило побачити косметичний
обряд дусунок.
В спеціальному посуді дівчата

розтирають на порошок листя кави 
тропічної рослини  і змішують його із
попелом. Потім ця суміш
накладається на зуби. Щоб фарба не стерлася,
зуби прикривають смужкою
бананового листя. На два дні дівчині доводить¬

ся
5
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ся відмовитися від їжі. Ото вже
справді: «Щоб бути гарною, треба
страждати»! Зате потім, натерті пальмовою
корою, змішаною з вапном, зуби
блищать, наче чорні клавіші концертного
рояля. Тепер залишається білою
фарбою намалювати по три зірочки біля
скронь, одну  на переніссі  і успіх
забезпечений.

Хочете бути гарним з погляду дам
з племені кабірі на острові Нова
Гвінея? Треба з ніг до голови густо
натертися кокосовим маслом,
розмалювати червоною фарбою груди, спину і
обличчя і особливим клеєм приклеїти
до голови «дібу»  високий ковпак,
вкритий вапном і прикрашений
перами та квітами.

Звичай північноамериканських
індійців хопі вимагає, щоб дівчина
пудрилася маїсовим борошном і підвя-
зувала в зачіску «метелик» волосся,
підфарбоване відваром чорної смоли.
Австралійці облямовують чорні узори,
намальовані вуглем на обличчі,
віночками з білого або червоного пуху.
Індіанки Гондурасу, Нікарагуа та
Болівії, за свідченням мандрівника
О Коннора, вкривають обличчя
світлою речовиною «уруку» або червоною
фарбою, а чоловіки  чориою смолою,
зверх якої для міцності ще
накладається шар скипидару. Індіанки з
племені папаго роблять суміш чорної,
білої і червоної фарб із смальцем. Ця
суміш, як твердять очевидці, добре
оберігає обличчя від обвітрювання.
Індонезійське плем я даяків
висвердлює в передніх зубах дірочки і
заповнює їх перламутром. Те саме роблять
корінні жителі Еквадору, тільки за¬

мість перламутру беруть вони
золото.

На думку багатьох народів червона
фарба  це красиво. Нею жінки Індії
малюють на лобі крапку або смужку.
В країнах ісламу червоними роблять
кінчики пальців, долоні і ступні;
чорнять вії. А чоловіки-мусульмани
нерідко фарбують не тільки вії, а й вуса,
бороди і шевелюри. На гірських
дорогах Афганістану, Ірану, в турецьких
селищах можна й сьогодні зустріти
червонобородих і червоноволосих
чоловіків.

Існують і такі «салони вроди»,
клієнтам яких, щоб гарно виглядати,
доводиться терпіти неабиякий біль.
Наприклад, негри племені убанга роблять
татуїровку не голками, а ножами. їх
тіла вкриті рисунками-шрамами. В
Хартумі англійський вчений Дартлет
бачив, як в рубець, зроблений на
спині ножем, втиралася суміш селітри,
попелу і розтертої трави.
Підкреслений такою фарбою рубець видно
здалека.

В Японії виколюють голками на тілі
традиційні спіралі, цитати з творів
японських класиків, уривки з
популярних п єс, зображення квітів, птахів,
складні візерунки.
І, звичайно, на довершення туалету

усі модниці і модники між Північним
і Південним полюсами надівають
прикраси від браслетів, намиста, каблучок
і сережок до жил з нанизаними на них
пташиними кістками, як на Вогняній
Землі, важких мідних щитів і
ланцюгів, як у Центральній Африці. Тут і
кабанячі ікла, і мушлі, і хвости
«райських птахів», і чубчики какаду, і зуби
кажанів.

Я вас кохаю...

В жодному із найстародавніших
літописів не зазначено, хто перший
сказав ці прості і вічні слова,
звертаючись до коханої, і хто була вона.
Можливо, сказав їх ще міфічний Адам,
ніяково креслячи па піску великим
пальцем правої ноги серце, пробите
стрілою. А втім, стріли тоді ще не
були винайдені...
Як важко сказати: «Я вас кохаю»!

Напевне, через це у багатьох народів
досі існують інші традиційні способи
освідчення.
Почнемо здалека  з Австралії. В

селищах корінних австралійців
закоханий надіває на голову «чілара» 
пов язку з шкурки опосума, натерту

корою евкаліпта. До пояса він
підв язує «лонка-лонка»  особливу
прикрасу з черепашок. Причепурившись
таким чином, молодий австралієць
намагається якнайчастіше потрапляти на
очі своїй обраниці, при цьому він
зосереджено мовчить, але ніжний погляд,
«чілара» та «лонка-лонка» виказують
дівчині його почуття.
Житель Нової Гвінеї освідчується

також досить своєрідно. Він підходить
до дівчини, яка його полонила, і
гладить її по щоці плескатим шматочком
дерева, на зворотному боці якого його
власною рукою накреслено
традиційний орнамент. Така поведінка
рівнозначна офіційному сватанню.
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Юнак новозеландського племені
маорі подає дівчині мотузку,
зав язану кількома вузлами. Та припустімо,
що закоханий маорієць має суперника.
Тоді обидва парубки підходять до
предмета своїх мрій і щосили тягнуть
за руки в різні боки. Вважається, що
той, хто перетягне, кохає міцніше і
вірніше.
На тихоокеанському острові Самоа

закоханий дарує дівчині найсоковиті-
ші фрукти. Так само освідчуються і
представники деяких племен та
народностей Південної Америки. А ось
молодий індієць племені муро у Гвіані
воліє побити когось із своїх
ровесників так, щоб це бачила його кохана.
Перуанський індієць племені марінера
виконує перед коханою ритуальний
«танець залицяння».

Стояти годинами перед «її» домом,
вирячившись на вікна, на нашій
планеті прийнято майже всюди.
Південноамериканські індійці племені тоба
зробили тут свої темпераментні
корективи. Юний тоба подовгу танцює перед
хатиною коханої дівчини,
акомпануючи собі на дерев яному барабані.
Плем я мавайянів  одне з

небагатьох в Південній Америці, де дівчині
належить першій признаватися в
ніжних почуттях. Вона робить це тихо і
зворушливо: приходить на поле, де
працює її обранець, і допомагає йому
обробляти землю...
В Бенгалії ритуальне освідчення

являє собою цілий обряд. Молода
дівчина носить кілька браслетів або
разків намиста  за кількістю постійних

поклонників, яким вона поки що не

відповідає взаємністю. Вона йде на річку,
наповнює водою великий глек і несе
його па голові, притримуючи рукою.
Закоханий підходить ззаду і випускає
стрілу біля її вуха, вперед, на дорогу.
Коли юнак подобається дівчині, вона
бере стрілу пальцями ноги, підкидає
її вгору і ловить вільною рукою.
Конголезець подає коханій смажену

птицю і каже: «Убита моєю рукою».
Конголезка, з свого боку, дарує

йому качани маїсу. «Я їх посадила,
виростила і зірвала»,  говорить вона.
А ось як поетично освідчується

вірний традиціям бедуїн Аравії.
 О, Гальмо! Якби брат мій був

верблюдом, я продав би його, щоб
купити тебе, Гальмо!
Туарег Північної Африки, подібно

до середньовічного рицаря, висікає
ім я коханої на камені біля свого

житла. Житель острова Мадагаскар
пропонує дівчині кокосовий горіх, з якого
щойно сам пив молоко. При цьому він
може додати: «Я знаю багато рослин,
але тільки цукрова тростина мені
смакує».

Взагалі у багатьох африканських
народів, а також у жителів
Малайського півострова пропозиція поїсти
разом з одного посуду рівнозначна
освідченню.
Північноамериканський індієць

підкрадається до своєї обраниці на
гулянці і, зазирнувши їй в очі, вкриває
полою накидки. Якщо дівчина відповідає
йому взаємністю, вона промовчить і
лише м яко скине з себе його накидку.
Якщо ні  вона зніме крик, чим
поставить молодого чоловіка у вкрай
незручне становище.

На острові Цейлоні освідчуються
трохи сентиментально. Цейлонець
дарує «їй» пасмо свого волосся. В Лаосі
найзручнішим часом для залицяння не
без підстав вважається закінчення
польових робіт. Увечері юні лаотянки
сідають на спеціальному помості,
закутавшись в яскраві шарфи. Поставлені
в ряд лампи з кокосовим маслом, мов
театральна рампа, освітлюють їх
обличчя. Парубки сидять навколішках
перед цією своєрідною естрадою і
складають своїм коханим
компліменти у віршах. Кожна дівчина
відповідає своєму «поетові»  ласкаво або
глузливо,  залежно від того, як вона
до нього ставиться.

Цікаві і деякі європейські звичаї.
Майгалаитніші кавалери, французи, не
можуть поскаржитись на брак слів,
коли йдеться про освідчення. Але за
старим звичаєм «він» дарує спочатку
білі троянди, потім рожеві і, нарешті,
пурпурові. У англійців святом
освідчень вважається день святого

Валентина: закохані в цей день надсилають

одне одному листи-валентинки (про
це розповідає, зокрема, Чарльз Дік-
кенс у «Записках Піквікського
клубу»).

Планета святкує весілля
В містах Бразілії весільний обряд

взагалі не дуже складний. Коли
молоді з своїм почтом заходять у церкву,
на їх честь виконуються весільні мар¬

ші. Найчастіше для такого випадку
замовляють музику урочисту 
Вагнера або, скажімо, Мендельсона.
Після вінчання молодих осипають квіта-
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ми і квітами встеляють їхній шлях.

Звичайно, ті, хто може це собі
дозволити...

А в бразільському селі просто з
церкви усі з криками і свистом мчать
верхи па конях, на биках та мулах
куди-небудь в мальовничу місцевість.
Там спалахують святкові вогнища,
навколо них танцюють і співають

ритуальних пісень.
У бразільських індійців, що живуть

на берегах повноводої Амазонки,
існують різні звичаї. Ще й тепер де-ие-
де за жінками зберігається право
освідчитися першою. Індіанка несе
обранцеві горщик з маїсовою або
маніоковою кашею. Якщо парубок з їсть
це, щоб бачило усе селище, значить,
вій згоден. Недоїсть  значить,
вагається, просить дати час подумати.
Він може і зовсім відмовитися від
каші. Тоді дівчині нічого чекати.

Свій шлюб непальці скріплюють
відбитками долонь па весільному
контракті. Бенкет триває три дні в домі
нареченої. Наречений демонструє свою
силу, несучи наречену на руках,
показує свою відданість їй, торкаючись
пальцями її ніг. Тут-таки провадяться
жартівливі змагання між молодими 
хто буде главою сім ї. Виграє той,
хто перший нагодує другого
весільним печивом.

Після весілля дружину привозять в
дім чоловіка, де вона, зайшовши в
кімнати, повинна низько і шанобливо
вклонитися йому і його батькам. Це
традиційний вияв поваги і покори.

Папуаси в Австралії під час заручин
настроєні войовничо. Так велить
древня традиція. Чоловіки збираються
в тісний гурт навколо молодих,
багатозначно помахуючи важкими
палицями. Усі вони мають право бути
чоловіками нареченої. Тому родичі її
заявляють молодому:

 Цю дівчину ми даємо тобі,
тільки цю одну. Коли вона виросте,
мужчини віддадуть її тобі.
Мати нареченої суворо додає,

звертаючись до наляканого майбутнього
зятя:

 Ти ие скоро візьмеш її
дружиною. Візьмеш тільки тоді, коли
мужчини тобі накажуть.
В будь-якому місті Чехословаччи-

ии  в Празі, Братіславі, в Банській
Бистриці шлюбна церемонія виглядає
дуже урочисто і проводиться як подія
державної ваги.
Світлі, високі зали Національного

комітету. До залу чекання, де стоять
глибокі м які крісла, круглі столи, ва¬

зи з квітами, заходять молоді в
супроводі друзів і рідних. Вона в
білосніжному платті, в білому капелюшку, з
білою прозорою вуаллю, що прикриває
обличчя. Він  в чорному строгому
костюмі, в білій сорочці з галстуком.

Розчиняються бічні двері і секретар
комітету запрошує усіх до сусідньої
кімнати. Процесію очолюють молоді,
лунає урочиста музика, всі підходять
до підвищення, на якому стоїть стіл і
величезне крісло з зображенням герба
цього міста. Підходить депутат
національного комітету в нарядному
костюмі, на шиї у нього  стрічка з гербом
Чехословаччини. Депутат вітає
молодих з таким важливим днем в їхньому
житті і запрошує поставити свої
підписи в книзі реєстрації шлюбів. Під
звуки веселої музики молоді
обмінюються обручками, цілуються.
Стихає музика. Депутат виголошує

коротке напутнє слово молодим. Він
говорить про обов язки в подружньому
житті, про те, що вони не повинні
псувати своє життя недовірою, завжди
мусять допомагати одне одному,
пам ятати, що їхній шлюб  не тільки
їх особиста справа, а й міцна ланка
держави, сім ї.

 В цей урочистий момент, 
каже депутат,  я нагадую вам про те,
що ви завжди мусите пам ятати своїх
батьків, єдиним бажанням яких було
зробити ваше життя щасливим.
Такими ж мусите бути й ви. І ми віримо,
що ви виховаєте гідних синів і дочок...
Депутат міцно тисне руки молодим,

обіймає їх. Знову музика, усі вітають
подружжя, клацають затвори
фотоапаратів.

В Чехословацьких національних

комітетах є «весільна канцелярія». Це
ие загс, розписуються молоді в самому
комітеті, а у «весільній канцелярії» їм
допомагають влаштувати весілля, все,
що потрібно для торжества, 
вечеря, букети, автомобілі, обручки,  все
це канцелярія підготує на призначений
строк сама. Вона ж може видати
напрокат вінчальне плаття, костюм,
посуд. У «весільній канцелярії»
працюють лише два чоловіка. І нема у них
ні фотографів, ні магазинів квітів, ні
ресторанів. Вони зв язані з усіма
організаціями міста, і це дає їм змогу
виконати будь-яке побажання молодих.

В місті Чеські Будейовіце є ще одна
новинка. Для тих, хто хоче вирушити
у весільну подорож, канцелярія
виділяє намети, човни, всіляке туристське
обладнання.
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В Чехословаччині відзначають не
тільки перше, а й срібне і золоте
весілля. Цього знаменного дня люди знову
приходять до Національного комітету,
оточені друзями і родичами.
Відкривається пам ятна книга, і подружжя-
ювіляр розписується в ній: це
символічна реєстрація. Голова
Національного комітету, депутати щиро вітають
«молодих», піонери дарують їм квіти,
товариші по роботі  різні подарунки.
На Філіппінських островах сватання

дорого коштує молодому чоловікові,
йому доводиться платити  спершу
так звані «вхідні» за право відвідати
наречену, потім за те, щоб їсти й пити
в її товаристві, потім  за щастя
поговорити з нею, а окремий внесок 
батькам, за виховання дочки.
Серед численної групи народів

банту в Південній Африці живуть
племена кафрів, або, як вони самі себе
називають, «коса». Як і в багатьох інших
африканських народів, багатоженство
в них вважається нормальним
явищем. Дружин тут купують, причому
коштують вони досить дорого, в
середньому вісім голів худоби. Цим
пояснюється те, що кафри рідко
одружуються молодшими двадцяти п яти
років. Шлюбові здебільшого передує
робота нареченого на копальнях
Йоганнесбурга. Тривалість роботи залежить
від того, як швидко пощастить йому
зібрати потрібну суму грошей і скільки
дружин вій збирається купувати.

У неврожайні роки батько нареченої
може пробачити женихові борг в
кілька голів худоби або навіть віддати
йому дочку з умовою, що той
поступово сплатить борг.

Напередодні весільного обряду, в
якому, як правило, бере участь уся
округа, наречену оглядає група літніх
жінок. Коли спадає спека,
починається святковий бенкет: танці, пісні і
щедре частування.

Наречена стає рівноправним членом
сім ї лише після того, як свекор
дозволить їй напитися молока в своєму
домі. Але на все життя на невістку
накладається заборона вимовляти слова,
в яких є склад, що з нього починається
ім я свекра.
Кафрська жінка не знає, що таке

ревнощі. Навпаки, вона знає, що з
приходом в дім нової дружини у неї
поменшає роботи, бо, за неписаним
законом, нова дружина мусить дбати не
лише про свого чоловіка, а й про
першу дружину.
В Судані представник контори, що

реєструє шлюб, в призначений час сам
приходить до нареченого. Як бачите,
шлюб в цій країні організовано з
усіма вигодами, навіть іти нікуди не
треба. Весільний контракт обговорюють і
підписують найстаріші чоловіки обох
сімей. Тут-таки домовляються,
скільки грошей батьки нареченої одержать
зразу ж, а також скільки їм належить
в разі розлуки. Молоді можуть не
брати участі в усіх цих грошових
розрахунках, їм не обов язково бути
присутніми і на власному одруженні. Зате
потім вони сім днів бенкетують з
друзями в домі нареченої.
Закон дозволяє суданцям мати по

чотири дружини. А в деяких
суданських племенах, зокрема у чулуків, 
і по двадцять. При цьому, якщо
вмирає батько, старший син повинен
одружитися з усіма вдовами, крім своєї
матері.
Ніжні запашні квіти помаранчового

дерева вважаються у італійців
символом чистоти. Тому, коли вранці
весільний кортеж з піснями прямує з
мерії в кафе, наречена несе в руках
букет квітів помаранчового дерева. За
столом вона частує друзів білими
весільними цукерками, дарує дівчатам
свої квіти. Існує прикмета: скільки
гілочок дасть подрузі молода, стільки
років гостя буде незаміжня.
Старовинні перекази кажуть, що у

кожної японки у високій зачісці
сховані небезпечні ріжки. Тому наречена
обов язково вкриє голову хусткою, яка
називається «сховай роги ревнощів»
Коли дівчина залишає рідний дім, її
батьки влаштовують почесну
церемонію: вони підмітають і миють підлогу,
палять біля воріт вогнище. А в домі
нареченого в цей час в три чашечки
розливається горілка «саке». Молоді і
сваха повинні пити по черзі з кожної
чашечки  це старовинний весільний
обряд «три ковтки». Замість обручок
молоді обмінюються водоростями і
рибою. Ті, хто не в змозі влаштувати
пишний бенкет вдома, запрошують
гостей до храму, де подається легка
закуска і трохи вина. Нерідко бідні
японці влаштовують весільний стіл
вскладчину.

Пишне свято одруження
бірманських юнака й дівчини залишають

незабутнє враження. Воно цілком
побудоване на старовинних народних
звичаях. Знаменно, що чисто релігійні
обряди тут відсутні. Все
починається із запрошення в дім нареченого
дуже поважної фігури  «понна», астро-
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лога, який визначає «иайщасливіший
час» (день і годину) для весілля.

Вранці, в день весілля, до будинку
нареченої прямує гомінкий натовп на
чолі з нареченим, святково
прикрашений гірляндами квітів. На шляху
молодого раптом виникає несподівана
перешкода: на порозі дому його
коханої стоять її подруги. В них летять
гроші і різні дрібні подарунки, а за
ними  золотий ланцюжок для
нареченої. Чим щедріший молодий, тим
бучніше свято. Дім нареченої
заповнюють гості.

Найпочесніше центральне місце
належить молодим, їх підводять з
різних кінців кімнати одне до одного;
вони, з єднуючи руки і вклоняючись
гостям, займають своє місце.
Найповажніший гість обкручує їх довгим
білим полотнищем, що є символом

вступу в шлюб. На схрещені руки молодих
ллють воду, астролог «понна»
виголошує палкий монолог, в якому закликає
молодих пройти все життя, не
роз єднуючи рук. Шлюбна церемонія
закінчується «Спільною їжею»; молодий і
молода повинні з їсти по жменьці рису,
взятого з однієї чашки. Гості
обсипають молодих і самих себе сухим
різноколірним рисом: «Хай достаток не
залишає нас і в цьому домі!» Ввечері
свято перетворюється на галасливий,
людний бенкет з фейерверками,
танцями, піснями.
Молоді неодружені чоловіки

порушують спокій молодих, кидаючи на дах
їх будинку каміння, вимагаючи «ге-
бо»  грошей на розваги. На підмогу
молодим поспішають батьки, знову
роздають гроші і подарунки. Свято
триває кілька днів.
За стародавнім звичаєм шлюбна

церемонія починається в Індії в той час,
коли майбутнє подружжя ще грається
в пісочку. Буває, що діти зовсім не
знають одне одного, часто навіть
живуть у різних селах. Батько дівчинки
запрошує до себе в дім гхатуків 
сватів. За їх послуги йому доводиться
платити чимало грошей і дарувати
дорогі речі. Гхатуки шукають
нареченого. їх завдання полягає в тому, щоб
хлопчик і дівчинка належали до однієї
касти. Під час заручин батько
нареченої відвідує майбутніх родичів і
вручає їм гроші завдаток за нареченого.
На святкуванні заручин
відбувається перше знайомство
десяти тринадцятирічних дітей. На заручини
запрошують священнослужителя. Дітям
зв язують руки гірляндами пахучих квітів

і кроплять голови водою з Ганга.
Віднині ніхто не може розірвати
символічних уз, якими зв язано долю дітей.

Коли діти підростають і батько
нареченого вважає, що настав час
поговорити про весілля, він надіває своє
краще вбрання і вирушає до
«оракула», сільського «вченого-мудреця».
Той, повороживши по зірках,
призначає день весілля.
Молоді оселяються в домі чоловіка.

В Індії, як правило, живуть
об єднаною сім єю: міцні родинні зв язки 
основа добробуту. Створення
об єднаної сім ї, де живуть дід, батько, сини,
онуки і правнуки, економічно
полегшує існування всіх п яти поколінь. На
чолі сім ї стоїть старший за віком
чоловік. Проте, безподільною
господинею в домі вважається старша за
віком жінка.

До того, як народилася всесильна
капіталістична реклама, весільні
обряди британців дуже відрізнялись один
від одного. Адже на Британських
островах, крім англійців, живуть
шотландці, ірландці, горці Уелсу. Різні
їх мови, різні звичаї і традиції. Та
сучасний вік  вік телебачення і
кіно  стер ці відмінності. Де купити
обручку, вінчальне плаття, куди
вирушити у весільну подорож,  все
розкаже реклама, яка супроводить
англійця всюди  на вулиці, в кінотеатрі,
вдома  біля телевізора чи
радіоприймача. Коли немає потрібної суми
грошей, щоб купити обручку чи
плаття, візьміть їх напрокат.
І все ж весілля в Англії бувають

різні. На весілля принцеси Маргарет
було витрачено більше грошей, ніж на
весілля самої королеви Єлизавети II.
Мільйони фунтів стерлінгів
витрачають фінансові верховоди Сіті на
бенкети, де оголошують про заручини,
і на розкішні весілля. Але їх не
показують по телевізору. Біржові та
інтимні діла мільйонерів намагаються не
дуже популяризувати.

Більшість англійців вінчається в

церкві, хоч для атеїстів законом
дозволені громадянські шлюби з
реєструванням в поліцейському управлінні.
Англійська церква встановила свій
ритуал вінчання. Імена молодих мають
бути оголошені в церкві під час
недільних молитв. Через три тижні можна
вінчатися між восьмою годиною ранку
і шостою вечора протягом трьох
місяців.
Шлюб в Англії вважається

недійсним, якщо:
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а) один з тих, що одружуються,
розведений і після розлуки не минуло
шести місяців;
б) один або обоє тих, що

одружуються,  сновиди (закони про це
прийнято в 1811 році);

в) молоді не досяглії 16 років;
г) порушена церемонія церковного

шлюбу;
д) наявна спорідненість по крові;
є) він або вона примушені вінчатися

силою чи обманом;
ж) якщо наречений під час вінчання

був п яний до втрати пам яті.
На весіллі у айсорів (одна з

народностей, що живе в Ірані) наречений
проголошується «царем», його
друзі  «кати» по черзі підводять до
нього юнаків, шо присутні на весіллі.
І «цар» кожному з них визначає кару,
штраф.
Наприкінці весільного бенкету

«царя» скидають, його сан продається
з аукціону. Гроші, виручені при цьому,
а також одержані як штраф, йдуть на
покриття витрат на весілля.
Іранська дівчина стає відданицею,

коли їй минає десять тринадцять
років. Наречений теж не на багато
старший  15 16 років. Батьки юнака
мають дати дівчині «махр»  гроші,
щоб забезпечити її майбутнє. Потім
внести «шир беха»  плату за молоко
матері нареченої. Коли меркантильна
частина завершена, відбуваються
заручини «ширині хоран»  поїдання
ласощів. Заручини  «аку»  проводять
два мулли  по одному від кожної
сторони.

Афганське весілля триває три дні.
На другий день наречену треба
відвезти на коні або на верблюді в дім
молодого. Коли дівчину виводять з її
дому, наречений мусить надіти на неї
сандалії, а вона при тому чинить опір.
Та ось жартівлива «сімейна сварка»

закінчена. Молода сидить верхи на
коні. Вважається хорошою ознакою,
якщо комусь вдається пройти під по-

Веселий

Найбучніше і найрадісніше свято в
Бірмі  «Фестиваль води». Всі
обливають одне одного водою  вдома, на
рисовому полі, в конторі, н&
заводському дворі; обливають автобуси,
вози, тварин, стіни будинків. Навіть

водами коня нареченої. Особливо
намагаються торкнутися цих поводів
вороги жениха, якщо хочуть з ним
помиритися. Помітивши, що найлютіший
ворог торкнувся поводів, молодий
підходить до нього і дружньо простягає
руку. Такий вже це день, день
всепрощення.

Юнак з аргентінського племені
індійців техуельче посилає до нареченої
свого брата або друга, який пропонує
їй коня чи срібний ланцюжок. Якщо
дівчина приймає подарунки, значить,
вона згодна стати дружиною.
Щоб шлюб був щасливим і життя

безхмарним, молодий заколює одного
з своїх коней, його голову, хребет,
хвіст, серце і печійку несуть на
найближчий пагорб, де віддають в жертву
злому духові Гуалічу. Після цього
ритуалу можна починати весільний
бенкет.

Хазарейці, одна з афганських
народностей, починають торгуватися щодо
весілля більш як за рік до нього. Коли
батьки майбутнього подружжя
домовляться про те, що весілля в принципі
відбудеться, вони обмінюються
хустками і розбивають на шматки велику
голову цукру, наділяючи шматочками
цукру всіх присутніх. Цей обряд
називається «кантишкені».

Слідом за цим батьки виходять і,

прочитавши разом перший розділ
корану, обговорюють розміри калиму.
Це довгий і запеклий торг.
Сама церемонія весілля

відбувається лише через рік. Наречену одягне
«щаслива жінка»,  багата, у якої
багато дітей. З примовляннями молоду
ведуть до нареченого. Мулла тричі
звернеться до нареченого та «вакі*
ля»,  представника молодої  із
запитанням, чи згодні вони одружитися.
Коли молоді виходять з дому, на них
кидають кишмиш, печиво, дрібні
монети.

Тепер розповімо про інші цікаві
звичаї, не пов язані з днем народження
або весіллям.

водоспад

президент Бірманського Союзу в дні
фестивалю не промине нагоди вилити
склянку-другу води на когось. Ніхто
не ображається за імпровізований
душ: фестиваль завжди припадає на
найгарячішу пору року.
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Смачна колонада

За два тижні до свята індонезійці,
жителі острова Балі, починають
зводити двометрові колони з рису в дар
богам. Проте, в останній день торжества

балійці дружно з їдають всю
колонаду, логічно зміркувавши, що боги вже
нею намилувалися досить.

Пробитий барабан
Гомін строкатої юрби аеропорту в

Ріо-де-Жанейро заглушував гудіння
авіамоторів і турбін. Бразілія
проводжала на світовий чемпіонат у Чілі
свою уславлену футбольну збірну. Ось
вже намірилися піднятися в літак
Пеле, Гаррінча, Амарільдо, Жільмар та
інші володарі «Золотої богині», кубка,
заснованого Жюлем Ріме для
чемпіонів світу з футбола. Раптом юрба
загомоніла ще голосніше: до трапу
повітряного лайнера несли великий
старовинний ритуальний барабан  «ма-
тумбе». Один з проводжаючих, вели¬

чезний негр в традиційній накидці,
посміхаючись і пританцьовуючи,
повільно підійшов до «матумбе» і урочистим
помахом ножа пробив його натягнену
шкіру. Натовп радісно загукав. За
повір ям індійців Амазонки та
Ла-Плати цей обряд, що виконується перед
тим, як хтось вирушає в далеку і
важку дорогу, гарантує здійснення
бажань. Ну що ж, в Чілі бразільська
команда вдруге завоювала «Золоту
богиню» Жюля Ріме. Може, допоміг
пробитий барабан?

Обід на даху
Побувавши в шведському чи

норвезькому селищі в дні національних
свят, ви побачите на дахах будинків
необмолочеиі снопи пшениці чи
ячменю, прив язані до паль. Над дахами з

радісним криком літають зграї птахів.
Скандінави люблять пернатих і
вважають, що під час свята і птахи мають
як слід пообідати.

«Вистава

Це обов язковий елемент
національного свята Колумбії  «Дня
громадянина». В розпал свята, ввечері, в
селах, містах, столиці Колумбії 
Боготі з являється традиційна процесія. її
очолює екзотична постать «диячола» в

довгому червоному балахоні і чорній
масці з страшними рогами і пащею.
Навколо «диявола» танцює «скажена
корова»  двоє чоловіків у
маскарадному костюмі з хвостом і рогами. За
ними рухається яскраво розмальова-

диявола»

ний легіон ряджених,  тут і бісенята,
і дракони, і гідальго в плащах зі
шпагами, і дуеньї з віялами, і астрологи з
далекоглядними трубами. Всі вони
озброєні бичачими пузирями, і
кожного цікавого глядача (а їх збираються
тисячі) б ють цими пузирями по
головах. Звичайно, удари не завдають
болю. Ревуть труби, гуркочуть
барабани, в небі спалахують ракети, гулянка
на чолі з «дияволом» триває цілу
ніч...

«Потлач»

Древній звичай індійців Північної
Америки  «потлач»  вимагає від
своїх прихильників широкої натури.
Раз на кілька років індієць,
запросивши на гулянку родичів і сусідів, після
складного ритуального танцю, роздає
гостям усе своє майно: човни, шкури,
плащі, прикраси. Собі він залишає ли¬

ше зброю. Цей звичай згуртовував
плем я, виховував зневагу до життя в
достатках. Звичайно, в наші дні
північноамериканські індійці, що живуть
в спеціальних поселеннях у злиднях,
не можуть дозволити собі хоч зрідка
влаштовувати «потлач».
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Винні музики

Скромний шинок в чеському селі,
святковий вечір, традиційне пиво,
весела розмова, танці. Маленький
оркестр  одна-дві скрипки, флейта,
гобой, кларнет,  грає Дворжака.
Раптом хтось з музикантів бере
фальшиву ноту! Всі, стрепенувшись,
голосно вимагають покарати винного, а
заодно і його колег  для профілак¬

тики. Моментально обираються судді;
після недовгої наради вони вирішують,
в якій позі мусить грати далі оркестр.
Музиканти під загальний регіт самі
«виконують вирок». Грають, стоячи на
одній нозі, а то й сидячи, або навіть
лежачи на підлозі. Нічого не зробиш,
завинили! Такий старовинний
народний звичай чехів.

Млинцевий крос

Вам пощастило  в дні масляної, ви
опинились на Пікаділлі-серкус,
майдані в Лондоні, де перетинаються
головні вулиці англійської столиці 
Ріджент-стріт, Пікаділлі, Гласхауз-
стріт та Шефтсбері Авеню. Що це?
Вулицями, з сковорідками в руках,
біжать наввипередки солідні жінки. На
сковорідці у кожної  гарячі млинці.
Я ж сказав, що вам пощастило: ви ба¬

чите традиційний щорічний
«млинцевий крос» лондонських
домогосподарок, крос по вулицях міста. Не має
значення, що для кожної учасниці
відведена невелика дистанція  метрів
сто-півтораста. Цього досить, щоб
дами з гарячими сковорідками зупинили
вуличний рух. Зате торжествує древня
традиція!

Вибухи на

Чужоземцю, що відвідав Еквадор,
серед цікавих звичаїв країни назвуть
святковий обряд «Порохова стрічка»
на традиційному індійському ринку в
Отавало. Через всю ринкову площу до
головної вулиці містечка тягнеться
кольорова стрічка, начинена порохом. З
одного кінця її підпалюють, і над
майданом звучать вибухи. Ринок вкри-

«Стременне»
Старовинний руський звичай, як

відомо, велить мандрівникові перед
від їздом в далекі краї прийняти
«стременне»  чарку горілки або
міцного вина. На тихоокеанському
острові Пасхи в ролі такого «стременного»
виступає смажена курка. Мандрівник
і ті, що залишаються, виголошують

Свято

Це торжество провадиться раз на
рік в індійському селищі ІІІірала
(штат Бомбей). Жителі селища
влаштовують зміїні перегони. Таке побачиш
тільки в Шірала і більше ніде! На
старті ставляться глеки. В кожному з
них лежить кобра  одна з найотруй-
ніших гадюк на земній кулі. За сигиа-

майдані

вається синюватим пороховим димом.
І торговці і покупці намагаються
стати ближче до стрічки, щоб вона
вибухала біля самих їх ніг. Обличчя у всіх
радісні. Традиційний обряд відбувся,
думки і душі його учасників, згідно з
народним повір ям, очистилися в
пороховому вогні від тьми, пороків і
недоброзичливості до свого ближнього.

острова Пасхи

заклинання, які мають подвоїти сили
мандрівника і зробити його
«неприступним для «нападів» у дорозі. Потім
усі з їдають по шматочку курячого
м яса, розмовляючи при цьому тільки
пошепки, щоб не потривожити злих
духів.

кобр

лом судді, підкоряючись паличці свого
хазяїна, кобри виповзають з глечика,
«пробігають» дистанцію і
повертаються кожна в свій глек. Болільники під
час цих змагань галасують не менше,
аніж любителі футбола на стадіоні під
час міжнародного матчу.
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Віршований вирок

Якщо жителі баварського села
хочуть вилікувати когось від надмірної
скупості або відучити брехати, всі
вони збираються опівночі під дверима
«злочинця» під бій барабанів, крики і
співи, вищання і свист. «Кати»,
обличчя яких сховані під масками, вимазані
сажею або накриті капюшонами,
витягають ошелешеного «злочинця» з

дому. «Головний суддя» читає перелік
його «злочинів» у віршах, або навіть
співає, «свідки» доповнюють
обвинувачення жартівливо-грізними
«свідченнями», що нагадують наші частівки.

Мовчазна

Судна пливуть по океану день,
тиждень, місяць... Екіпаж мовчить, лише
зрідка старший на борту віддає
короткі накази матросам. Що трапилось?
Моряки дали обітницю мовчання?
Виявляється, це звичай рибалок

Коли «обвинувачений», доведений
глузуванням до сліз, починає просити
прощення, всі за сигналом судді
розбігаються. Очевидці твердять, що цей
веселий суд  непоганий засіб
виховання.

Цікаво, що, хоч Баварія й
розташована дуже далеко від Аляски, обряд
веселого суду поширений і у ескімосів
Америки.
Причому, він майже не

відрізняється від баварського, тільки з
поправкою на сніг.

флотилія

острова Яви, згідно з яким вони мають
мовчати весь час, поки триває путина,
щоб вилов риби пройшов вдало.
«Рибальське мовчання» іноді триває
більше місяця.

Перша борозна

Багато століть існує в державі
кхмерів Камбоджі звичай «Першої
борозни». Міністр землеробства (а раніш 
король Камбоджі) виводить на поле
перед головним храмом в місті
Пномпені священних биків і червоним плу-

Королева

Щоб стати нею, треба не тільки бути
найкрасивішою пралею Парижа, а й
мати лагідну вдачу. Щороку вранці в
четвер, на четвертому тижні великого
посту, ось уже багато років підряд
кожна паризька пральня обирає свою
«маленьку королеву». Зібравшись
разом на раду, «маленькі королеви»
вирішують, кого з них можна назвати
«королевою королев». До полудня
така обирається.
Уся в білому, з квітами в руках,

схвильована і розчервоніла, оточена

гом власноручно робить першу
борозну. Потім биків підводять до чаш,
повних зерна. Якщо тварини їдять зерно
охоче,  значить, цього року буде
чудовий урожай.

з пральні

«підданими», вона прямує до Єлісей-
ських Полів, обсипаючи конфеті
численних глядачів. Назустріч «королеві
королев» виходить головний секретар
президента Франції і передає від
нього подарунок  обручку або брошку.

Як правило, одну й ту саму дівчину
не обирають «королевою королев»
двічі. І вона все життя зберігає в пам ять
про своє торжество президентський
подарунок, якщо тільки злидні не
примусять продати його.
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т. якимович

ТЕАТР АБСУРДУ"

Нотатки про драматургію
французького ,,авангардизму

В зарубіжному
театрознавстві останніх часів

немає теми актуальнішої, ніж
«театр авангарду», або
інакше «театр абсурду». Дивна
синоніміка! Хіба можна
ототожнювати ці два поняття?
Однак, про це  пізніше. А
поки що зауважимо, що
обидва терміни вживаються на
Заході для визначення
нового етапу модерністської
драматургії XX ст., який
почався понад десять років тому,
знайшов адептів у Франції,
Англії, Іспанії, Італії,
Західній Німеччині, США і, як
хоче запевнити прихильна
критика, «завоював світову
сцену від Фінляндії до
Японії й від Норвегії до
Аргентині». Ця критика не
скупиться на похвали

«абсурдистам», атестуючи їх як
представників «найінтелектуаль-
пішого» театрального
напряму наших днів. Дехто
претендує й на більше. Так,
Мартін Есслін, один з
керівників р адіо-др а матичного
відділу Бі-Бі-Сі й автор
фундаментальної монографії
під назвою «Театр абсурду»
(1961), рекомендує цей вид.
сценічного мистецтва як
«могутній чинник», що ство¬

рює «нову мову, нові ідеї...
нову життєву філософію,
котрі в недалекому
майбутньому замінять старі звичні
думки й почуття народів...
усього Західного світу».
Спробуємо придивитися до
цього явища зблизька, щоб
зрозуміти не штучно
роздуту, тенденційно
розрекламовану, а справжню роль
його у міжнародному
театральному житті сучасності.
Термін «авангардизм» у

розумінні «естетичне
новаторство» прийняли на
Заході для позначення цілої
течії сьогоднішньої
буржуазно-модерністської
літератури (роман, лірика, драма),
яка демонстративно прого-

«Месією» театрального
«авангардизму» зарубіжний
мистецький світ вважає
Ежена Іоиеско. Вірно те, що
в цього автора ми
знаходимо не лише найхарактерніші
драматургічні зразки
«школи», а й її войовничу теорію.
Ежеп Іонеско (нар. 1912 р.),

лошує цілковитий розрив з
попередньою традицією
окремих художніх жанрів.
Звідси ще один термін, за
стосований до цього
галасливого руху: «антилітерату-
ра» («антироман», «антипо-
езія», «антитеатр»). Старе й
нове, традиції і
новаторство  поняття, що конче

потребують
конкретно-історичного тлумачення,
діалектичного розуміння. Часом
хронологічно нове буває
одчайдушним стрибком назад,
спровокованим страхом
перед неминучою

революційною майбутністю, реакцією
ненависті або безнадії. Чи
не так сталося й з «театром
абсурду»?

румун з походження, до

двадцяти п яти років жив то в
Парижі, то в Бухаресті,
потім остаточно оселився у
Франції. Його перша «анти-
п єса» «Лиса співачка»

(1948) була поставлена в
«Театр де Ноктамбюль»
1950 р. Тепер йому нале-

Ескізні портрети «метрів»
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жить уже більше двох з
половиною десятків
драматичних творів, а також низка
повістей і безліч статей. До
своєї драматургічної
концепції Іонеско, як це видно
з його теоретичних виступів,
прийшов через заперечення
попередньої світової
театральної культури. На думку
автора «Лисої співачки»,
драматургічне мистецтво від
Корнеля та Мольєра до Іб-
сена, Стрінберга, Метерлін-
ка, Піранделло, Жіроду
було тематично або занадто
поверховим, «аметафізич-
ним», або ж важкодумним,
туманним і нудним. Все
воно для Іонеско незграбне,
штучне, застаріле,
неприйнятне за формою. Деякий
виняток становлять лише

спектаклі старовинного

лялькового театру, який
створює неправдоподібні,
грубо окарикатурені образи
для того, щоб підкреслиш
грубість, гротескність самої
дійсності. Іонеско бачить
єдиний можливий шлях
розвитку сучасної драматургії,
як специфічного, відмінного
від літератури жанру, саме
у відновленні прийомів
примітивного гротеску, у
доведенні засобів умовно-теаг-
рального перебільшення до
крайніх, «жорстоких»,
«нестерпних» форм, у
«пароксизмі» комічного й трагічного.
Він прагне створити теагр
«лютий, невгамовний»,
театр крику», як формулює це
дехто з критиків.
П'єси Іонеско спочатку

викликали скандальну
реакцію у незвиклого до
подібного роду видовищ
французького глядача. Театральні
зали стояли порожніми. Іо-
иескові твори знімалися з
репертуару. Та пізніше дві
перші п єси («Лиса
співачка», «Урок») були поновлені
і ось уже шостий сезон вони
щоденно йдуть в одному з
найменших театрів
Парижа  «Ла Юшетт»,
приваблюючи любителів супермо-
дерного мистецтва. Інші
п єси цього знаменитого
тепер письменника ставляться

у різних театрах Франції та
за її кордонами.
Неможливо

охарактеризувати будь-який «спектакль
Іонеско», користуючись
загальновживаною

театрознавчою термінологією. Адже
«антип єса» це антитеза до
всіх відомих досі
властивостей драматичного твору.
Єдиний спосіб відтворити
тематичну й стильову
атмосферу «театру абсурду» 

Сцена з п єси Іонеско «Жак,"або
підкорення» в англійському театрі «Ройал

Корт».

розпочати з текстових

ілюстрацій. Ось один з перших
епізодів «Лисої співачки»,
поданий з деякими
скороченнями.

Околиця Лондона.
Кімната в англійській квартирі.
На сцені подружжя Смітів.
Монотонна розмова ведеться
під удари годинника, який
спочатку б'є 17 (!!) разів, а
далі 5, 1,2, 29...

«С м і т (з газетою). Є
речі, яких я не розумію. Чому
в газеті у відділі
персональних оголошень завжди
називають вік небіжчиків і

ніколи не зазначають скільки

років новонародженим?
М-м С м і т. Я ніколи не

замислювалася над цим
питанням.

С м і т. Подивися, пишуть,
що Боббі Уотсом помер.

М-м С м і т. Боже мій,
бідолаха, коли ж він помер?

С м і т. Чому це тебе
здивувало? Він помер два роки
тому. Згадай-но, після його
похорону минуло вже два з
половиною роки.
М-м С м і т. Дійсно, я

згадала. Я одразу ж
згадала, але чому ти здивувався,
прочитавши про це в газеті?

С м і т. Про це в газеті
нічого не було. Минуло вже
три роки відтоді, як
повідомили про його смерть. Я
згадав про це за асоціацією.
М-м С м і т. Шкода. Він

так добре зберігся.
С м і т. Це був найчарівні-

ший труп Великобританії.
Йому не давали його віку.
Бідний Боббі, ось уже
чотири роки, як він помер, а все
ще теплий. Справжній
живий труп. І який він був
веселий.

М-м С м і т. Сердешна
Боббі.
С м і т. Ти хочеш

сказати  сердешний Боббі.

М-м С м і т. Ні, я думаю
про його дружину. її теж
звали Боббі. Боббі Уотсон.

Оскільки в них були
однакові імена, їх не можна було
розрізнити... Лише після
його смерті можна було
нарешті дізнатися, хто з них
був він і хто вона... Я ніколи
її не бачила. Вона
вродлива?

С м і т. У неї правильні
риси обличчя, але назвати її
гарною все ж не можна.

Вона дуже висока й гладка. її
риси неправильні, і все ж її
можна назвати дуже
гарною. Вона надто маленька й
занадто худа. Вона
викладачка співів.

С м і т. їй так сумно
залишатися молодою вдовою.

На щастя, у них не було
дітей.

М-м С м і т. Тільки цього

їй ще бракувало. Діти!
Нещасна жінка, щоб вона тоді
робила?
С м і т. Вона ще молода.

Вона може легко

одружитися знову. Траур їй не до ли-
іія.
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М-м С м і т. Але хто ж пі-

клуватиметься про дітей?
Ти ж добре знаєш, що в них
хлопчик і дівчинка. Як їх

звуть?

С м і т. Боббі і Боббі, як
звали батьків. Дядько
Боббі Уотсон, старий Боббі
Уотсон, багатий, він любить
хлопчика. Він міг би взяти
па себе виховання Боббі.

М-м С м і т. Це було б
природно. А тіточка Боббі
Уотсон, стара Боббі Уотсон,
у свою чергу, могла б
чудово зайнятися вихованням

Боббі Уотсон, дочки Боббі
Уотсон. У такий спосіб
мадам Боббі Уотсон могла б

знову одружитися. Чи має
вона когось на прикметі?

С м і т. Так, свого кузена
Боббі Уотсона.

М-м С м і т. Кого? Боббі
Уотсона?

С м і т. Про якого Боббі
Уотсона ти говориш?
М-м С м і т. Про Боббі

Уотсона, сина старого Боббі
Уотсона, другого дядька
покійного Боббі Уотсона.

С м і т. Ні, це не той, це
інший. Цей Боббі Уотсон 
син старої Боббі Уотсон,
покійної тітки Боббі Уотсоиа.
М-м С м і т. Ти маєш на

увазі Боббі Уотсоиа-комі-
вояжера?
С м і т. Всі Боббі

Уотсон  комівояжери.
М-м С м і т. Який

трудний фах. Та все ж справи у
них непогані.

С м і т. Так, коли не буває
конкуренції.

М-м С м і т. А коли не
буває конкуренції?
С м і т. По середах,

четвергах і середах.
М-м С м і т. О, три дні па

тиждень? А що робить
Боббі Уотсон у цей час?
С м і т. Він відпочиває,

спить.

М-м С м і т. Чому ж він
не працює на протязі цих
трьох днів, коли немає
конкуренції?

С м і т. Не знаю. Я не
можу відповідати на всі твої
ідіотські запитання...»

Нудно п незрозуміло.
Почуваєш себе незручно, немов
зустрівся з божевільним.
Навіть не цікавишся, який же
сюжет п єси? Бо це ж «ан-
тип єса», і сюжет має бути
відсутнім. Подальші епізоди
так само цілком
беззмістовні, позбавлені будь-якої
внутрішньої логіки,
динаміки, взаємозв язку.
З являються нові персонажі, ні,
«антиперсоиажі», сценічні
автомати, поруч яких
балаганний Петрушка  яскраве
втілення гострої життєвої
правди. Єдине, що зв язує
до купи весь цей словесний
мотлох,  густа пелена
нонсенсу, якогось в язкого
безглуздя. Цю атмосферу
посилює мова твору.
Алогічна за змістом у наведеному
уривку, вона стає дедалі
ще більш заумною й
нарешті иечлеиоподільною у
фінальних сценах. Під
останню завісу «герої» щось
гарчать один одному у вуха.
В наступних драмах Іоне-

ско вип ячуються ті або
інші сторони його поетики,
до пунктуального здійснення
яких на сцені письменник
ставиться з великою

вимогливістю. В п єсі «Урок»
(1950 р.) учитель доводить
до цілковитого знесилення
ученицю своїми дикими
запитаннями, а потім у
приступі еротичного садизму
вбиває її ножем. Це 
гіпертрофія «театру крику», «фарс-
кошмар». В п єсі «Жак, або
підкорення» (1950) «герой»
відмовляється женитися на
дівчині з двома носами
через те, що вона не досить по-

, твориа, й одружується з
іншою, яка має дев ять
пальців на руці і аж три носи,
переможений силою її
«тваринної сексуальної
принадності». Тут Іонеско регоче;
це «фарс-гротеск», який
імітує гумор слабоумного
засобами «антимови», свідомої
деструкції семантики слова,
підміняє виклад думки
непристойною грою
двозначних слів.

В «антип єсах» Іонеско

все виглядає як марення:

людські почуття, вчинки,
діалоги. Речі стають

кошмарними символами, живе

змішується з мертвим. У «псев-
додрамі» «Амедей, або як
його позбутися?» (1953)
перед нами  немолоде
подружжя, що живе
відлюдно й задихається в

атмосфері взаємного нерозуміння й
неприязні. Та головне
нещастя, що тяжить над Аме-
деєм і Мадленою  це
присутність в їхньому домі
трупа молодої людини, який
лежить тут уже п ятнадцять
років і продовжує жити
фантастичним життям мертв я-
ків. його нігті й волосся
ростуть, зелені очі
виблискують жахливим, неприродним
блиском, і весь він

збільшується «у геометричній
прогресії», як дивовижний
гнилий гриб. На протязі всієї
п єси глядач повинен
відчувати присутність трупа,
який, стаючи надто великим,
витісняє «героїв» з одної
кімнати до іншої.
Смердючий труп-гігант  це символ
померлого кохання Амедея й
Мадлени, який давить на
них неймовірним тягарем,
унеможливлює їхнє спільне
життя.

Кращим з ранніх творів
Іонеско вважається п єса
«Стільці» (1951), яка
потрапила й на сцени деяких
соціалістичних країн
(Польща, Чехословаччина). Це
«експериментальний
трагічний фарс», «драма
духовного інтер єра», своєрідне
філософське узагальнення в
дусі «авангардизму».
Водночас це найяскравіший
приклад характерної для
«театру абсурду» химерної
драматичної гри з неіснуючими
персонажами, які, однак, у
свій спосіб втручаються в
дію, впливають на її
розвиток.

...Комірчина воротаря у
вежі, що стоїть на якомусь
відлюдному острові. Дев я-
ностоп ятіричний Старий і
така ж Стара, убрані в
безформний одяг із
пофарбованої мішковини з масками на

обличчях, що гротескно під-
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креол юють їхню дряхлість,
приносять на сцену й
розставляють на ній спочатку
десятки, а потім сотні
стільців для гостей, які начебто
один по одному приходять,
але яких насправді немає.
Віртуозна гра акторів
повинна відтворювати жести,
поклони, рукостискання,
розмови з

персонажами-невидимками; модуляції
акторського голосу  виявляти
ставлення старого подружжя до
цих уявних людей,
підкреслювати стосунки, що колись
існували між ними. В
спеціальному листі до режисе-
ра-постановника «Стільців»
Іонеско вимагав суворо
дотримуватися такого
виконання, щоб глядачі уявляли

собі «гостей» краще навіть,
ніж видимих персонажів, бо
п єса, мовляв, повинна
розкривати «нонсенс життя»,

«ірреальність світу»,
«відсутність матерії» і водночас
стверджувати «конкретність
небуття», «відчутність
відсутнього». Тема п єси 
«ніщо».

«Гості», серед яких є.
різноманітні представники
суспільства (вчені, урядовці,
капіталісти й робітники, лі-
карі-психіатри й божевільні,
революціонери й
контрреволюціонери, Президент, Папа
і навіть Імператор),
з явилися, щоб вислухати Послання
Старого, заповітні його
думки, звернені до людства.
Зібравши всіх, Старий вважає
свою місію завершеною і
разом із Старою кидається в
море. Здіймається вітер, вій
розвіває завіси на вікнах,
як прапори. На сцену
урочисто виходить величний

Оратор. Вій має виголосити
Послання Старого. На
ньому костюм покійного, але
обличчя маскою не прикрите.
Це кульмінація п єси.
Невидима аудиторія начебто
напружено чекає слів
Оратора. Він пробує говорити, але
чутщлише невиразне
мурмотіння. Намагається писати

на великій чорній дошці, що
стоїть на сцені. На ній

з являється позбавлене змісту

пагромаджеипя літер.
Оратор  глухонімий.

Вже після появи

«Стільців» Іонеско проголосили па
Заході одним з найвидатні-

ших майстрів сучасної
драматургії. Однак оцінки його
творчості і в зарубіжній
критиці дуже суперечливі.
Дискусії про суть і
значення «театру Іонеско» ведуть
ся на міжнародних
театральних конференціях, в
монографіях таких дослідників
як М. Бейгбедер (Франція,
1959), Дж. Чіарі, Р. Кое,
М. Есслін (Англія, 1958,
1961, 1962), Ф. Н. Менне-
майєр, Е. Францен (ФРН,
1961), Д. Ж. Гроссфогель,
Гітарно (США, 1958, 1961)
та іік, на сторінках
спеціальних журналів (насамперед,
звичайно, французьких, а
також міланських «Сіпаріо»
та «Іль Драма»,
лондонських «Сіетер уорлд», «Плейз
енд плейєрз», нью-йоркського
«Сіетер арт», берлінського
«Театер дер цайт»,
празького «Дивадло», варшавських
«Театр» і «Діалог» і т. д.) та
різноманітних газет. Думки
учасників дискусій
розходяться в залежності від їх
світогляду й розуміння
завдань сучасного театру.

Драматургія Іонеско, на
думку прихильників «аван¬

гардизму»,  це мистецтво
«бунту й дослідження». «Ан-
титеатр» Іонеско, мовляв,
повстає проти потворних
банальностей суспільного
буття, роз яснює «метафізичну
природу людини» й
«тотальну долю людства». Створена
ним «поетика «абсурду» 
метафоричне розкриття
страхітливого абсурду реальної
дійсності. Творець «Урока» і
«Стільців»  глибокий
мислитель, «рятівник» світового
театрального мистецтва.

В позиціях тих, хто

справедливо критикував Іонеско
ще в 50-х роках, були
розбіжності. Деякі прогресивні
критики цілком
заперечували будь-яку цінність,
художнє значення ранніх, удавано
багатозначних «аитип єс»
глави «авангардизму», інші
вбачали в цих речах анти-
буржуазну сатиру, хоч і
обмежену розпливчастим
світоглядом автора. Слід
нагадати, що «абсурдний театр»
Іонеско ніколи не втрачав
певних контактів з

дійсністю. Його персонажі
здебільшого звичайні буржуа,
показані в буденному житті
(відтвореному часом з
натуралістично правдивими
деталями), хоч і трактовані в
плані фізичної й духовної
патології, втягнені в кош-
марпо-«метафізичні» ситу а-

П єса Іонеско «Король помирає» и посіаішізці паризького театру «Альянс Франссз»
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ції. Навіть «Лиса співачка»
і «Урок» побудовані так, що
в них можна угледіти
пародію на тупий автоматизм
міщанського існування,
сатиру па буржуазну мораль,
полеміку з тривіальним
«здоровим глуздом» і т. п.
Твори Іоиеско, написані
наприкінці 50-х років, начебто
зміцнювали цю другу точку
зору. Йдеться про п єсу
«Безплатний убивця» (1957)
і особливо про «трагічний
фарс» «Носорог»,
написаний 1958 року і поставлений
у 1959. В першій з цих п єс
ми зустрічаємо, нарешті, хай
суперечливий і умисно
двозначно трактований, але все
ж позначений подихом

життя образ «справжнього
Громадянина», скромної
простої людини, яка
намагається боротися з «убивцею»
(алегоричним втіленням
суспільного Зла), прагне «все
змінити» в світі, де держава
потурає соціальній кривді.
Ельза Тріоле свого часу
вітала появу цього персонажа
па французькій сцені,
порівнювала його з героями Чап-
ліна, зовні такими
наївними й безпорадними, а
насправді душевно стійкими,
сповненими почуття

справедливості. Про кращий твір
Іонеско «Носорог», п єсу,
перероблену з його ж одно-
імеииої повісті, не раз
писала з певною прихильністю
передова критика. Дійсно,
сюжет драми (бо тут є і
сюжет і персонажі) 
перетворення жителів маленького
міста на диких,
товстошкірих тварин  міг
сприйматися як алегорія здичавіння
обивателів, що потрапили в
тенета нелюдської,
мілітаристської ідеології. П єса,
здавалося, попереджала про
загрозу нової навали
фашистських вандалів. Так,
принаймні, зрозумів цей твір
видатний французький
режисер і актор Жан-Луї
Барро, який не лише поставив
його на одній з найбільших
сцен Парижа («Одеон» "
«Театр де Франс»), а й сам
з великим піднесенням вико¬

пував роль Беранже 
головного героя п єси. Як
драму прогресивну, антина-
цістську сприйняв
«Носорога» і передовий
французький глядач, зголоднілий
по драматургії, яка б
ставила гострі й важливі
проблеми суспільного життя.
Таку ж реакцію п єса
викликала і в Дюссельдорфі
(1959). Прикрашає п єсу її
герой. Це скромний
коректор провінціального
юридичного видавництва,

простий, поступливий дивак і
невдаха, якому набридло
життя серед
«урівноважених», самовпевиених колег.

Він єдиний зрештою
зберігає людську гідність перед
споцусою приєднатися до
тріумфуючої зграї тварин.
Іоиеско пом якшує тут свій
звичайно холодний,
«хімічний» гумор, створює ряд
мізансцен менш абсурдних,
ніж завжди.
Проте Барро і його

однодумці, приймаючи «бажане
за дійсне», безумовно,
переоцінили суб єктивні
наміри лідера «авангардистів».
Прогресивна французька
преса («Юманіте», «Театр
Попюлер»), як і преса
радянська, негайно по виході
«Носорога» у світ,
звернула увагу на небезпечну
двозначність позиції Іонеско в
новому творі. Адже автор
свідомо не дав тут розгадки
своїй політичній алегорії,
навмисно принизив героя,
який встиг полюбитися

глядачеві, останнім монологом,
повним сміховинних

сумнівів і вагань. «...А може це я

потвора, а носороги  кра-
сені й генії, може, на
їхньому боці  велика життєва
правда?»  приблизно так
міркує Беранже). Нарешті,
в інтерв ю з приводу п єси
(1960) Іонеско заявив:
люди, мовляв, завжди стають

чудовиськами, коли серед

них розповсюджується будь-
яка «нова релігія», нова
ідея, чи «доктрина».
Важко було, звичайно,

одразу зрозуміти, що
насправді думає буржуазний пись-

Сцеиа з п єси Іонеско «Повітряний
пішохода у виконанні театру Жана-Луї

Барро.

меиник, настільки
суб єктивістськії настроєний,
озлоблено замкнутий, як Іонеско.
Можливо, промайнула в
його свідомості несмілива
гуманістична іскра, що
прикрасила один-два його
твори, кинула на них відблиск
справжнього життя,
протесту проти звірячого
варварства фашизму. Та, як видно
вже з наведених вище слів
інтерв ю, вона тут-таки й
згасла в безпросвітній
темряві антисоціального,
людиноненависницького кредо
Іонеско.

Навіть прихильники
Іонеско скаржаться на надмірну
каламутність і
незрозумілість його п єс. Проте він
досить недвозначно й різко
висловлюється в своїх

«програмних» статтях, у щедро
розсипаних по французькій
та закордонній пресі
саморекламних заявах. Іонеско
завжди пропагував
драматургію «вільної гри»,
незалежну від «системи думок
будь-якого роду», обстоював
театр, який відкидав би
поняття класової боротьби,
«демістифікував» «міф
історії» тощо. Останнім часом
його концепції стають ще
активніше реакційними.
Здається, письменик хоче

звільнитись від «обвинувачень»
у прогресивних ідеях, які
приписували йому глядачі
«Носорога». У своїх
«Нотатках і контрнотатках»,
опублікованих минулого року у
Франції, він твердить, що
«соціалізм», «марксизм» і
«фашизм» (знак рівності
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між великим вченням

Маркса і звірячою ідеологією
фашизму вже сам по собі є
зловмисно - наклепницьким

прийомом!) як втілення
«ідейного фанатизму»
однаково ворожі «творчій
свободі» художника. Причому з
дальшого ходу цих
теоретизувань стає цілком
очевидним, що справжніми
ворогами свого творчого «ідеалу»
Іонеско вважає
представників передової думки, які
засуджують

буржуазно-індивідуалістичну суть «театру
абсурду».
Іонеско дозволяє собі й

безпосередні випади проти
«дидактичного мистецтва»

країн соціалістичного
табору та СРСР, яке, мовляв, не
сумісне з принципами
«справжнього мистецтва».

Він з ненавистю говорить
про драматургію німецького
письменника-комуніста
Бертольта Брехта, який,
начебто, «фальсифікує дійсність на
догоду своїй ідеології». Іо-
иеско постійно нападає на
художній реалізм у всіх
його проявах. «Реалізм
соціалістичний і реалізм будь-
який інший,  заявляє цей
ватажок «авангардистів», 
стоїть по той бік реальності,
звужує, приглушає,
спотворює життя». Іонеско
обвинувачує реалістичне
мистецтво (зокрема радянський
реалістичний живопис) у
«формалізмі» й «академізмі» 
мовляв, художники-реалісти
занадто дбають про
зовнішні засоби відтворення життя
і через це «не можуть
зазирнути в глибину речей».

Іонеско по-своєму пояснює
абстракціоністські
настанови «нового театру», макіа-
веллістично мотивуючи
типовий для «драматургії
абсурду» антигромадський
зміст, антиматеріалістичне
світосприймання, анархізм
думки, розпад форми.
Суспільна актуальність теми,
чіткість побудови твору,
логіка сюжету, життєва правда
людських образів, ясність
стилю  все це для нього

ненависні ознаки згубної

«дисципліни», яку, мовляв
нав язує авторам «ідейний
театр». Безглузду гру слів,
яка наслідує потворну суміш
плям на абстрактному
малюнку, перетворюючи цілі
епізоди «театру абсурду»,
на безумний кошмар,
драматург трактує як свідоме
протиставлення будь-якому
ідейному «дирижизму».
«Жодне суспільство,  заявляє
Іонеско,  не здатне
знищити людський відчай, жодна
політична система не може

звільнити нас від муки
життя, від жаху смерті, від
нашого одвічного прагнення до
абсолютного». Саме тому,
мовляв, «театр авангарду»,
«театр-иоватор», відкинувши
тривіальний і безсилий жанр
«соціальної драми», повинен
шукати пояснення
суспільних явищ у тайниках
людської душі, а не навпаки.
Звідси структурний
стандарт «іонескіанського»
спектаклю, де сюжетну дію
заміняє перебіг «підсвідомих
станів». Звідси 
розрекламована на Заході «мовна
революція» Іонеско. Мова
сучасного суспільства й
сучасної літератури, на його
думку, перетворилася на набір
застиглих кліше, «гасел»,
які використовуються
«ідеологами» для партійної
«пропаганди», для того, щоб
«сіяти смуту поміж
людьми». Тому треба, мовляв,
ламати традиційну лексику,
синтаксис, фразеологію,
шукати нових звукових
ефектів, самобутних, хаотичних,
які ставали б виразом
неповторно суб єктивного
світосприймання, голосом
підсвідомого, способом позасус-
пільної передачі особистого
досвіду письменника.

Необхідність «деструкції
мови» Іонеско мотивує
також причиною, так би
мовити,
«суспільно-філософською». Словесна

абракадабра, нерозбірливе бубоніння,
діалог, у якому кожен актор
часто говорить своє, не
відповідаючи на репліку
партнера,  це демонстрація
страшної роз єднаності лю¬

дей у «пустці життя», у
«Вавілонській башті» сучасного
світу.

Іонескові друзі співають
дифірамби скромності «най-
могутнішого інтелекту
авангардизму» перед лицем
«світової слави». Але цю
скромність щось важко помітити у
поведінці їхнього куміра,
який нещодавно проголосив
себе одним з двох нині
живих великих драматургів
(другим він згоден визнати
Беккета). Та що б там не
гадав клан «абсурдистів»,
а подальша еволюція
автора «Носорога» свідчить про
те, що зростання реакційної
плутанини в його світогляді
зсуває письменника на все
нижчі творчі щаблі.

У 1961 р. разом з двома
іншими «авангардистами»
(Франсуа Бійєду, Жапом
Вотьє) Іонеско написав
«психо - соціо - психологічну
драму» «Нічні сорочки» 
еротичну історію, навіть не
прикриту звичайною для
«антитеатру» завісою
«глибокодумності».

Останні твори Іонеско
(1961  1963) присвячені
темі смерті. «Мене
невідступно переслідує страх
смерті,  признається автор
«Нотаток і контрнотаток».
Я пишу лише для того, щоб
кричати про це, щоб...
розповісти про цей пронизливий
жах...» Про передсмертну
годину можна писати по-
різному. Віктор Гюго в
«Останньому дні засудженого
до страти» досяг глибокої
правдивості й високого
соціально-викривального
пафосу у відтворенні переживань
свого героя. Юліус Фучік,
описуючи не уявлювані, а
власні передсмертні почуття
й думки, перетворює своє
«Слово перед стратою» на
величний заклик до
гуманізму й пильності. Лідер
буржуазних «авангардистів»
характерними для нього
засобами моторошного гумору й
фантасмагоричного гротеску
обігрує тему смерті, картини
болісної агонії, щоб нав яза-
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ти глядачеві думку про
нікчемність людського
існування, про безглуздість будь-
якої діяльності, будь-якої
боротьби перед неминучим
переходом у небуття.
Останні «спектаклі Іонеско»

паралізують глядача, штовхають

його назустріч смерті», 
писав недавно один з

паризьких журналістів.
...Старовинний напівзруй-

нований замок. Король 
кульгавий дідуган у латаній
мантії з короною набакир
намагається видряпатися на
спорохнявілий трон.
Обидва  і король і трон 
падають на підлогу. Дряхлий
страж насилу підіймає обох,
стукаючи короля по черепу

заіржавілою алебардою.
Приходить королева  теж
стара, кістлява, потворна.
Вона свариться з чоловіком.
Далі на голови присутніх
починають валитися балки з
ветхої стелі, трухляві двері
й віконні рами, гнилі стіни.
Спиняється страшний
гармидер. Король щось кричить,
вимахуючи палицею-скіпет-
ром, королева лементує.
Смішні й жалюгідні

придворні у напівсередньовіч-
них, напівсучасних
костюмах скиглять, витягаючи

один одного з-під уламків.
З являється загадкова
іноземна принцеса. Старий
король починає з нею наївний,
грубуватий флірт. Принцеса

знімає маску. Це  Смерть.
Божевільний страх короля.
Він пропонує страшній гості
все, що має,  корону,
палац, королеву, державу. Ні.
Безжалісна смерть обіймає
короля, і він у нелюдських
муках кам яніє в її обіймах.
Такий зміст опублікованого
в 1961 р. «драматичного ес-
кіза» Іонеско  «Привід до
балету».

У грудні 1962 року
паризький театр «Альянс
Франсез» поставив Іонеско-
ву п єсу «Король помирає»,
яка дещо іншими засобами
відтворює ту ж ситуацію.
«Не забувайте, король  це
кожен з нас» 

коментувала спектакль

«авангардистська» преса. У 1963 р. Жан-
Луї Барро показав нову
п єсу драматурга
«Повітряний пішоход». її тема:
шукання «антисвіту», кращого
за наш. Висновок: життя на

землі  бруд, кров,
безнадія. Поза ним  лише
кошмар небуття. Як зазначають
рецензенти з «Юманіте» і
«Ероп», ні акторська
майстерність, ні оригінальні
декорації, ні ефектні сценічні
трюки не змогли врятувати
текст п єси, що містить все

ті ж настирливі мотиви
суспільного нігілізму та
фатальної всемогутності
смерті. Артюр Адамов називає
всю драматургію Іонеско
після «Носорога»
«жалюгідною».

Поряд з Іонеско стоїть
Самюель Бенкет (1906 р.
нар.). Так само іноземець з
походження (ірландець) він
з 1938 р. майже весь час
живе у Парижі й пише свої
твори то французькою, то
англійською мовами, а
інколи змішує обидві в
одному тексті. Беккет 
плодовитий письменник, поет,
романіст, автор
критичних етюдів і кількох п єс,
вже перша з яких 
«Чекаючи на Годо» (1952) 
потрапила на сцени

Франції, Швеції, Норвегії,
Швейцарії, Фінляндії, Данії,
Голландії, Бельгії, Іта-Сцена з п єси Беккета «Щасливі дні» у виконанні англійської актриси Бренди Брус

на сцені театру «Ройял Корт».
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лії, Іспанії, Ізраїлю,
Аргентини, Бразілії, Японії,
Англії, Шотландії, Америки
Західної Німеччини, Юго
славії, Чехословаччини
Польщі. З Іонеско його
споріднює та ж сама позиція
крайньої громадської
деморалізації, ті ж злісні
нападки на «суспільний рак
сучасності», що тонуть у безсилій
іронії, висміюють не лише
ненависну порожнечу бур
жуазного життя, але
водночас спроби вирватися з неї
Мертвотний песимізм, який
разом з гниллю викидає все
живе на землі, разом з
міщанством  все людство

разом з сучасним 

майбутнє. Свідома кретинізація
світу, що призводить до
цілковитого спустошення самої
авторської концепції
ідейної та естетичної. Беккет, як
і Іонеско,  «терорист
мови». Неприкаяна, безнадійно!
самотня, ізольована від жин
вого суспільного оточення
людина з його п єс не
потребує логічного мислення й
логічної фрази. їй досить
невиразних найкоротших реплік,
часом нечленоподільних
звукових реакцій. У
драматургічній розробці своїх тем
Беккет, як і творець «Лисої
співачки», за висловом самої
«авангардистської»
критики, «повертається спиною до
смислу», насамперед тяжить
до руйнування звичних
форм, до «демольєризації»
сцени, користується
фантасмагоричною буфонадою,
химерними «структурними
містифікаціями».

В першій і найбільш
уславленій «філософській
клоунаді» Беккета, яка
нещодавно була поновлена на
сцені «Театр де Франс» і
знову здобула «велику
пресу», двоє бездомних волоцюг
Володимир та Естрагон
чекають на пустельній дорозі
якогось Годо. Чекають
щодня, але даремно. Хто такий
Годо: бог, диявол, добра
людина, злочинець? Що міг би
він дати тим, хто його чекає?
Ніхто не знає. Актори гра¬

ють тяжке, болісне,
розгублене чекання, сліпий
автоматизм життя, фаталістичну
залежність від невідомого,
обмінюються репліками
підкреслено абсурдними, що
нагадують дует циркових
клоунів, але не смішний, а

сповнений характерним для
«авангардистів» «чорним»
гумором.

Підміна людської психіки
темними інстинктами

підсвідомого, тема отваринення,
здичавіння людини у
Беккета звучить подекуди
виразніше, ніж у Іонеско. В його
романі «Моллой» (1951)
зображена стара глуха й сліпа
жінка, яка сприймає сморід
ліжка, забрудненого її
власними нечистотами, за

«рідний» запах сина, радіє з
того, що може ще відчувати
цей «голос крові». В
нашумілій п єсі «Кінець гри» (1957)
діють: сліпий паралізований
Хамм, що не залишає свого
крісла, його «прокляті
предки»  батько й мати,
безногі обрубки, заткнуті в
помийниці. У цих істот немає
жодних прагнень, надій,
почуттів. Це не люди, а гнилі
рослини, які в гротескній
пантомімі розігрують трагедію
вмирання. Більш того, як
дає зрозуміти автор,  це
останні люди, що живуть в
порожньому,, зруйнованому
якоюсь катастрофою світі.
Зарубіжна критика
тлумачила цю п єсу, як «жахливе
попередження про післяатомну
еру».

В сучасній західній
драматургії Беккет є найвидат-
нішим представником
жанру «монодрами», точніше
«антимонодрами». Бо цьому
письменникові його єдиний
персонаж потрібний не для
розкриття визначного,
«проблемного» людського

характеру, а для ще однієї спроби
«ліквідувати» героя,
заперечити силу і волю людини,
наголосити на її

безпорадності, підкреслити жахливу
автоматичну інерцію життя,
яка штовхає людину від
безцільного пасивного існуван¬

ня до останнього кошмара
смерті.
Одним з бойовиків

«театру абсурду» є написана
1960 р. і поставлена театром
«Рекам є» в 1961 р.,
одноактна п єса Беккета

«Остання стрічка Крепа» 
«діалог» між єдиним
персонажем твору та стрічкою
магнітофону. Креп  старий
немічний п яниця, як завжди
в день свого народження,
сідає перед магнітофоном,
щоб записати свої думки.
Але він воліє слухати старі
записи. Туманно
воскресають у його пам яті епізоди
давніх років, молодість,
любовні пориви. Перекриваючи
зітхання й плямкання
старого, лине гучний впевнений
голос стрічки. Вона живіша
за Крепа, він  лише тінь
життя. Та все, що минуло,
також пусте й безбарвне,
життя прожито даремно,
попереду смерть.
Панівна тема

«абсурдизму»  життя людини лише

безглуздий і жорстокий
шлях від народження до
смерті  найбільш наочно й
«модерно» в розумінні
«авангардистської» поетики
втілена в останній п єсі

Беккета «Щасливі дні», де на

очах публіки «героїню»
повільно засмоктує земля.
На Заході навіть

противники «авангардизму»
вважають Беккета найбільш
глибоким, щирим і разом з
тим найспустошенішим
представником цієї
«школи». Не тільки
консервативний «Тайме літерарі саппл-
мент», але й впливовий
прогресивний «Театр попюлер»
вважають, що «театр
Беккета»  це «мистецтво для

тих, хто страждає», що він
не втратить свого значення,
«доки існуватиме людське
горе».
Погодитися з такою

оцінкою Беккетових п єс
неможливо. Звичайно, при
загальній спільності світогляду чи,
скоріше, «антисвітогляду»
та основних «антиестетич-

них» засад, у кожного з «аб-
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«Чекаючи на Годо» на сцені «Театр
де Франо.

сурдистів» Є СВІЙ ВІДТІНОК,
своє «туше».
Іонеско  спадкоємець

галасливої бравади дадаїс-
тів, пропагандист «театру
крику», де підкреслена «мо-
иохроматичність», а, по суті,
скудність думки має
компенсуватися зовнішніми
шокуючими засобами впливу на
глядача. Беккет 
прихильник та знавець Пруста іі
Джойса (йому належать
грунтовні роботи про цих
письменників), ближчий до
психоаналітичної традиції
модернізму. Зрідка в його
п єсах можна угледіти
навіть показану правдиво й
талановито, без блазенського
кривляння, без претензій на
вишуканий ідіотичний ребус,
краплину щирого людського
болю. Та її зразу ж
поглинає нігілістична пустеля
авторового світосприймання,
мертвотна філософія
пасивності, безнадії, розкладу,
чужа й непотрібна народу,
страшна у своєму впливі на
нестійку частину західної
інтелігенції.
Жан Жене (нар. 1910 р.)

 третій з тих, кого
величають на Заході «класиками
авангардизму», ще один
«геній гротеску», «драматургії
самотності і відчаю».
Особиста доля письменника
була гіркою. Він провів
дитинство у виправних домах,
юність  в -Іноземному
легіоні. Далі тиняння по

Європі^ жебрацтво, крадіжки,
зв язки з

фальшивомонетниками. Десять разів тюрма.
Жене почав займатися
літературою десь у 40-х роках,
і цілий ряд творів написав
У різних місцях ув язнення.
1948 р. лише завдяки втру¬

чанню відомих літераторів
(Сартр, Кокто), які
звернулися з клопотанням до

президента, він уникнув
довічного заслання. Сартр у
своїй розвідці «Святий Жене 
комедіант і мученик» (1952)
розглядає кримінальний
досвід письменника-«абсурдн-
ста» як «великий акт екзи-

стенціалістського вибору».
Сам Жене формулює це

так: «Я заперечував весь
світ, як світ заперечував
мене». В ранній прозі
(«Нотр-Дам-де Флер» 1942,
«Щоденник злодія, 1947
та ін.). Жене відтворює,
значною мірою в плані
автобіографічному, страшну
атмосферу свого оточення
(злочини, тюремний світ,
опіум, еротичні марення,
гомосексуалізм, моральне
здичавіння, переплутане з
приступами релігійного
екстазу). Однак він робить це
не для того, щоб
засудити виразки

капіталістичного світу, а заради
своєрідної поетизації злочину,
як засобу що, мовляв,
відкриває людині, відкинутій
суспільством, можливість

«реалізувати себе», як
шляху до «самоствердження»
особистості. Ідея ця далеко
не нова. В наші дні  це
«ходова» монета буржуазно-
декадентської моралі, яку
не раз викривало передове
зарубіжне мистецтво
(згадаємо хоча б цікавий фільм
Марселя Карне про сучасну
французьку молодь
«Плутяги», 1958).
Безсоромно одвертай

«тюремний епос» Жене,
«ліричні» красоти якого,
захлинаючись, звеличує буржуазна
критика,  отруйне чтиво,
що сіє інфекцію диких,
маніакальних, патологічних

емоцій.

Наприкінці 40-х років
Жене переходить до
драматургічного жанру, але
дотримується в ньому дещо іншої
манери. Використовуючи
умовності сцени, він ховає
тепер хворобливу й порочну
гіркоту своїх тем за якоюсь
химерною запоною теат¬

ральної «магії».
Прихильники Жене порівнюють його
п єси з театром Лорки та
«Синім птахом» Метерлінка.
Однак героїчні вільнодумні
алегорії поета іспанської
демократії Федеріко Гарсії
Лорки та й Метерлінкова
символіка шукання щастя
не мають нічого спільного

з «абсурдистською магією»
Жене.

Зарубіжні знавці
структурних тонкощів «антитеат-
ру» називають п єси Жене
«кімнатою дзеркал», бо тут,
мовляв, видима дійсність
показується як фальшива
ілюзія, яка, в свою чергу, є
лише часткою облудної мрії і
т. д. Все це повинно довести
безглуздість життя, його
непевність, нікчемність,
фатальну приреченість
людини й людства. Говорячи ж по
суті, драматургія Жене
40 50-х рр.  це
викривлення життєвої правди в дусі
занепадницького

буржуазно-суб єктивістського
світорозуміння письменника.
В кожному з творів Жене,

які досі були реалізовані на
сцені, відбувається така
сутичка автора з дійсністю:
об єктивний життєвий факт
і його спотворення. Такою є.
наприклад, популярна
одноактна п єса «Служниці»,
що ставилася раніше
театрами «Атеней» (1946) і «Ла
Юшетт» (1956), а два роки
тому потрапила на велику
сцену «Театр де Франс».
Поки хазяйки немає вдома, дві
сестри-служниці Клер і Со-
ланж грають по черзі ролі
господині й покоївки. Вони
захоплені вродою своєї
хазяйки і водночас ненавидять
її. Повернувшись додому,
господиня лише випадково

не випиває приготовлену

для неї служницями отруту.
Але одна з дівчат,
продовжуючи гру, сама випиває
отруту. І без того дивно
трактований мотив
антагонізму між слугами та
панами, «експлуатованими й
експлуататорами» остаточно
перетворюється на нонсенс

завдяки пресловутій «грі
б*
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дзеркал». Глядачі бачать на
сцені хазяйку й служницю,
що сваряться між собою. Не
вірте  перед вами Клер і
Соланж. З являється

пихата, випещена, елегантна
пані, людина з іншого,
ненависного бідним дівчатам

світу. Знову  брехня, бо
насправді це просто
шикарна коханка злодія, така ж
плебейка, як її слуги.

Абсурдиста не вірять у те,
що «театр Заходу» може
сприяти взаєморозумінню
людей. Місія сцени, на їх
думку,  електризувати
застиглі почуття людей жахом
смерті й безнадії, вбивати
громадські почуття й
розпалювати суб єктивістські
«інстинкти». Це зрештою
робить і Жене, дарма, що
його п єси часто торкаються
питань животрепетної
дійсності. Написана 1956 р. нова
п єса Жене «Балкон» ще
темніша, ще химерніша за
попередню. Прем єра
«Балкона» (1957) відбулася не у
Франції, де її не дозволили
через те, що вона, мовляв,
компрометує «власті», а в
одному з малих приватних
театрів Лондона. Лише
через три роки «Балкон»
з явився в пишній постановці
на сцені паризького театру
«Жімназ». За виразом Ес-
сліна, любителя створювати
«абсурдистські» естетичні
формули, «Балкон»  це
«світ фантазії в світі
фантазії».

.. В якомусь невідомому
місті вибухає народне
повстання. Чути постріли. Але в
розкішному борделі мадам
Ірми клієнти, одягнені
епіскопом, генералом, суддею,
шефом поліції і т. п., як
завжди, у товаристві
«дівчат» віддаються ілюзіям
величі, слави, влади, кохання.
Тимчасом місцевий уряд
повалено, королеву та її двір
знищено. Щоб урятувати
країну від повсталих, Ірмі
та її завсідникам
пропонують зіграти роль справжніх
представників влади. Вони
погоджуються й вітають
народ з балкона будинку роз¬

пусти. Раптом знову
спалахує революція. Ірма та її
друзі повертаються до
старого стану. Стисло передана
фабула не може пояснити
авторського задуму. Адже
Жене запевняє, що вся ця
дика історія повинна
ілюструвати «проблему
співвідношення влади і сексу»,
дискредитувати одвічно
властивий людській природі
«садистичний потяг до
влади». Антиісторична,
абстрактна, остаточно

затемнена фрейдистськими
комплексами «критика»
«антинародних» форм влади
нічого не дає тут
прогресивній думці. Навпаки,
застосування «сексуальних»
пояснень до «проблеми
революції» потворне і шкідливе.
Автор п єси примушує
ватажка повстання слюсаря
Роже добиватися після
перемоги посади шефа поліції, а
потім оскопити себе в
борделі на знак самопомсти (!!!)
за прагнення до влади.
Революція, - революціонери...
ще одна фальшива ілюзія
про можливість
вдосконалення світу, через саму
«природу людини»
приречена на невдачу,  так,
мабуть, слід розуміти автора?
А ось «клоунада» Жене

«Негри» (1957), яка
багатьом здалася спочатку
твором антирасистським, хоч
згодом передова преса
піддала її гострій критиці.
«Негри»  це концентрат
«магічної гри»,
приголомшливе нагромадження
«умовностей в квадраті».
Структура п єси: сцена на
сцені. Артисти (в Парижі
цю п єсу грала
негритянська трупа)
фантастично виряджені, у
потворних масках, поділені
на дві групи. Перша  це
«чорні», друга «білі». І ті й
інші діють немовби в
якомусь страхітливому
кошмарі. Діють так, пояснює
автор, як вони у взаємній
ненависті уявляють одне одного.
«Чорні» грають перед
«білими», які сидять у ложах,
щось на зразок «комедії

дель арте». її зміст 
ненависть між неграми й білими,
яка є наслідком відносин
між ними в колоніальних

країнах. «Чорні» начебто
здійснюють в «комедії»
ритуальне вбивство білої
жінки, демонструючи
приписувані ним дикунські
пристрасті, сексуальне
шаленство. «Білі»-глядачі
сприймають зміст комедії всерйоз.
Вони хочуть лінчувати
негрів. Виникає сутичка.
«Чорні» перемагають і знищують
каральну експедицію.
Здавалося б, на цьому кінець.
Та ні. На сцені з являється
невідомий і сповіщає, що,
поки глядачі дивилися на
вигадані страхіття, негри за
кулісами убили одного з
своїх, який був зрадником,і
вирішили вести надалі
запеклу боротьбу проти білих. Ця
п єса могла б бути антира-
систською, та не стала

такою. Важливу тему
боротьби африканців з
колонізаторами тут не лише затемнено
до цілковитої

незрозумілості «сценографічними» над-
ефектами, але й підмінено
зрештою якимсь

«зоологічним» змаганням двох расиз-
мів. Расизма «білого», що

начебто поступово слабне, й
«чорного», який існуватиме
вічно, бо він породжений
могутнім жаром південного
сонця, спрагою безводних
пустель...
Зарубіжна критика

нагородила Жене за ці
«шедеври» званням «найбільшого
драматурга» світу. Вона
розглядає його драматургію
як «справжній театр
соціального протесту», «не
зіпсований» дидактикою й

пропагандою. Насправді ж
названі драми, зачіпаючи
актуальні суспільні теми,
затуманюють і знецінюють їх. В
результаті письменник, по
суті, залишається на тих же
об єктивно пробуржуазних
позиціях Пілатівського

«вмивання рук», які ми
знаходили в театрі Іонеско і
Беккета.

(Закінчення в наступному номері)
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Історія тисячі халтур

ЯК ПИШУТЬСЯ ДЕТЕКТИВИ

АГАТИ КРІСТІ
Агата Крісті, 1962 рік.

«З часів Лукреції Борджіа
не було жінки, яка б так
багато заробила на
вбивствах», сказав про Агату
Крісті один американський
критик. Нещодавно, у свій день
народження, 72-річна
Крісті отримала символічний
подарунок, револьвер з
цукру. І дійсно авторка
детективних романів, широко
популярних на Заході,
заробила на вбивствах і

кримінальних загадках чималий
капітал.

Писати почала Крісті
випадково. Спочатку вона
пробувала свої сили у музиці,
думала стати піаністкою,
потім  співачкою. І те, і
інше не вдалося,  було мало
таланту. Тоді за настійною
вимогою матері, енергійної
і практичної жінки, Агата
взялася за перо. Перші її
оповідання були дуже
довгі і нудні й закінчувалися
смертю всіх героїв. їх ніхто
не хотів друкувати. Вже під
час першої світової війни, у
Франції, де Крісті
перебувала разом з чоловіком,
з'явився задум
детективного роману. Втім, з'явився не
у самої Агати, а у її матері.
«Б'юсь об заклад, що цього
ти не зробиш»,  сказала
мати, і Крісті написала свій
перший кримінальний роман,
дія якого відбувається у
госпіталі (де вона у той час
працювала): зникає отрута,
1 всі працівники підозрюють
один одного. Рукопис було
повернено трьома видавця¬

ми, у четвертого він
затримався надовго, і Крісті вже
було махнула рукою на свої
літературні вправи. Однак
несподівано книжку видали,
і з того часу на протязі
багатьох років регулярно з-під
пера Агати Крісті виходить
по два романи на рік.
Популярність Агати Крісті

принесла лише сьома її
книжка «Вбивство Раджера
Екройда», яка мала
мільйонні тиражі і була
перекладена багатьма мовами.
Відтоді її детективи стають най-
популярнішим бездумним
чтивом в багатьох країнах.
Типовим фоном, на якому
відбуваються події,
придумувані Агатою Крісті, є
англійська провінція, типовий
персонаж  бельгійський
приватний детектив
Геркулес Пуаро, дивак схожий на
перукаря у відставці, що
любить вихвалятися своєю
кмітливістю і успішно
розгадує загадки,

сконструйовані самою Агатою. Треба
сказати, що робить він це
набагато вправніше, ніж
читач... У зв'язку з цим
англійське товариство авторів
кримінальних романів,
організоване для боротьби з
халтурою, тобто з такими
писаннями, де автори
вдаються до потайних ходів чи

пасток або звалюють вину
в останню хвилину на

другорядну постать, з якою

читач майже незнайомий,

звинуватило Агату Крісті у
недотриманні правил. Такі до¬

кори висловлювалися на

адресу навіть найбільш
популярних її романів.

Як пише Агата Крісті свої
романи? Виявляється,
найбільш вдалі задуми
приходять їй у голову... у ванні. В
усіх трьох її квартирах
(колись їх було вісім, а тепер
вона утримує лише
апартаменти в Лондоні, віллу на
березі Темзи і віллу на
березі моря) обладнано
великі ванні кімнати, а в них 
величезні старовинного
стилю ванни. Агата Крісті
любить годинами лежати у
воді і гризти яблука. Саме у
ці хвилини визрівають
задуми її книг. «Інколи минає

три тижні, а інколи і кілька
місяців, перш ніж я в думці
складу всю історію,
говорить Крісті.  Конструювати
роман я можу лише в

дощові дні. В хорошу погоду
мене тягне в сад. За десять
днів до початку написання
я мушу якнайповніше
зосередитись. Саме писання
роману триває, як правило,

три місяці».
Агата Крісті відома не

лише своїми детективами, але
й своїми дивацтвами,
зокрема униканням зустрічі з
видавцями. Так, французький
видавець її детективних
романів чекав на особисте
знайомство з Крісті
двадцять п'ять років. І досі
вважається таємничим

зникнення Агати Крісті у 1926 році,
одразу після виходу у світ
«Вбивства Роджера Екрой-

85



да». її машину знайдено
було порожньою на шосе в

горах. Тривалі і старанні
пошуки нічого не дали, як і
публіковані в газетах
коментарі та домисли найвідо-
міших на той час авторів
кримінальних романів, що
прийшли на допомогу
колезі по перу. Агата пропала,
але не надовго. Незабаром
виявилося, що вона

спокійнісінько проживає в готелі
поблизу під чужим
прізвищем,  розважається, буває
щовечора у дансингу. Поліції
вона заявила, що зазнала

тимчасової, але повної
втрати пам'яті. Лікарі схильні
були повірити їй, але
громадська думка розцінила це як
аферу, інсценізовану з
рекламною метою.

Довго залишалось
таємницею для всіх, і навіть для
видавців, що Агата Крісті
під псевдонімом Мері Вест-
макот виступає як автор
романів зовсім іншого

гатунку. Спонукав її до цього
один з видавців, який

сказав, що тепер байдуже, що
б вона не написала,  її ім'я

вже само по собі

гарантуватиме успіх книжці.
Честолюбна Крісті вирішила
довести, що вона справжня
письменниця. Ці любовно-
сентиментальні романи
почали з'являтися так само

регулярно на англійському
книжковому ринку, як і
детективи (правда, з іншою
періодичністю раз на три
роки), але халтурності їх не
може не визнати навіть

найбільш прихильна до
«таланту» Агати критика.

Переклад з польської

СІМЕЙНІ СПРАВИ В
ПАРЛАМЕНТІ. Колишній

англійський міністр охорони
здоров я і палка захисниця
рівноправності жінок леді
Саммерскіл внесла на
розгляд палати лордів такий
законопроект: якщо жінка
заощадить з грошей,
призначених на господарчі
витрати, деяку суму, то
половина її переходить в особис¬

ту власність господарки, яка
може розпоряджатися цими
грішми як схоче. Невідомо,
однак, чи наважиться
парламент втручатися в
сімейний бюджет...

РАННІ КУРЦІ. З 130
курців-підлітків на
питання англійського журналу
«Медична сестра», з якого
віку вони' палять сигарети,
дванадцять відповіли, що
почали у п ять років. У сім
років почали палити 39
хлопчиків, в одинадцять
приєдналися до курців ще
28. А з 14 років курили 51.

«ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ».
У королівстві Непал
відсвяткували день, який тут
названо «днем звільнення».
Набрав чинності закон, який
забороняє кастові
обмеження, багатоженство та дитячі
шлюби. Дівчата можуть
тепер одружуватися не раніше
як у 14, а хлопці у 18
років. Чоловік не повинен бути
старше жінки більше, ніж
на 20 років. Шлюби між
людьми різних каст не
переслідуватимуться.
Багатоженство заборонено, але
чоловік може взяти собі ще
одну дружину, якщо перша
хворіє або не народила
дитину протягом десяти років
подружнього життя.



Американським атомний пароплав
«Саванна».

Вже досить довгий час в усьому
світі сперечаються відносно того,

чи є рація запроваджувати атомні
двигуни в морському
судноплавстві, замінюючи ними класичні,
механічні двигуни.

Вперше атомний двигун був
запроваджений кілька років тому в
Радянському Союзі на криголамі
«Ленін»; пізніше у 1961 р.
аналогічний атомний двигун з'явився
в Сполучених Штатах на
морському кораблі «Саванна». І ось

виникло питання: чи не закінчується в
зв'язку з цим ера механічних
двигунів (внутрішнього згоряння,
турбінних тощо), які мусять
незабаром поступитися атомним
двигунам? А може застосування цього

нового джерела енергії не є
питанням найближчих років, і
атомні двигуни будуть лише поступово
розвиватися водночас із
звичайними, існуючими вже багато років?
У науково-технічному світі

думки щодо цього розділилися на дві
протилежні точки зору.
За одною з них атомні двигуни

є найближчим майбутнім
морського судноплавства, у зв'язку з чим
уже сьогодні можна говорити про
присмерк класичних двигунів. Ця
точка зору спирається насамперед
на приклад радянського
криголаму «Ленін», який в надзвичайно
важких умовах витримав іспити
щодо практичного використання
атомної енергії в морському
судноплавстві. Прихильники цього
погляду посилаються також 1 на
випробувальні рейси
американського корабля «Саванна». Нарешті,
слід згадати і американські
підводні човни «Сівулф» і «Наутілус»,
а також морський військовий ко-

І і

рабель «Лонг Біч», які завдяки
атомним двигунам можуть
здійснювати довготривалі рейси без
поповнення пальним. Наприклад,
крейсер «Лонг Біч» може пливти
без поповнення пальним 140.000
міль.

Подібні приклади свідчать, що
атомна техніка швидко і дедалі
ширше вторгається в різні галузі
морського судноплавства і має
при цьому такі експлуатаційні
вигоди, якими класичні, механічні
двигуни аж ніяк не можуть
похвалитися. Це насамперед практично
необмежений район і час
плавання без поповнення пальним, отже,
 значно більша швидкість, дов-
готривалість силових установок
тощо.

Цікаві думки з цього приводу
висловлює англійський журнал
«Merchaat Navy Jowinal»,
присвячений морському судноплавству.
Він у різкій формі критикує
британський уряд, який занехаяв
будівництво великого атомного
морського танкера, посилаючись на
те, що це вимагає великих коштів.

«Заощаджують пенс, а втрачають
фунти стерлінгів»,  так
лаконічно характеризує позицію
англійського уряду цей журнал. Він
твердить, що майбутнє морського

Розділ веде
письменник

Володимир
Владно

судноплавства належить атомним

двигунам. Англійський журнал
посилається також на рішення
норвезького уряду збудувати
морський корабель водомісткістю
20.000 тонн з атомними
двигунами, який має стати до ладу вже
в 1968 році. Проекти будівництва
морських кораблів з атомними
двигунами обговорюються також
і в урядових колах Федеративної
Республіки Німеччини.
Однак, противники атомних

суден твердять, що будівництво
кораблів з атомними двигунами і
їх експлуатація значно дорожчі,
ніж кораблі з звичайними
двигунами. Наприклад, вартість «Саванни»
досягає 45 мільйонів доларів. За
таку ціну можна було б
побудувати 10 12 звичайних кораблів.

і

Крім того, атомний реактор
завжди створює небезпеку
шкідливого випромінювання. Щоб
захиститися від нього, потрібні
спеціальні заслони й панцирі, які
значно збільшують власну вагу
корабля.

Так чи інакше, не вирішуючи
остаточно, хто має рацію 
прихильники атомних реакторів у
морському судноплавстві чи його
противники, доводиться визнати, що

до атомної ери в цій галузі
пролягає ще досить складний шлях. І
класичні двигуни внутрішнього
згоряння  турбіни і навіть
парова машина  будуть ще довгий
час відігравати домінуючу роль.

Але, незважаючи на це,
розробка проблеми широкого-
використання атомної енергії у
морському судноплавстві є важливим
завданням сучасної науки і техніки.

Деякі країни мають вже досить
серйозний досвід у цій справі.
Насамперед йдеться про СРСР, США,
а також (принаймні, теоретично)
про ФРН, Японію і Італію. Ця
остання вже навіть планує заміну на
нових пасажирських кораблях «Мі-
келанджело» і «Рафаель»
класичних, механічних двигунів 
атомними.
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Складаний танкер

Японські суднобудівники розробили цікаивй проект
великого складаного морського танкера. Цей корабель
монтується з двох частин, сполучених між собою
рухомим суглобом.
Завдяки такому суглобові, корабель, залежно від

положення на хвилях, наче зламується вгору чи вниз,
щільніше прилягаючи до поверхні моря. Це настільки
зменшує напруження в корпусі судна, що можна зменшити
його вагу на 20 процентів, не порушуючи стійкості.
У наступному році цей складаний танкер має бути

випробуваний в зменшеному розмірі.

Сонячна кухня

Моторизований

фотоапарат

Американська фірма «Істмен Кодак»
випустила в продаж перший моторизований фотоапарат для
звичайної плівки. У цьому апараті, що має назву
«Моторматік 35-F», вміщено маленький
електромотор, який автоматично перемотує плівку для
чергового кадру і дає можливість робити 10 знімків за
10 секунд. Фотоелектроекспонометр дозволяє
автоматично встановлювати потрібну експозицію, а
вмонтована лампа з елетроспалахом освітлює об'єкт в
момент зйомки.

На зміну портативним газовим і іншим пристроям для
готування їжі в дорозі під час експедицій, поїздок за
місто тощо  в США розроблено новий тип кухні, яка
працює за допомогою сонячного тепла. Рефлектори
скеровують проміння сонця на скляну камеру, де готується
їжа. Температура всередині камери досягає 400 градусів
і тому приготування страв забирає лише 20 ЗО хвилин
часу. Кухня складається у вигляді невеличкого
чемодана, зручного для транспортування.

Новий тип велосипеда

Англійські інженери сконструювали новий тип
велосипеда, основні риси якого лишалися незмінними на протязі
70 років. Цей новий велосипед має маленькі колеса
діаметром лише 16 дюймів, дуже жорстку раму з овальних труб,
місце для багажа і зручне сідло, висоту якого можна
регулювати. Маленькі колеса знижують центр ваги і роблять
новий велосипед особливо стійким; довга база коліс
(відстань між їх центрами) полегшує керування. Камери
велосипеда накачуються дуже міцно, але гумові амортизатори
пом'якшують удари під час їзди.
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КуТн Мері"

переходить

на пенсію"

Великий англійський

трансатлантичний
пасажирський корабель «Ку-
їн Мері»
водотоннажністю 81 237 тонн
незабаром має перейти на
«пенсію», оскільки він
вже не витримує

комерційно? конкуренції.
Планується поставити
корабель на «мертвий якір»
десь поблизу Антільсь-
ких островів, де він
виконуватиме функції...
готелю на 2 000 туристів.
Якщо корабель «Куїн
Мері» у новій ролі ко-
ристатиметься
популярністю, то аналогічна
доля спіткає й інший
англійський

трансатлантичний гігант  «Куїн Елі-
забет».

Аеростат для довгого

перебування в повітрі

Хмарочос

незвичної

Цей прив'язний м'який аеростат, розроблений англійськими вченими,
складається з двох поставлених навскоси балонів, наповнених гелієм. Він
призначений для тривалого перебування в повітрі під час будь-якої
погоди з метою проведення метеорологічних та інших спостережень. Кожен
балон має 110 футів завдовшки і 27 футів у діаметрі; автоматичний
пристрій в аеростаті підтримує в балонах тиск, необхідний для досягнення
певної висоти в повітрі.

Мелодії із попільниці

Річ, зображена на фотографії,  попільниця, на яку для більшої
переконливості покладено тліючу цигарку. Втім, ця попільничка не звичайна,
а музикальна. Одна японська фірма вмістила в нижній її частині
малесенький транзисторний радіоприймач. Вимикач приймача видно на нижній
лівій частині фото. Отже,  радіо з попільницею, чи, якщо більше
подобається, попільниця з радіо!

Гавайські острови
опускаються

форми

У Хартфорді (США) закінчено
будівництво хмарочоса з скла і бетону,
який вважається новим словом

сучасної архітектури. Хмарочос замкнений
у дві суцільні скляні стіни з
металевими прокладками, що мають у плані
овальну форму і, як кажуть, дають
будинкові найкращі умови
освітлення. Під землею влаштований великий
гараж на 300 машин; у контури
хмарочоса вписане також на рівні вулиці
місце для стоянки ще сотні
автомобілів.

в море

Внаслідок довгорічних
досліджень
американський вчений доктор

Френсіс Шепард
встановив, що Гавайські

острови поступово

опускаються в океан. Втім,

це явище має суто

наукове, а не практичне

значення, бо швидкість
занурення островів не
перевищує поки що 5
сантиметрів за кожні
100 років.
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Коли у наш час закоханий юнак
вирішив подарувати дамі свого
серця сумку з страусової шкіри,
то він не завдав би цим шкоди
африканській фауні. Адже нині
такі сумки виробляються з шкіри
страусів, що спеціально
вирощуються на великих

південноафриканських фермах. А років 60 тому
на страусову шкіру не було
ніякого попиту, бо тоді модниці
мріяли лише про страусові пера.
Ажіотаж навколо них був
неймовірний, цим птахам навіть загрожу-
вала^загибель. Та, на щастя, саме
в той час запобігливі
промисловці розпочали відгодівлю страусів
на фермах-заповідниках.
Страус має заввишки два з по-

Страуси бігають дуже швидко
довго. Навіть найбільш меті
тварини програють у порівнянні
ними.

Страусята, що вилупилися з яйця.

ловиною метри, та це не заважає

йому прекрасно бігати і стрибати.
З розгону він легко може
стрибнути на півтора метра, тому
огорожу на фермах, де їх розводять,
роблять дуже високо. Він має
також велику силу в ногах:

наприклад, ударом ноги страус легко
згинає залізний прут завтовшки в

один сантиметр.

Його крок під час бігу
дорівнює трьом метрам. Бігати страус
може дуже швидко й довго.
Спідометр автомобіля, що гнався за
втікаючим страусом, показував
швидкість до 50 кілометрів на
годину. З такою швдикістю він
біжить 20 ЗО хвилин. Коли ж він
дуже наляканий і мчить на повну
силу, то долає 70 кілометрів на
годину.

Та страуси не тільки сильні, але
й відважні. Відомий дослідник
тварин доктор Імельман
розповідає, що йому довелося бачити
родину страусів, коли до неї
наблизилася гієна, намагаючись
поласувати малям. Знялася неймо¬

вірна метушня. Страус-батько
взяв на себе охорону молоді, а
страусиха-мати кинулася на
ворога і гналася за ним добрий
кілометр.

Ці птахи розводяться з яєць,
страусяче яйце дуже велике й
важить 1,5 2 кілограма.
Доводиться дивуватися, яким чином

новонароджені малята
пробивають тверду й товсту оболонку
яйця.
Під час висиджування молоді

самець викопує в гарячому піску
зручну ямку і сідає в неї. Після
цього самка починає нести яйця
і складати їх біля самця. Головою
і шиєю самець підштовхує яйця
під себе (їх буває 10 12 штук).
Він сидить на них з вечора і до
наступного обіду; решту часу цей
обов'язок виконує мати-страусиха.
Трапляється, що через брак
самців одинокі самки підкладають
свої яйця вже зайнятому
висиджуванням страусу.
Одного разу трапилося, що на

ферму вдерлися молоді леви, які
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Отак лягає страус, коли хоче стати непомітним. Але голови в пісок він
не ховає!

налякали страуса й порозкидали
всі яйця. Коли хижаків вигнали,

страус з великими зусиллями
повернув яйця назад до своєї ямки.
Молоді страусенята

вилуплюються на 42 день, маючи розмір

наших хатніх курей. Ростуть вони
дуже швидко, збільшуючися
щодня на один сантиметр. І тільки
починають триматися на ногах, як
одразу заводять несамовиті
танці, до яких приєднуються й
дорослі страуси. Вони мчать на
своїх довгих ногах уперед, наче за
ними хтось женеться, потім
крутяться навколо себе, б'ючи

крилами, і раптом зупиняються,
немов нічого й не було. А через
хвилину все повторюється знову.
Той же дослідник африканської

фауни доктор Імельман вирішив
перевірити, як поводяться
страуси під час сну. В зоологічних
садах частенько можна побачити

страусів, що сплять навстоячки,

спираючись головою на паркан
чи на дерево. У приміщенні
ферми, де потай сидів доктор
Імельман, страуси спокійно спали 7
9 годин сидячи. Приблизно
чотири рази протягом ночі вони
змінювали позу. Іноді вони
вмощувалися на живіт, витягаючи шию

вперед, а ноги назад. Страуси
спокійно спали і навіть не

реагували на звуки, їх можна було
фотографувати, застосовуючи лам-
пи-спалахи.

гинули з якоїсь причини в
зоологічних садах, знаходять цілком

неїстівні речі, як наприклад,
монети, цвяхи, ножиці й інше. Проте,
це свідчить не стільки про
міцність їхнього шлунку, скільки про
глупоту деяких людей, що
відвідують зоологічні парки...
Не всі знають, що яйця страуса

цілком їстівні, і по суті за смаком
не відрізняються від курячих.
Вміст одного яйця дорівнює
вмістові 25 35 курячих, і воно може
зберігатися на протязі близько
року. Варити страусове яйце
потрібно майже 2 години, а щоб

зробити яєшню, треба розбивати
його молоткомі

На жаль, страуси несуть мало
яєць. Чимало африканських
власників страусових ферм ламають
собі голови над тим, як
примусити страусів нестися протягом
цілого року. Але всі ці спроби поки
що не дають позитивних

наслідків, яєць страуса вистачає лише
на те, щоб розводити молодь.

Без молотка не можна
приготувати яєшні з страусового яйця. А
щоб видути його, треба
просвердлювати дірки справжнім дрилем.

Саме ця поза, очевидно, навела

на поширену думку про те, що
страуси з переляку ховають
голову в пісок. Насправді це
зовсім не так. Таким чином вони
обдурюють своїх ворогів у разі
небезпеки, роблячись майже
непомітними.
Страус  птах, але він може

рикати, наче лев. Його
довга гола шия червоніє,
роздувається як м'яч, і з горла виривається
похмурий рик, що розлягається
навколо. Це пересторога для
ворогів.
Люди кажуть, що ті, хто легко

перетравлює важку їжу, мають
«страусовий шлунок». Справді,
часто в шлунках страусів, що за-

НА СТАРТІ

ДРУКАРКИ
В 1963 році Міжнародна

федерація стенографії і машинопису
(ІНТЕРСТЕНО) організувала в
Празі п яті післявоєнні змагання на
першість світу з машинопису та
стенографії.
Вперше змагання з цього виду

«спорту» відбулися 1955 року. Але
вони провадилися в Монако,
куди прості секретарки та
друкарки, звичайно, не могли дістатися.
Великого успіху той конкурс не
мав, але він поклав початок дуже
цікавій справі. І ось відтоді
кожного другого року збираються
найкращі друкарки світу  жінки і
чоловіки  щоб перевірити свою
майстерність, а також технічну
досконалість нових . друкарських
машинок. 1957 року світова
першість з машинопису відбулася в
Мілані; 1959 року  у Відні, а в
1961 році  у Вісбадені (ФРН).
За умовами конкурсу на

швидкість письма учасники за ЗО
хвилин повинні переписати якомога
більшу частину запропонованого
тексту. За кожну помилку
відраховують 50 ударів, а якщо хтось
перевищує встановлений ліміт
помилок у 1%, він зовсім вибуває із
змагань.

Коли ж відбуваються змагання
на точність, умови стають ще
більш жорстокими. На передрук
тексту відводиться лише 10
хвилин. За кожну помилку знімається
500 ударів, а дозволений ліміт
помилок становить лише тисячну
частину від кількості знаків у
тексті. Навіть необмежена часом
друкарка середньої кваліфікації
робить набагато більше помилок.
Текст кожному учасникові змагань
дається його рідною мовою.
До цього часу найвищу

швидкість письма показала Лора Альт
із Штутгарта (ФРН), яка 1959 року
за ЗО хвилин зробила 17 760 так
званих «брутто» ударів. Отже,
вона досягла середнього показника
570,3 чистих ударів на хвилину.
Цим вона перевершила свій
власний рекорд 1957 року  543
чистих удари на хвилину. На
останньому змаганні на першість
світу в Вісбадені знову перемогла
друкарка із Західної Німеччини 
Зігрід Вісель з Гановера. Вона
зпобила 17733 «брутто» ударів за
ЗО хвилин. Після відрахування
«штрафу» за 24 помилки середній
показник становив 551,1 удару на
хвилину.
На електричній друкарській

машинці «ІВМ» перемогла тоді третя
жителька ФРН  Еріка Беркен-
камп з середньою швидкістю 5193
чистих удари без жодної помилки.
Велику увагу конкурсам з

машинопису приділяють в Чехосло-
ваччині. Число учасників
збільшується з року в рік.
Представники ЧССР показують високі
результати й на міжнародних змаганнях.
Так, наприклад, друкарка Вожена
Вокуркова на конкурсі, які
щороку влаштовуються на
міжнародному ярмарку в Брно, встановила
новий рекорд Чехословаччини 
504,6 чистих ударів на хвилину.
Цього року умови першості

світу трохи відмінні від попередніх.
Вперше виставлялися національні
команди. Кожна країна могла
надіслати лише 6 учасників, які
відбиралися на спеціальних
національних або кваліфікаційних
змаганнях.
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Так колись гітлерівці
везли «іноземних
робітників» у Німеччину.

Із сходу на захід, з півдня
на північ нескінченною

чередою тягнуться брудно-червоні
«телячі» вагони. Міцно замкнені і
запломбовані масивні двері,
віконця рясно забрані гратами,
обплутані колючим дротом. На
приступках, дахах  сіро-зелені погоничі
з кулеметами та автоматами
напоготові. Це везуть у «тисячолітній
рейх» робочу силу, напольовану в
різних країнах скривавленої,
поневоленої, пограбованої Європи;
везуть, щоб висмоктати з них
останні сили у похмурих підземеллях
авіаційних заводів; за огорожами
«трудових таборів»; на полях і
фермах поміщицьких та
куркульських маєтків.

Ось річний звіт фірми «Сі-
менс»  велетенського глитая, що
тоді обплутав своєю павутиною
всю Німеччину. 5 тисяч іноземних
робітників. П ять тисяч рабів,
зігнаних з усієї Європи і приречених
на смерть заради процвітання
концерну «Сіменс».

сталося у світі та й у самій
Німеччині. Але й сьогодні у боннській
державі понад 160 тисяч робітників
та службовців знову працюють на
всемогутній концерн «Сіменс» 
справжню державу в державі. І
знову у річному звіті з явилася
графа «Іноземні робітники», а
проти неї дуже солідна цифра...

Як відомо, Західна Німеччина із
своїм розрекламованим
«економічним дивом» не здатна
позбавитися хронічної хвороби
капіталістичного виробництва 
безробіття. Безробітних тут чимало. Але,
незважаючи на це, щороку у ФРН
знаходять притулок понад 100
тисяч іноземних робітників, ладних
працювати у будь-яких умовах, за
будь-яку плату. Лише 60 марок
коштує західнонімецькому
капіталістові вербування людини за
кордоном.

І знову з заходу на схід, з
півдня на північ котять
вагони. Блимнуло зелене око

світлофора; поволі підвів, упнув у
небо свою довжелезну смугасту
руку шлагбаум: кордон відкрито.
Його перетинають тепер вже
пасажирські вагони. На вікнах немає
грат, у кожному  гроно голів.
Виснажені, засмучені обличчя, біль
й туга в очах. Іноземні робітники...
Отже, минуло двадцять років.

Багато води спливло, багато змін

У Західній Німеччині зараз
налічується майже 100 тисяч
іноземних робітників. У Франції їх не
менше. Та всі рекорди у
вербуванні робітників за кордоном побила
маленька Швейцарія 
«капіталістичний рай у Європі», країна, що
так вихваляє свою демократію,
свої багатства, добробут свого
населення. А хто створив ці
багатства? У значній мірі іноземні
робітники. Тисячі дешевих робочих
рук, імпортованих з-за кордону в
країну, «що не знає експлуатації»,
трудяться для того, щоб
швейцарські ділки мали змогу й надалі
нагромаджувати свої надприбутки.
Більше чверті робітників, зайнятих
у промисловості Швейцарії, 
іноземці, і 75 процентів з них 
вихідці з Італії.
В Італії, Іспанії, Греції та інших
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Тепер знедолені люди «добровільно» їдуть у чужі
країни.

країнах Західної Європи
розгорнулося справжнє полювання на
дешеву робочу силу, яке згодом
перейшло буквально у торгівлю
людьми. Два роки тому
швейцарська поліція була змушена
заарештувати та віддати до суду відомого
західнонімецького ділка, який
через широку сітку своїх агентів
вербував в Іспанії робітників,
привозив до Швейцарії і тут же
вигідно перепродував їх іншим
підприємцям. Зараз, внаслідок цілого
ряду угод, «приватну» торгівлю
людьми офіційно заборонено, але
темні махінації у цій справі
продовжуються.
Чим же пояснюється така

гонитва за іноземними робітниками?
Хіба вони кращі, більш
кваліфіковані ніж вітчизняні? Навряд. Тоді
може дешевші? Так, саме
дешевші.
Певна річ, іноземці, скажімо, в

Швейцарії формально можуть
користуватися тим самим уславле-.
ним «високим життєвим рівнем»,
що й швейцарські робітники. Але
високий життєвий рівень існує
лише для тих, хто одержує добрі
гроші. Іноземців же тут, як і в
інших країнах, використовують
виключно на підсобних та чорних
роботах, там, де застосовується
важка ручна праця. Отже, люди з-за
кордону приносять швейцарським

підприємцям подвійний зиск: по-
перше, дешева робоча сила дає їм
змогу зволікати справу з підви-

У таких умовах вони живуть.

їх використовують переважно на
важкій, ручній праці.

щенням заробітної плати та
скороченням робочого дня, по-друге,
заощаджує значні кошти, потрібні
для раціоналізації та
автоматизації виробництва, що зрештою
призводить до загального технічного
регресу. В свою чергу обидві ці
обставини являються головною

причиною цілком зрозумілого
антагонізму, який існує між
місцевими та іноземними робітниками.

Як живуть іноземні робітники на
чужині? Можливо, дещо краще
ніж вдома, в Італії або Іспанії 
в умовах повного безробіття та
злиднів, але набагато гірше ніж
аборигени. Крім моральної
пригніченості, викликаної почуттям
перебування на чужині та
відвертою ненавистю до них місцевих
робітників, прибулі з-за кордону
страждають і матеріально. їх не
визнають за громадян країни, хоча
податки вони сплачують

нарівні з корінним населенням. Права
громадянства, наприклад, у
Швейцарії можна одержати лише після
десятирічного перебування в
країні. Щоправда, іноземним
робітникам не забороняється
організовувати свої професійні спілки, та
найменша можливість політичної
боротьби для них практично
виключена: подібні спроби караються
висланням за межі Швейцарії.

...Гудуть-дзвенять рейки, котять,
котять по них вагони, переповнені
людьми із засмученими
обличчями. їх сотні тисяч  італійців,
іспанців, греків,  всіх жене з
рідних місць зловісна примара
голоду. Вони не потрібні у власній
країні: їхня сила, здібність,
майстерність йдуть на експорт...
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РРОЖІ І ВРАЖЕННЯ
ВГЛИБ АВСТРАЛІЇ

Коли ми з Ельзою вийшли

з літака в рідному Сіднеї, в
аеропорту на нас уже
чекала Сьюзен  наша дочка. Це

було справжнє щастя 
знову побачитися з нею, адже
праця усього нашого життя,
пов'язана з безнастанними

подорожуваннями шляхами

повітряними і морськими,
залізничними й просто непро-
тореними, так часто

примушує нас розлучатися.

Ось і зараз я, Ельза і
Сьюзен побудемо разом лише зо
три тижні, а потім ми з
дружиною знову вирушимо в

дорогу.
 Ну, навіщо вам ця

подорож вглиб Австралії? 
були перші слова Сьюзен,
після того, як ми
поцілувалися.  Невже вам мало тих

країн, в яких ви побували?
 Зараз січень, а десь

наприкінці лютого ми маємо
прибути в Брокен-Хілл чи
Порт-Огаста, в середині
березня на нас чекатимуть

підземні кар'єри Кубер Педі, де 
видобувають опали, а потім
 північні землі. Нічого не

вдієш: цей маршрут
передбачений контрактом, адже
ми зніматимем усі ті місця

для англійського
телебачення,  відповів я.
Ми прилетіли в Сідней з

Лондона в неділю,
наступного ж дня почали готуватись

до далекої подорожі, і за
два чи три тижні наші «джі-
пи» вже вирушили назустріч
новим пригодам. Одну
машину вів я, другу, в якій
їхали двоє операторів,  Гаррі
Клостер.

Старий кенгуру
Шлях від Сіднея до Коба-

ра тягнеться вздовж
залізниці. Земля того літа

пересохла і всі рослини стояли,
оповиті спекою, немов
віддані на поталу нещадному
сонцеві. Тут і там, аж до
самого обрію, знімали куряву
великі отари овець.
Проминувши Кобар, ми опинились
в зовсім безлюдній
місцевості. Тільки величезні
кенгуру та великі табуни казуа-
рів-ему супроводжували нас
весь час, ласкаво

дозволяючи кінооператорам
фотографувати себе здалеку. Ми
зупинились, і я вирішив скори¬

статися з давно відомого
прийому, щоб привабити
величних ему поближче до
наших кінокамер. Ельза й Гаррі
з апаратами сховалися в

кущах, а я ліг горілиць у
високій траві і, надівши на ногу
старого капелюха, підняв
його над травою і почав
гойдати.

Ему  дуже цікаві істоти,
отже незабаром вони
підійшли ближче, потім ще
ближче, витріщаючись на не-

Чарльз і Ельза годують ручного
кенгуру.
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зрозумілу річ, що гойдалася
понад травою. Я почув
клацання апаратів і зрозумів, що
Ельза і Гаррі вже зробили
по кілька кадрів. Раптом
позаду почулось якесь

шарудіння. Одразу згадавши про
змій, які водяться тут у
траві, я перестав гойдати ногою
й казуари негайно
розбіглися геть, при чому один з них
мало не наступив мені на
обличчя.

Коли я підійшов до машин,
всі дружно реготали.

 Нема чого сміятись,
особливо, якщо ви не
зробили гарних знімків,  сказав
я й обережно додав:  А
що там шаруділо в траві?

 То були два ему, 
сказала Ельза.  Ми їх
спочатку не помітили, а вони
обійшли машини ззаду і один
вже почав уважно
вдивлятись в твоє обличчя, коли ти
раптом опустив ногу.

Ельза і Гаррі запевнили
мене, що зйомка пройшла
дуже вдало і що ми можемо
рушати далі, побажавши
нашим новим друзям-ему
усього найкращого.

Наступного ранку я
прокинувся перший і заходився
розпалювати вогнище й
готувати чай та смажити хліб.
Над степом стелився

туман. Загорнувши сірий попіл
і поклавши на червоні
жаринки кілька гілок акації, я
раптом відчув, що на мене хтось
дуже уважно дивиться.

Підвівши голову, я побачив за
кілька кроків від мене
старого кенгуру. Він сидів на
задніх ногах і хвості й не
зводив з мене очей. Я часто
спостерігав з кущів, як
пасуться дикі кенгуру, і іноді мені
щастило непомітно
наблизитись до них на відстань до
двадцяти футів. Але
зустрітись з кенгуру віч-на-віч
мені довелося вперше.
Можливо, він пасся десь поряд, або
просто біг повз наш табір і,
побачивши мене, зупинився.

Підкладаючи хмиз, я
намагався рухатись дуже
повільно і обережно. Коли вогник
затанцював на гілках, я обе¬

режно повернув голову й
побачив, що старий кенгуру
весь аж вигнувся вперед і
уважно стежить за вогником.

Потім він знову сів на задні
ноги й хвіст, а передніми
почав чухати живіт. Я спокійно
підкладав у вогонь все нові
й нові гілки, потім обережно
потягнувся за бляшанкою,
щоб узяти воду, яку ми
везли у великих металевих

каністрах. І раптом побачив са-
мицю-кенгуру, яка сиділа
трохи позаду свого старого.

Старий же стежив за моїми
рухами дуже уважно, трохи

подавшись уперед, і вираз
його морди був дуже
занепокоєний. Якби що-небудь у
моїй поведінці не припало
йому до вподоби, він міг би
підбігти до мене, схопити
своїми короткими передніми
лапами й насмерть забити
задніми. Так ці тварини
розправляються з собаками.
Але якщо на кенгуру не
нападати, вони істоти дуже
мирні.
Я пошкодував, що Ельза,

Гаррі й оператори сплять, бо
можна було б зробити
чудовий знімок та багато цікавих
кадрів для наших майбутніх
телеглядачів. Але, згадавши,
що сонце ще не сходило і
для зйомок надто темно,
заспокоївся.

Обоє кенгуру сиділи тихо,
мов зачаровані. Очевидно,
їх дивувало те, що людина
не робить ніяких спроб
наблизитись. Я ж, зі свого
боку, також уперше в житті був
учасником такої, я б навіть
сказав, інтимної зустрічі з
представниками дикого
тваринного світу.
Я потягнувся за хлібом і

почав різати його на скибки.
Шарудіння целофану, в який
було загорнуто хліб,
привернуло увагу третьої тварини.

Третій кенгуру стояв
позаду другого і теж уважно
стежив за моїми рухами.
Раптом з палатки долинув
напівсонний голос Ельзи:

 Що ти робиш!
 Кенгуру!  зашепотів

я.

Ельза визирнула І ще
Встигла побачити двох
тварин, бо за мить вони
кинулися навтіки. Зійшло сонце і
кенгуру зникли, немов

розтанули в повітрі...
Багато миль проїхали ми,

перш ніж побачили шлях, що
веде від міста Айванхо до
Уїлканнії, яка розкинулась на
річці Дарлінг. На берегах
цієї річки ми вперше під час
нашої подорожі побачили
евкаліпти  вони височіли
над яскраво-зеленою
річковою долиною. Остання під
час повені завжди зникає під

водою. Довжелезна алея

евкаліптів привела нас до
перших будинків, а потім
з'явився і чудовий білий міст через
річку. На мосту височать
білі башти з механізмами, які
колись розводили його,
даючи дорогу великим

пароплавам. Зараз ніяких пароплавів
на річці Дарлінг немає, але
башти з механізмами

залишаються, так би мовити,
пам'ятником старовини.

Ми зупинили машини й
сфотографували міст, і його
башти, і низку красунів-евка-
ліптів обабіч річки. Вони

* здіймались на сорок чи
п'ятдесят футів над каламутною
водою Дарлінга. Подекуди
річка вимила грунт під
деревами, і величезне коріння
висіло в повітрі, немов
волосся Медузи. Коло моста
Дарлінг перетворювався на
вузенький струмок і на той
бік можна було б перейти
пішки.

В'їжджаючи до Уїлканнії,

ми згадали, що більше під
час нашої подорожі за дві
тисячі миль ми не побачимо
жодної річки, якщо не
рахувати, звичайно, струмків, які
ще зустрінуться миль за
двісті на гірському пасмі Флін-
дерс.

На головній вулиці
Уїлканнії жваво торгували
крамниці. Ми пішли до кафе. На
вулицях, в кафе, в крамницях
було багато народу. Тут
можна було побачити гостей
з далеких містечок, жителів
пустелі, тобто шукачів опа-
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Верблюди замість коней.

лів із знаменитих селищ
Уайт Кліффс та Лайтнінг
Рідж. Були тут і тубільні
дівчата з селища

австралійських аборигенів, що
розкинулось по той бік Дарлінга,
і шукачі золота, і шахтарі, й
погоничі овець.
Молодий абориген зайшов

до кафе із свіжою рибою в
руках і почав торгуватися з
хазяїном, діти білих
поселенців і тубільні хлопчики й
дівчатка, затиснувши в кулаках
пенсовики, стояли в черзі за
морозивом і цукерками.
Запорошені машиністи

величезних вантажних составів

замовляли на сніданок

біфштекси з цибулею та
яйцями. Це найулюбленіша
страва в цих місцях, і ми негайно
замовили її також. Добре
попоївши, члени нашої
маленької експедиції попрощалися
з Уїлканнією, залишили
позаду її кам'яні й цементні
будиночки й опинились серед
неозорих, пустельних рівнин,
що починаються на схід від
міста.

Країна навкруги нас знову
була розжареною і сухою, і
ми знову їхали в хмарах
білої куряви.

Біля першого оазиса, який
зветься М'ялла Тенк, ми
зустріли величезну отару
овець: п'ять погоничів
відганяли її від води. Такої
кількості овець у одній отарі нам
ще не доводилось

зустрічати під час подорожі, отже
ми вирішили зробити кілька
нових кадрів.
Сутеніло. Коли наші «джі-

пи» зупинились на ночівлю,
я визначив місце по карті:
від Срібного Міста нас
відділяли тридцять п'ять миль.

Срібне місто
Понад сто двадцять років

тому місця в районі Брокен-
Хілла були заселені
виключно аборигенами. 1829 року
англієць капітан Чарльз
Стерт організував
експедицію вглиб Австралії і відкрив
річки Дарлінг, Муррей та
інші, які беруть початок біля

Великого Водорозділу. З
невеличкою експедицією Стерт
вирушив униз за течією річки
Маррамбіджі. Він дійшов до
того місця, де вона
зливається з річкою Лахлан, і
вирішив простежити за течією
Маррамбіджі до самого
кінця, що й привело експедицію
до річки Муррей, саме до
того місця, де в неї впадає
Дарлінг, і далі до берегів
Індійського океану.

Стерт вважав, що відкриті
ним річки обов'язково
мусять брати початок в
якомусь величезному водному

басейні всередині
континенту. Через шість чи сім років
він знову вирушив у
експедицію на пошуки цього
міфічного басейну.
За вісімдесят миль від

Дарлінга Стерт побачив
пасмо сірих скелястих гір, яке
аборигени називали Вілу-Ві-
лу-Йонг. Він піднявся на
вершину і зрозумів, що
спізнився принаймні на десять
мільйонів років. Перед ним
дійсно лежало дно
колишнього величезного

внутрішнього моря. Тут були висохлі
солоні озера й висохлі
річища колишніх річок,  усе це
перетворилось на безмежну
піщану пустелю, подекуди
вкриту дивовижного
кольору скелями. Стерт не знав

тоді, що така пустеля
тягнеться через увесь

континент, тому він подався далі
на північ в пошуках води.
Члени експедиції
заглиблювалися все далі й далі в
пустелю, і мабуть загинули б
таки від спраги, якби
помічник Стерта Джеме Пул не
знайшов велике джерело
біля підніжжя дивовижної
гори червоного кольору. Стерт
назвав цю гору Маунт Пул,
тобто горою Пула. Вершина,
з якої Стерт вперше побачив
величезну пустелю, дістала
назву Брокен-Хілл.
Саме поблизу Брокен-Хіл-

ла і були знайдені сто років
тому найбільші в світі
родовища срібла. Місто,
засноване під цією горою, з кожним
роком зростає, 
незважаючи на задушливу спеку, що

панує тут майже весь рік та
на жахливі піщані бурі, які
налітають на місто з пустелі.
Воно також носить назву
Брокен-Хілл. Сьогодні
жителі іноді величають його
Срібним Містом, бо в
гірських рудниках видобувають
майже чисте, без будь-яких
домішок, срібло. В Брокен-
Хіллі живе понад сорок
тисяч чоловік, при чому
кожний дорослий житель так чи
інакше бере участь у
видобуванні срібла, а також
свинцю й цинку, поклади яких в
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горах Брокен-Хілл також
дуже великі.

1935 року в місті завели
кілька садів і парків, отже
зараз воно оточене зеленим

кільцем, яке трохи захищає
Брокен-Хілл від страшних
піщаних ураганів.

Міраж у пустелі
Ми перетнули кордон

пустельних земель штату

Південна Австралія біля станції
Коберн і одразу опинились
серед вкритих чагарником
солончаків австралійської
«terra incognita». Я ніколи не
забуду цієї самотньої
залізничної колії, що
довжелезною стрілою впинається в
обрій. Тут, біля кількох
будинків, крамниці та
пивнички, з яких складається

станція Коберн, ми завернули на
захід. Саме в цю мить повз
нас промчав вантажний
поїзд, ми витягли кінокамери
й зняли для своїх майбутніх
телеглядачів цю
фантастичну картину: самотній состав
на тлі безкрайньої
солончакової пустелі.
Отже наша маленька

експедиція вступила на

найстаріший на Землі суходіл 
дно грандіозного водного
басейну часів Крейдяного
періоду, який являє собою
немов би браму до північних
пустель провінції Південна
Австралія, до мертвого
серця нашого континенту.
Пустелі цього району та сліди
колишніх солоних озер про-
стяглися майже від міста
Аделаїди аж до озера Ейр,
скелі якого складаються з
коралової губки, що
утворилася понад п'ятсот мільйонів
років тому.
Опівдні ми зупинились

біля купки сандалових дерев і
приготували на вогні
сніданок. Потім вмостились у
невеличкому затишку під
деревами і, вдихаючи дим
сандалового дерева й акації,
відчули себе справжніми гостя-
МИ цієї червоної пустелі.
Навколо нас лежала вкрита

чагарником коралова
рівнина, місця, де на поверхню
виступила сіль, виблискували
під полуденним сонцем,
немов укриті снігом, усе це
приємно дисгармонувало з
пастельними тонами

блакитного чагарника.

Перепочивши трохи, ми
рушили далі. Земля пашіла
жаром, величезні стовпи
куряви немов би застигли в
повітрі. Задушлива спека,
розжарене повітря й безкрайня
пустеля весь час утворювали

перед нашими очима

дивовижні міражі.
Раптом ми побачили

величезне озеро, оточене

високими пагорбами. Та перш,
ніж ми наблизились до
озера, пагорби піднялися вгору
й немов би повисли в повітрі.
Гаррі підрулив до мого

«джіпа» й гукнув:

 Мабуть це і є «Чортове
озеро»!

Ми розгорнули карту, яку
мені намалювали в Брокен-
Хіллі, і побачили, що на
тому місці, де ми зараз
знаходились, написано навскіс:
«постійний міраж». Отже,
перед нами був постійний
міраж цих пустель, що
зветься «Чортовим озером».
Ми встановили свої

камери і заходились знімати це
чудо. Ще до того, як ми
вирушили в путь, мене
запевняли, що зняти на плівку
міраж «Чортове озеро» нам не
пощастить, що це річ
абсолютно неможлива. І справді,
щойно ми навели об'єктиви,
як на самій середині озера
з'явилася отара овець. Ми
довго міняли лінзи
об'єктивів, аж доки не підшукали
таку, яка дозволила нам
зробити своє діло. Згодом ми

побачили, що на плівці
відбилися навіть силуети дерев на
воді.

В міру того, як ми
наближалися до «Чортового
озера», воно буквально
відступало назад, весь час

виблискуючи на сонці,
зменшувалось в розмірі і раптом
остаточно розтануло в повітрі.

Три тижні
з шукачами опалів
Машини зупинились перед

невисоким кам'яним пасмом,
яке закінчувалось двома
схожими на піраміди
пагорбами. Зв'язавшись по радіо з
Кубер Педі, ми з'ясували, що
ці пагорби  так би мовити,
природні ворота, що ведуть
до опалових кар'єрів.
Безплідна пустеля, що
розкинулася навкруги, надавала

всьому, що здіймалося над
її поверхнею, грандіозних
розмірів, а кам'яне пасмо
немов би виростало з
рівнини. Колись, багато
тисячоліть тому, тут плескалося
море і навіть зараз видно
було лінію прадавнього
морського припливу. Вона
починалась десь в імлі на
північному заході, перетинала всю
рівнину довгою смугою й
зникала на півдні.

Було жарко. Ельза підняла
з землі камінець 
подивитись, якого він кольору, але
камінець був такий гарячий,
що вона одразу ж впустила
його.

Артур Хансен закінчив
зйомку рівнини.

 Тут відчуваєш подих
віків!  зауважив він.
Протягом багатьох років

ми з Ельзою мріяли
побувати в цьому найвіддаленішо-
му куточку Австралії, і ось,
нарешті, стоїмо тут,
дивлячись на кам'яне пасмо, за
яким ховаються родовища
опалів. Ми думали про те,
що чекає нас попереду, як
зустрінуть нас люди, що
живуть в підземних житлах
серед цієї випаленої сонцем
.пустелі.

Сховавши кінокамери, ми
посідали в машини й
рушили вперед, до кам'яного
пасма. Коли ми наблизилися
до нього, з'ясувалось, що
воно зовсім не таке вже й
високе, як це нам здалося

спочатку. Схожі на піраміди
пагорби зблизька також
виявилися значно нижчими; во-
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ни складалися з жовтого

гравію та глини. Навкруги,
скільки сягало око, не було
жодного деревця, ані
травиночки, тільки над жовтою
рівниною здіймалися білі
крейдяні або коричневі глиняні
пагорби.

Незабаром ми побачили
перші опалові копалини.
Неозорий простір, який
відкрився перед нашими очима,
був геть увесь вкритий
норами, викопаними в землі.
Такі ж нори були видовбані й
у схилах невисоких,

зруйнованих вітром і сонцем
пагорбів. У цих схилах виднілися
також двері печер, де
живуть білі шукачі опалів.
Людей ніде не було видно,
лише ці темні отвори та
химерної форми димарі свідчили
про їх присутність. З одного
димаря, зробленого з
великих круглих консервних
бляшанок, підіймалась тоненька

цівочка диму. Очевидно, в
підземному житлі готували
обід.

Таке було наше перше
враження від опалових копалень
Кубер Педі, копалень, де
видобуваються найкращі в
світі, найкрасивіші опали. До
речі, назва «Кубер Педі»
мовою тутешніх аборигенів
означає «Людина в норі».
Ми під'їхали до одного з

цих пагорбів. Безлюдність
справляла на нас гнітюче,
моторошне враження. Двері
в схилах здавалися

величезними химерними очима.

Раптом ми помітили, що
неподалік, у видовбаній у землі
ямі, крутиться лебідка,
очевидно, там у шахті хтось
працював. Нам неодмінно
треба було знайти шлях до
однієї з небагатьох в цих
місцях надземних будов 
крамниці, яка належить
подружжю Брустерів. Мені
розповідали, що вони
тримають у своїх руках мало не
всіх жителів цієї місцевості.
Ми в'їхали в невеличку
долину повз рябі схили пагорбів
і побачили сцену, яку можна
було б зустріти хіба що в
казках «Тисяча і однієї ночі».

В кінці долини натовп
тубільців з довгим нечесаним
волоссям, в червоних
сорочках і з червоними
пов'язками на головах напував з
корит, що стояли біля
величезної, вкопаної в землю,
цистерни, караван верблюдів.
Аборигени відігнали

верблюдів, щоб дати дорогу
нашим машинам. За
маленькою долиною починалась

інша, значно більша за
попередню. Тут щільно тулилися
одна до одної халупи
аборигенів. Я підійшов до одного
з тубільців (вигляд його
свідчив про те, що він тут
найголовніший), і він досить-
таки пристойною англійською
мовою підтвердив, що саме
це селище і є Кубер Педі, і
пояснив, як дістатись до
крамниці Брустерів.
Крамниця стояла на краю

плато. Одразу ж за
будинком воно круто обривалося
вниз на сотню футів, де
знову виднілася безмежна
пустеля, також порита норами.
Навпроти крамниці
Брустерів були розташовані
будинки ще однієї невеличкої
крамниці, пошти та лазні. На
самому краю кручі
приліпилася вбиральня, праворуч
розкинулося велике

кладовище автомашин, а за ним

цвинтар жителів Кубер Педі.
Кубер Педі взагалі часто

називають кладовищем,

адже його печери й ями
справді нагадують щойно вириті
могили. Біля крамниці
стояла вантажна машина, яка

прибула з Порт-Огасти. З неї
вивантажували привезені
товари. Джек Брустер та його
дружина Една старанно
працювали, раз у раз

поглядаючи вбік. Там зібрались
шукачі опалів. В крамниці чекали
кілька покупців опалів. Вони
уважно розглядали
дорогоцінні камінці. Неподалік

купка дітлахів-тубільців уважно
слухала розмову, яка

точилася біля крамниці.
Річ у тім, що найпекучі-

шою проблемою жителів
Кубер Педі є проблема води.
От і зараз йшлося саме про
воду.

 А я кажу вам, що ці
кляті верблюди можуть за
день випити аж по тридцять
галонів води,  вимахуючи
руками, доводив один з
шукачів опалів.

 Якби аборигени
напували верблюдів раз на три
дні,  казав інший,  то й
води потрібно було б
менше.

 Добрий верблюд
мусить пити раз на п'ять днів,
перебив його сусіда.
Члени нашої маленької

експедиції перезирнулися

між собою. Адже проблема
води цікавила і нас.

 Скільки днів ми тут
пробудемо?  запитав мене
Гаррі.

 Тижнів зо три  якщо
ми одразу отримаємо
ліцензію на видобування опалів і
негайно почнемо
працювати. Адже ж інакше ми

нічого не знатимем про те, як їх
видобувають.

 А цим кіношникам теж

вода потрібна?  раптом
вигукнув хтось із натовпу.
Нам було трохи прикро

почути, що нас прирівнюють
до верблюдів, але нічого не
вдієш. Ми терпляче чекали,
поки Джек Брустер
звільниться, щоб поговорити з
ним про те, де можна

розташувати табір, про ліцензію
на копання, запаси бензину,
води тощо.

Незабаром в розмові з
Брустером з'ясувалося, що
стати табором на поверхні
землі в Кубер Педі аж ніяк
не можна.

 Багато разів ми
намагалися це зробити, але
даремно,  пояснив Джек
Брустер.  В добре
збудованому цегляному будинку
тут жити ще можна, але в

наметах  ні, бо вітер з
пустелі здіймає страшенну
куряву. Найкраще житло за цих
умов  під землею.
Оже, ми мали лізти в

нору. Для розповіді про наш
новий дім, я передаю слово
Ельзі.
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* *

Місіс Брустер сказала, що
ми можемо орендувати
підземне житло, в якому вони

мешкали багато років тому,
коли ще тільки приїхали до
Кубер Педі. Ми сіли разом з
нею в машину й під'їхали до
однієї з печер, вхід до якої
був закритий старими
іржавими металевими

дверцятами, на яких виднілися
написані крейдою слова: «Винай-
мається». Місіс Брустер
зняла замок, і ми увійшли до
нашої тимчасової домівки,
розташованої на глибині
вісімнадцяти футів під
землею. «Умеблювання»
квартири складалося з дерев'яної

Так шукають опали в Кубер Педі.

дошки, покладеної на два
ящики з-під фруктів, що
правила за стіл, і «шафи»,
видовбаної лопатою в
земляній стіні. Незабаром ми
перенесли свої речі до печери.
Гаррі, Род і Артур
влаштувалися в сусідній кімнаті.
Наступного ранку до мене

в гості завітала дружина
одного з шукачів опалів. Вона
прийшла довідатись, чи не
потрібен мені якийсь посуд і
принесла найкращий з
можливих за цих обставин
дарунків  щойно випечену
паляницю.

Поки я влаштовувала всі
хатні справи, Чарльз і Гаррі,
одержавши ліцензію,
заходилися копати шахту. Моя

роль у видобуванні опалів
зводилася до забезпечення
шукачів чаєм. Сусідка
навчила мене, як треба спускатись
під землю по крутій драбині
й подавати шукачам на
мотузці бляшанки з чаєм.
Так один за одним

спливали дні. Наприкінці нашого
перебування в Кубер Педі зі
мною трапилося нещастя, я

захворіла на вірусну
пустельну гарячку. Мене негайно
відвезли до будинку Брусте-
рів. Тричі на день Чарльз,
увесь обсипаний крейдяним
порохом, залишав шахту, в
якій робилися кінозйомки, й
приїздив до крамниці
довідатись про моє здоров'я.
Але тут я знову віддаю перо
чоловікові.

* * *

Нарешті настав день, коли
Ельза остаточно одужала і
знову почала виконувати свій
головний обов'язок:
подавати нам у шахту бляшанки з
чаєм.

На цей час ми вже
натрапили на жилу, яка, на наш
погляд, мусила мати в собі
опали. Наші кінозйомки

привертали увагу багатьох шукачів
опалів, вони приходили з
порадами, приносили зразки
дорогоцінної породи з своїх
шахт. Дехто розповідав
цікаві історії про минуле Кубер
Педі, яке було засноване
одним погоничем коней. Він

став копати тут колодязь, а
знайшов кілька опалів.

Одного разу старий
шукач приніс до нас свій скарб
 круглий, блідий опал з
краплинкою води всередині.
Він сказав, що такий
екземпляр знайти дуже важко, і
пояснив, що опали
утворюються з кремнезему й води.
Мінливий колір каменя
залежить од того, в якій
послідовності відбувалися
раптові різкі зміни температури
мільйони років тому, коли
цей мінерал утворювався.
Як відомо, опали міняться
всіма кольорами спектру, і
саме через це люди ще й до-
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Австралійці аборигени готують «делікатеси» для святкової вечері.

сі не навчилися добре
імітувати цей Мінерал.
Старий шукач вказав на

довколишній краєвид.
 Люди кажуть, що

природа тут бридка, 
зауважив він,  що це пустеля.
Брехня. Нехай приїдуть сюди
влітку, в таку спеку, як
сьогодні. Надвечір великі білі
хмарини забарвлюються
останніми променями сонця, а
ось ті кручі стають
червоними, а небо все золотавим.
Адже всі ці фарби ви
завжди знайдете в опалі. Опал
родом звідси, через це він
і перейняв красу цієї країни:
її вогняні хмари, пурпур тих
пагорбів, навіть колір нічних
зірок- сузір'я Південного
Хреста. Усе це назавжди
збереглося в опалі.
Старий витягнув з

гаманця ще один камінець 
досить-таки величенький,
вогняного кольору опал  і
почав ловити ним останні
промені сонця.

 Я назвав його

Червоним Богом,  сказав він.
Ельза, зачарована красою

цього каменя, майже не
чула слів шукача. Вона віддала
мені опал з краплинкою
води всередині й почала
розглядати Червоного Бога. А
для мене найдивовижнішим з
чудес був саме той
маленький камінець, який, проле¬

жавши мільйони років у
випаленій сонцем пустелі, де
на поверхні не знайдеш
навіть натяку на воду,
спромігся зберегти в собі маленьку
краплинку дорогоцінної
вологи.

Я хотів був запитати
старого, чи не знає він часом,
чому збереглася вода в
опалі, чому вона не
розчинилася, та саме в цю мить без
будь-якого попередження
на Кубер Педі налетів
ураган, або «уїллі-уїллі», як
його називають в Австралії.
Старий шукач ледве встиг
сховати свої скарби в
гаманець й, притуливши його до
грудей, повернувся спиною
до стіни піску, що з
шаленою швидкістю мчала на
нас.

Ельза і я притулилися до
стіни печери, а кілька
аборигенів, які сиділи біля шахти,
кинулися долілиць на землю.
Протягом кількох секунд на
нас сипався пісок, гострі
камінці, старі заїржавлені
консервні бляшанки, папір, якесь
ганчір'я. Ураган раптом
повернув і помчав у напрямку
плато, на якому стояла

крамниця Брустерів. Всі перезир-
нулися: білий порох вкривав
нас з голови до ніг. Ельза,
старий шукач, я і аборигени
почали обтрушуватись. Один
з тубільців підійшов до нас,

в руках він тримав песика,
який випадково опинився в
самому центрі «уїллі-уїллі».
Песика підняло вгору,
пронесло кілька метрів і
жбурнуло на землю. Я оглянув
його, він був цілий і неуш-
коджений, тільки страшенно
переляканий. Решта
аборигенів раптом про щось голосно
заторохтіла й прожогом
кинулася до свого селища.

Вони побачили, що «уїллі-
уїллі» вщент зруйнував їхні
вбогі житла. Зруйновано
було майже все, і аборигени
почали збирати уламки своїх
хижок, розкидані по селищу
бляшанки, дощечки тощо.
Того вечора ми провели в

нашій земляній квартирі, так
би мовити,
«прес-конференцію» з подружжям Брустер
і старим шукачем опалів.
Речей, які вони розповіли
про видобування цього
мінералу, ми не знайшли, б,
звичайно, в жодному
підручнику чи довіднику.
«Прес-конференцію»

відкрив старий:
 Я родом з штату Квін-

сленд,  сказав він,  тобто
з тієї місцевості, де були
знайдені перші австралійські
опали. Першу шахту
викопали в Алладіні. Це сталося
років із вісімдесят тому.
Згодом якийсь мисливець на
кенгуру знайшов опали в
місцевості, яка зараз зветься
Уайт Кліффс і є найбільшим
у світі родовищем опалів...

Тубілець у святковому «вбранні
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* Бесіда затягнулася
надовго. Ми дізналися, що опали
мають дуже примхливу
вдачу. На відміну від
золотоносної жили, яка має певний
напрямок, багата на опали
порода зустрічається в
найнесподіваніших місцях, зникає,
з'являється знову, отже
щастя у шукача опалів дуже й
дуже непевне та ненадійне.
Решту днів у Кубер Педі

ми присвятили знайомству з
шукачами та їх родинами.
Ми ходили покопаною ямами
пустелею, спускались у

шахти, розмовляли з людьми.
Дехто з них вже й не

сподівається на щасливу знахідку
і доживає свій вік у земляній
норі, дехто має якісь запаси,
але щоб підтримувати сім'ю,
мусить і далі розробляти
шахту. Зустрічали ми й таких,
які дожили до пенсії або
одержують грошову

допомогу як інваліди, але
продовжують жити в печерах, як

троглодити, забуті світом,
іноді навіть забуті й іншими
мешканцями Кубер Педі.

У деяких шукачів є
маленькі різальні пристрої, і вони
самі шліфують свої
дорогоцінні камінці. В хорошу
погоду вони іноді виносять ці
пристрої з шахт нагору і
працюють на свіжому повітрі.
Робота ця складна і забирає
багато часу. Приліпивши опал
воском до короткої палички,
схожої на товстий олівець,
шукач довго ріже й шліфує
свою дорогоцінну знахідку,
щоб надати їй потрібної
форми.

Покупці опалів приїздять
кілька разів на рік і
обходять усі шахти. Шукач може
також віддати свою
знахідку місіс Брустер, і вона
відкриє йому рахунок у своїй
крамниці.

Трохи далі на північ є ще
Два селища шукачів опалів,
але туди ми не поїхали, бо
картина там точнісінько така
сама, як і в Кубер Педі.

Ми почували себе дуже *
самотніми в цій безрадісній
пустелі. Жахливо було диви-

Юна австралійка.

тись і на аборигенів, які
животіють у своїх хижках,
зроблених із старої мішковини та
гілля. Вночі вони сплять

поряд з собаками, а вдень
ходять жебрачити до
крамниці.
Коли над Кубер Педі

спускається ніч, на поверхні
землі не побачиш жодного
вогника. Всі ховаються під
землю  в шахти або у
видовбані в схилах гори житла 
і запалюють гасові лампи.

Якщо у когось і є радіо чи
патефон, то звуків його з-під
землі майже ніколи не чути.

Лише вітер виє, та з долини,
де туляться одна до одної
хижки аборигенів, долинає
гавкіт собак.
Наш маршрут кликав нас

далі. Ми познайомилися з
шукачами опалів, зняли
фільм про Кубер Педі та
його мешканців, відчули на
собі гостинність і доброту
цих суворих людей.
Запакувавши речі, ми
попрощалися з цим дивовижним краєм
і виїхали на єдиний шлях,

який з'єднує штат Південна
Австралія з Північною
територією.
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Полювання

на крокодилів
Маршрут експедиції вів

через річку Кетрін, місто
Дарвін, а звідти морем до
річки Аделаїди в країну
буйволів Марракаї. Як приємно
було опинитись біля річки
Кетрін, милуватись її
тінявими берегами, чудовими
водоспадами та прислухатись

до мелодійного співу
пташок!

Всю ніч нам не давав

спати шум води, адже за час

подорожі ми вже звикли до
мовчазних рівнин і пустель.
Це була перша річка, яку ми
побачили після Дарлінга, що
залишився в двох тисячах

миль позаду. З величезною
насолодою ми плавали й
ловили рибу, але довго
затримуватись на ріці Кетрін не
мали можливості. Телеграма,
яка надійшла з Дарвіна у
відповідь на наш запит,
сповістила, що день відплиття 
середа і що морський
приплив не стане чекати, доки

ми досхочу наплаваємося в

Кетрін.
Проминувши покинуті

золоті копалини в Пайн-Крік,
ми прибули до Дарвіна у
вівторок увечері. Машини
зупинились біля готелю
«Дарвін», в якому ми заздалегідь
замовили кімнати, знаючи,
що в цю пору року в порті
Дарвін багато туристів з
усього світу. Наступного
ранку ми поїхали в порт.
Там на нас уже чекала

самохідна баржа. На мою
думку, ця баржа вже давно
могла б відпочивати в якомусь*
музеї. В минулому вона, оче-і
видно, правила за

поліцейський катер, а тепер її
перетворили на судно для

полювання на крокодилів. Рік у рік
вона плавала від затоки
Жозеф-Бонапарт до затоки Важ
Дімен в пошуках крокодилів
Однак, попри весь свій ста
резний вигляд, баржа добре
робила свою справу. Отже
не витрачаючи даремно
часу, ми навантажили, свої ре¬

чі: кінокамери, обладнання
для звукозапису, юпітери,
батареї, їжу тощо. Ми
вирушали у країну буйволів на
три місяці. Був серпень,
тобто австралійський зимовий
місяць, але тут, на півночі
Австралії, зимою й не пахло.
Невдовзі прийшов шкіпер,

і я, подивившись на нього,
одразу заспокоївся.

 Яз моїм помічником

Крістіаном зроблю все, щоб
вам і місіс Човел було у нас
зручно. Це звичайно не
лайнер, але ви побачите, що все
буде гаразд. Крістіан,
відчалюй!

За кормою пропливли
скелясті береги Дарвіна.
Ми повернули у протоку

Кларенс  вузьку смужку
води між Тіморським морем
і затокою Ван-Дімен.
Стояла неймовірна спека,

але тікати від неї було
нікуди, до того ж маленька

кабіна баржі не могла вмістити
усіх членів експедиції. Отже
ми з Ельзою вилізли на дах
кабіни і з задоволенням
роздивлялися навкруги,

милувалися чудовою панорамою
міста, оточеного
різноколірними скелями.

Шкіпер, якого помічник
звав капітаном Блаєм,
показав місце, де під час другої
світової війни японці
потопили американський лінкор «Пі-
рі».
Баржа взяла курс на

порослі мангровими деревами
Вернонські острови. Вдалині
на обрії з'явився острів Мел-
вілл. 1828 року на цей острів
висадили англійських
солдатів і матросів з завданням
заснувати на смердючій
болотяній землі сетльмент і

збудувати форти.

Поселенці вирушили на
старому судні до сусіднього
острова Тімора і привезли
звідти маїс, свиней, рис і, що
особливо важливо, буйволів.
З дванадцяти буйволів
живими залишилися троє, отже
поселенці домовились з

одним тіморським торговцем
про завезення ще кількох
тварин до сетльментів Пів¬

нічної Австралії. Так у нашій
країні з'явилися буйволи.
Від цих перших

сетльментів в джунглях острова Мел-
вілл та півострова Коберг,
яким закінчується півострів
Анемленд, залишилися лише
могили поселенців та їх
дружин, що загинули од

тропічної пропасниці й голоду.
Але вони залишили після

себе вічний пам'ятник 

буйволів. Ці тварини
пристосувалися до тутешніх кліматич^
них умов, розплодилися, і з
острова Мелвілл та
півострова Коберг переселилися у
більш придатні для життя
рівнини півострова
Анемленд. Вони здичавіли й
тисячами почали блукати в
річкових долинах, болотах і
лісах району, який за своїми
розмірами значно більший,
скажімо, за Бельгію. Першим
почав полювати на буйволів
один білий, який жив серед
аборигенів і став їх вождем.
Пізніше полювання на
буйволів стало великим і

прибутковим бізнесом. До району
Марракаї, де водиться
найбільше буйволів, і лежав
наш шлях.

А поки що баржа увійшла
в затоку Адамс. Гаррі
визирнув з кабіни і, крикнувши
щось, показав рукою в бік
берега.

 Дивись, черепаха, 
сказала Ельза.

Капітан Блай підніс до

очей бінокль і уважно
придивився до істоти, яка саме
виринула з води.

 Ні, яка там черепаха,
вигукнув він.  Це
крокодил!

І справді, коли істота
знову з'явилася над водою, ми
побачили величезні щелепи.
Це був гігантський крокодил-
людожер.

 Але ж звідки він тут
з'явився?  здивувався я.
Адже це ще море?

 З Нової Гвінеї. А може
з острова Мелвілл, там цих
тварюк сила-силенна. Він
мабуть теж, як і ми, пливе до
річки Аделаїди. Якби він ще
раз виринув на поверхню,
можна було б іти слідом за
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ним, хоч у темряві це буде
й не дуже легко.

 Господи! Адже до
Нової Гвінеї триста міль, хіба
він може проплисти
стільки?  спитала Ельза.

w  Ну, з Папуа до Кейп-
Йорка лише сто,  відповів
капітан Блай.  Крокодили
припливають на наш

континент звідти. Вони прибувають
сюди весь час і знищити усіх
неможливо, навіть під час
великого полювання.

Стало зовсім темно, і ми
довго шукали місце, де
Аделаїда впадає в затоку Адамс.
Крістіан не знімав руки з
двигуна, адже один непевний
поворот і нас одразу б
кинуло на скелі. Капітан Блай

Бій з крокодилом.

пильнував за стерном. І ось,
непомітно для пасажирів,
баржа опинилась на річці.
Ми пристали до берега й
трохи перепочили. Потім,
скориставшись з припливу,

почали підніматись угору
проти течії. Коли зійшло
сонце, ми побачили, що
Аделаїда звивається, мов змія,
поміж плоских болотяних,
порослих джунглями берегів.
Це було справжнє царство
птахів.

Протягом кількох годин ми
знімали на плівку пташині
гнізда, справжні селища пір-
натих, чекаючи ночі, щоб
разом з припливом піднятись в
ті місця, де водяться
крокодили.

Ніч настала темна і тиха.

Освітлення і камери були
вже в нас напоготові. Блай,
голий до пояса і весь
вкритий краплинками поту, віддав
Крістіану наказ поставити
суденце під вітер і приглушити
мотор. Навкруги немов
завмерли джунглі, було чути
лише крик сови, та десь вгорі
над головою літали нічні
птахи. Одне слово, ніч була така
темна, ніби ми спеціально
замовили її заздалегідь для
ловитви крокодилів. На берег
навели потужний прожектор
і кинули якір. Ельза
допомагала Гаррі та Роду
встановлювати кінокамери, ми з
Артуром зайнялися
освітлювальною апаратурою. План
був такий: побачивши
крокодила, засліпити йому
юпітером очі й водночас стріляти.
Блай стояв поруч з
довжелезним гарпуном у руці. В
ту мить, коли я стрілятиму,
він підчепить гарпуном
крокодила, щоб той не потонув.
Полювання на крокодилів
 справа терпіння й

спритності. В одній руці у мене
був прожектор, а в другій 
гвинтівка, крім того,
стріляючи, я мусив ще встигнути

гукнути Блаю, щоб той кидав
гарпун. Я навмання водив
ліхтарем вздовж берега і рап-
тов побачив шістьох

крокодилів. Поки я вибирав
найбільшого і найкрасивішого з
них, вони сполошились і
хутко зникли на дні.

Втім, хвилин за десять
щастя знову посміхнулося мені.
Біля баржі з'явився
величезний алігатор, чию увагу,
очевидно, привернуло тихе
стукотіння мотору. Я спрямував
на нього промінь світла й
вистрелив. Блай підхопив
крокодила гарпуном. Пуля
попала тварині межи очі, але в
останні хвилини агонії
алігатор так розлючено бив
хвостом по воді, що, здавалось,
ріка от-от вийде з берегів.

Витягати мертвого
алігатора на палубу теж справа
нелегка, бо він надзвичайно
важкий. Вранці ми побачили,
що крокодил напередодні
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пообідав маленьким буйво-
лятком.

До сходу сонця ми
спочивали, а потім заходилися
знімати шкіру з нашої здобичі.
Цю роботу майстерно
виконав капітан Блай. При цьому
він звернув нашу увагу на
кілька цікавих деталей в
будові тварини. По-перше,
крокодил позбавлений язика, в
горлянці у нього немає
шляхів для дихання  ніздрі
ведуть у задню частину голови,

де є спеціальний отвір з
клапаном. Саме завдяки цьому
крокодил може затягнути
свою здобич під воду й
міцно тримати ЇЇ там щелепами.
Коли легені тварини
наповнюються повітрям, отвір
закривається і тварина
занурюється. Ельза спитала, чи
може крокодил бачити під
водою. Блай гострою паличкою
розтулив мертве
крокодиляче око і пояснив нам, що

воно може пристосовуватить і
до підводної темряви і до
сліпучого світла
прожекторів. Ми були вкрай
здивовані, коли він додав, що
крокодили в темряві бачать не гір¬

Житла термітів на рівнині Марракаї.

ше, ніж коти чи сови. Потім
Блай перевернув мертву
тварину догори черевом. Шкіра
на череві, сказав він,
найцінніша. Крістіан показав, що у
крокодила є два
«комплекти» ребер, які дозволяють
тварині жити під різним
атмосферним тиском.
Сонце вже стояло високо,

коли наші нові друзі
закінчили роботу. Вони викинули
скелет у воду, розтягли

шкіру на палубі, і баржа знову
рушила вперед, туди, де на
нас чекали машини.

Подорож виявилася
нелегкою, особливо для Ельзи,
але вона мужньо зносила всі
труднощі. І от нарешті ми
причалили, попрощалися з

гостинним екіпажем старої
баржі і довго дивились, як
вона потроху зникає за

поворотом річки. Блай махав
нам обома руками, Крістіан
надів капелюха на ствол
рушниці і теж вимахував нею.
Потім вони зникли за

поворотом і ми вперше уважно
оглянули безмежну країну
буйволів, в якій мали
прожити аж три місяці.

Перших буйволів ми
побачили в заростях низького ча-
гарника на болотах. Вкриті
сірою гряззю тварини, які
вилізали з брудного мулу і
хутко зникали вдалині,
скидалися, скоріше, на
невеликих слонів, аніж на буйволів.
Марракаї  найдивовиж-

ніша місцевість з тих, які
мені й Ельзі доводилось
бачити. Ідем неозорою рівниною
і здається, що тут немає ані
краплини води  довкола

сухий степ. Раптом за
поворотом дороги відкривається
довжелезне брудне озеро і
в повітря злітають сотні
диких качок, потім  болото,
на поверхні якого плавають
цілі флотилії білих пеліканів,
а далі знову починається
нескінченна випалена сонцем
рівнина.
Гомстед Марракаї

(гомстедами в Австралії
називають великі ферми) не
схожий на жоден з
австралійських гомстедів. Він
розташований на сухому пагорбі,
біля підніжжя якого тече
струмок, майже всі будови
гомстеду зроблені з оцинко-
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ваного заліза, бо терміти та
білі мурашки, які водяться в
цій місцевості, з'їдають будь-
який будівельний матеріал,
крім заліза, сталі та кількох
сортів дорогоцінного
дерева. Стіни та дах гомстеду
Марракаї пофарбовані в
сіро-зелені захисні тони ще з
часів другої світової війни,
коли сюди навідувалися
японські бомбардувальники.

Хазяїн гомстеду Рой Уїль-

ямс  найбагатший з усіх
мисливців Марракаї 
прийняв нас дуже гостинно. Він
запросив нас спочатку в свій
досить комфортабельний,
хоч і непоказний зовні,
будинок, а потім запропонував
поїхати в степ.

 Я візьму з собою
Чарльза з Ельзою і Рода, 
сказав він.  Треба показати
вам ці місця, поки вітер дме
зі сходу і буйволи не можуть

відчути нашого запаху. Ви
матимете можливість

побачити їх з'далеку. Стріляти в
них поки що не можна,
адже мисливський сезон

розпочнеться за кілька днів.

На гомстеді Марракаї ми
прожили понад три тижні й
майже щодня виїздили з
мисливцями, які вже
приступили до своєї важкої
роботи.

Переклад з англійської

тттш
ВСЕСВІТУ

ЩОБ ПРИВАБИТИ
ГЛЯДАЧІВ. Зручні крісла в
залах театрів та кіно мають,
звичайно, велике значення.
Але деякі власники
видовищних підприємств дбають
й про особливі вигоди для
глядачів. У міському театрі
Ліможа (Франція) в перших
рядах партеру обладнано
спеціальні крісла для
товстунів. А в одному з нью-
йоркських кінотеатрів є так
звані «лав сіте», тобто
місця для закоханих. Високі
спинки цих крісел
закривають закохані парочки від
нескромних поглядів.

КІНЕЦЬ РЕКЛАМНИМ
ЩИТАМ. Головні
автомобільні магістралі штату
Нью-Йорк звільняються
зараз від численних
рекламних щитів. На думку
фахівців ці щити привертають до
себе дуже багато уваги з
боку водіїв, що викликає
численні автомобільні
катастрофи.

ТЕПЕР ВЖЕ НА
ТРАКТОРІ. На чому тільки не
перепливали Ламанш!
Недавно від французького берега
поблизу Па-де-Кале
відплив... трактор з великими
надувними колесами! Через
6 годин 45 хвилин трактор
дістався англійсько
берега. «Це була дуже нудна
подорож»,  сказав водій,
англійський інженер Девід
Тепп.

НАЙСТАРІША МАТИ.
Британське медичне товариство
намагається зараз виявити
найстарішу матір в Англії.
Встановлено, що у 1917 році
народила дитину жінка
віком 53 роки, 7 місяців та 12
днів. Поки що невідомо, чи
з того часу було побито цей
рекорд. Медичне товариство
обіцяє грошову премію тій
англійці, що народила
дитину, маючи більший вік.

МОНЕТИ В ШЛУНКУ.
Два лікарі з
університетської клініки в місті Корк
(Ірландія) повідомили про
незвичайну операцію, яку
їм довелося недавно
зробити. З шлунка одного 37-річ-
ного чоловіка було вийнято
144 різних предмети, серед
них 126 уламків пружин,
чотири монети та інше.
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УЇЛЬЯМ Ш Е К С П I Р

РОМАНТИЧНА КОМЕДІЯ НА П'ЯТЬ ДІЙ

ДІЙОВІ ОСОБИ:

ГЕРЦОГ МІЛАНСЬКИЙ, батько Сільвії.

шляхетні синьйори з Верони.
ВАЛЕНТИН

ПРОТЕЙ

АНТОНІО, батько Протея.

ТУРЮ, недоладний суперник Валентина.

ЕГЛАМУР, що допомагає Сільвії втекти.

СПІД \ пустотливий слуга Валентина.

ЛАНС, слуга Протея.

ПАНТІНО, слуга Антоніо.

ГОСПОДАР гостиниці в Мілані, де
мешкає Джулія.

РОЗБІЙНИКИ.

ДІЯ ПЕРША
Сцена 1

ДЖУЛІЯ, синьйора з Верони, що її кохає
Протей.

СІЛЬВІЯ, герцогова дочка, що її кохає
Валентин.

ЛУЧЕТТА, прислужниця Джулії.
СЛУГИ, МУЗИКАНТИ.

Дія відбувається  частково у Вероні, частково в
Мілані й частково у лісі на кордоні Мантуї.

1 Speed (англ.)  меткий, жвавий.

Площа у Вероні (за старовинною гравюрою із
колекцій Британського музею).

Майдан у Вероні.

Входять ВАЛЕНТИН та ПРОТЕЙ.

ВАЛЕНТИН

Кинь переконувать мене, Протею,
Обмежена та юність, що воліє
Сидіти вдома. Ех, коли б кохання
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Не прикувало днів твоїх найкращих
До ніжних поглядів твоєї панни,
Я радо запросив би і тебе
Помилуватись разом чудесами,
Яких багато є в широкім світі,
Щоб молодість свою не марнував ти,
І вдома байдиків не бив негідних...
Та хай тобі щастить, раз ти кохаєш,
Як і мені, як я того ж зазнаю!

ПРОТЕЙ
Ти їдеш? Любий Валентине, прощавай!
Не забувай Протея, твого друга,
Якщо цікаву дивину побачиш,
Мандруючи по світі; побажай,
Щоб я тобі товариш був у щасті;
Коли ж на небезпеку наразишся,
То покладись на молитвй мої,
Бо я молитимусь за тебе, Валентине.

ВАЛЕНТИН

Молись за мене й по любовній книзі.

ПРОТЕЙ

Молитимусь за успіх твій по книзі,
Яку найбільш люблю я.

ВАЛЕНТИН

По банальній

Історії про почуття глибоке:
Як переплив Леандер Геллеспонт.

ПРОТЕЙ
То розповідь глибока про кохання
Ще більш глибоке; він-бо у коханні
Загруз по черевики.

ВАЛЕНТИН

У коханні

Загруз ти сам по горло, а проте 
Не переплив ще й досі Геллеспонту.

ПРОТЕЙ
По горло? Дай-но спокій!

ВАЛЕНТИН

Дуже скоро
Тобі кохання стане в горлі руба...
Адже ж у нім купується благанням
Зневага лиш; зітханнями тяжкими 
Лише суворий погляд; двадцятьма
Безсонними і втомними ночами 
Єдина мить утіхи!.. Пощастить 
Ти, може, виграєш лише страждання;
Не пощастить  зазнаєш тяжких мук!
Одне із двох  або ти на безумство
Свій розум поміняв, або безумство
Тобі зненацька розум полонило.

ПРОТЕЙ
То ви вважаєте, що я  безумець?

ВАЛЕНТИН

Вважаючи на стан ваш  це можливо.
ПРОТЕЙ

Ви ганьбите любов; я ж  не любов.
ВАЛЕНТИН

Любов  володар ваш, бо ви їй
підкорились...

А той, хто ходить у ярмі безумства,
Не може зватися мудрець.

ПРОТЕЙ

А втім,
Є автори, що кажуть: як у ніжній бруньці
Заводиться зажерливий робак,
Так, часом, в розум найсвітліший входить
Кохання всежеруще.

ВАЛЕНТИН

Кажуть теж:
Як ранню бруньку поїда робак,
Раніше, ніж вона розпукне, так,
Охоплений коханням, юний розум 
Умить стає безумством. В'яне він
Ще в бруньці, і з весни втрачає зелень,
Не даючи сподіваних плодів.
Але я гаю часШавіщо ці поради
Тому, хто хоче любощам служить?
Ще раз  прощай! Мене чекає батько,
Щоб провести мене на корабель.

ПРОТЕЙ

Я проведу тебе, мій Валентине.
ВАЛЕНТИН

Протею любий, ні; прощаймось тут.
В Мілан пиши мені і сповіщай
Про успіхи твої в коханні, а також
Про все, що тут відбудеться нового,
Коли далеко твій заїде друг;
І я відвідуватиму тебе
Листами дружніми.

Протей і Валентин. Малюнок англійського худож
ника-іпрерафаелііта Вальтера Крена (1845 р.). Цьо
му ж художнику належать ілюстрації до п єси, вмі
щені на стор. 110, 117, 120, 125, 133, 138, 142.
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ПРОТЕЙ

Щасти тобі в Мілані!
ВАЛЕНТИН

Й тобі не менше вдома! Прощавай!
Виходить ВАЛЕНТИН.

ПРОТЕЙ

Полює славу він, а я  кохання;
Він друзів кида, щоб добути слави,
А я ладен офірувать себе,
Всіх друзів, цілий світ  все для кохання...
Ти, Джуліє, мене змінила зовсім:
Покинув через тебе я науки,
Марную час, не слухаю порад,
Світ маю за ніщо, не сплю, нудьгую,
Бо над усе одну тебе люблю я!

Входить СПІД.

СПІД

Синьйор Протею, помагай вам боже!
Чи ви не бачили господаря мого?

ПРОТЕЙ
Був щойно тут, і вже пішов до порту,
Він зараз вирушає у дорогу.

СПІД
Б'юсь у заклад,  він вже пливе в Мілан.
А я загавивсь, мов який баран!

ПРОТЕЙ
То завжди так: пастух ледь задивився,
І від отари враз баран відбився.

СПІД
Виходить, ви вважаєте господаря мого за

пастуха, а мене  за барана?
ПРОТЕЙ

Атож,  вважаю.
СПІД

Ну, коли так, то мої роги  його роги, і уві
сні і наяву.

ПРОТЕЙ
Дурняча відповідь: саме дуже пасує до

барана.
СПІД

Отже, вона доводить, що я  таки й
справді баран?

ПРОТЕЙ
Звичайно; і доводить також, що твій

господар  пастух.
СПІД

Нічого подібного; і я можу довести, що
це не так.

ПРОТЕЙ

Навряд; бо я доведу, що це саме так.
СПІД

Пастух шукає барана, а не баран пастуха;
але я шукаю мого господаря, а мій
господар мене не шукає: отже, я не баран.

ПРОТЕЙ

Баран заради корму бігає за пастухом, але
пастух заради поживи не бігатиме за
бараном; ти заради платні бігаєш за твоїм
господарем, але твій господар заради платні
не побіжить за тобою: отже  ти баран.

СПІД
Ще один такий довід, і я закричу ме-е-е!

ПРОТЕЙ

Слухай-но, хлопче: чи ти віддав мого листа
Джулії?

СПІД
Атож, синьйоре; я, заблудний баран,

віддав вашого листа їй, отій придзигльованій
баранині; а вона, ота придзигльована
баранина, нічогісінько не дала мені, заблудному
баранові, за мою послугу.

ПРОТЕЙ

Яка сила баранів! Тут для них занадто
мало паші.

СПІД
Якщо на пасовищі тісно, то вам слід

було б заколоти вашу овечку.

ПРОТЕЙ

Ти й тут заблудився; а чи не краще
закинути тебе у саж?

СПІД
Ні, синьйоре; ви не маєте мене закинути,

а ви маєте мені підкинути... приміром, трохи
грошеняток... За те, що я передав листа,
мені слід заплатити щонайменше фунт
стерлінгів.

ПРОТЕЙ

Ти знову плутаєш! Я кажу, що тебе треба
закинути, а не тобі підкинути,  тобто, я
кажу про саж, а не про гроші.

СПІД
Чи в саж закинути, а чи підкинуть грошей,
Це втричі менш, ніж слід, за послугу хорошу!

ПРОТЕЙ

А що вона сказала? (Спід киває
голово ю.) Кивнула головою?

СПІД
Угу...

ПРОТЕЙ

Кивнула? Так? Що означає це «угу»?.. Що
ти  йолоп?

СПІД
Плутаєте, синьйоре; я сказав: вона

кивнула, а ви запитали: чи вона кивнула? А я
сказав: угу.

ПРОТЕЙ

А все разом і виходить, що ти  йолоп.

СПІД
Ну, вже коли ви потрудилися це мені

з'ясувати, то й візьміть собі це, як нагороду, за
ваші труда.

ПРОТЕЙ

Ні, ні; це належить саме тобі за те, що ти
носив мого листа.

СПІД
Гаразд, бачу я, що мені багато чого

доведеться зносити від вас...

ПРОТЕЙ
А що саме, синьйоре, маєте ви зносити

від мене?

108



Сцена 2сп|д

Далебі, синьйоре, я справно відніс вашого
листа, а дістав від вас лише «йолопа» у
віддяку за мою послугу.

ПРОТЕЙ

Еге, сто чортів, ти, нівроку тобі, меткий,
бистрий на розум.

СПІД

Та хоч і бистрий, а ніяк не дожену вашого
неповороткого гаманця.

ПРОТЕЙ

Ну, добре вже, добре! Не мели дурниць,
а краще розв'яжи твого язика: що вона
сказала?

СПІД

То ви краще розв'яжіть вашого гаманця,
та так, щоб і гроші і те, що вона сказала,
все вискочило разом.

ПРОТЕЙ

Гаразд, синьйоре, ось вам за вашу
послугу. Що вона сказала?

СП|Д
їй-право, синьйоре, я гадаю, що вам

тяжко буде її здобути.
ПРОТЕЙ

Чому? Хіба ти щось помітив?

СПІД

Синьйоре, я нічогісінько не помітив; я не
помітив навіть дуката на подяку за те, що я
приніс їй вашого листа. Та коли вже вона
виявила себе такою жорстокою до мене, до
того, хто приніс їй ваше серце, то, боюся, що
вона буде не менш жорстока й до вас, коли
почне висловлювати вам свої почуття. Не
даруйте їй нічого, крім каменів,  вона-бо
така тверда, мов криця.

ПРОТЕЙ
Як? То вона не сказала нічого?

СП,Д
Анічогісінько; не сказала навіть: «Ось

маєш, це тобі за труда». На доказ вашої
щедрості, ви обдарували мене кількома
пенсами, за що й складаю вам мою глибоку
подяку; своєю чергою, з подяки до вас, можу
дати вам добру пораду: носіть ваші листи
самі; а я, синьйоре, віднесу моєму
господареві ваше привітання.

ПРОТЕЙ

Іди, іди! Рятуй ваш корабель;
Він не загине, доки ти на ньому,
Тобі судилась смерть суха. А я
Знайду собі пристойного кур'єра.
Боюсь, що Джулія моє послання
Зневажила тому лиш, що дістала
Його з таких бридких, негідних рук.

Виходять.

Там же. Садок Джулії.

Входять ДЖУЛІЯ й ЛУЧЕТТА.

ДЖУЛІЯ

Кажи ж, Лучетто,  зараз ми самі...
То радиш ти  відкрить коханню серце?

ЛУЧЕТТА

Атож, синьйоро; тільки не спіткніться.

ДЖУЛІЯ
Ну, а з усіх синьйорів тих шляхетних,
Що з ними зустрічаюсь я щодня,
Котрий, гадаєш ти, найбільш кохання

вартий?
ЛУЧЕТТА

Прошу вас, називайте їх на ймення,
А я про кожного без мудрування
Скажу вам щиру думку.

ДЖУЛІЯ
Що, наприклад,

Ти скажеш про вродливця Егламура?
ЛУЧЕТТА

Він лицар, красномовець, має вроду,
Але такого не взяла б я зроду.

ДЖУЛІЯ
А про Меркацьйо? Щедрий він і дука.

ЛУЧЕТТА

Він  так собі, а гроші  добра штука!
ДЖУЛІЯ

А чи тобі Протей хоч імпонує?
ЛУЧЕТТА

О боже! Як безумство в нас панує!..
ДЖУЛІЯ

Це що таке? Чому ти червонієш?
ЛУЧЕТТА

Даруйте, синьйорино^  чи ж я смію,
Нікчемна я, базікать так зухвало
Про тих синьйорів, що ви тут назвали?!..

ДЖУЛІЯ
Ну, а Протей же як? Кажи ж, ледащо?

ЛУЧЕТТА

Ну, що ж! З усіх хороших, він  найкращий!

ДЖУЛІЯ
А докази які?

ЛУЧЕТТА

Лише жіночі.

Мені здається він такий тому,
Що він мені такий здається.

ДЖУЛІЯ
Радиш,

Закинути мою любов на нього?
ЛУЧЕТТА

Якщо не хочте викинуть її.
ДЖУЛІЯ

Таж він з усіх найменш мене хвилює.
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ЛУЧЕТТА

Таж він з усіх найбільше вас шанує.

ДЖУЛІЯ
Він про любов свою все більш мовчить.

ЛУЧЕТТА

Захований вогонь жаркіш горить.

ДЖУЛІЯ
Той не кохає, хто таїть кохання.

ЛУЧЕТТА

Той не коха, хто ляпа про кохання.

ДЖУЛІЯ

Як я хотіла б знати, що він дума!
ЛУЧЕТТА

Ось лист, синьйоро,  прочитайте.

ДЖУЛІЯ
«До Джулії».  Скажи,  від кого?

Джулія і Лучетта.

ЛУЧЕТТА

Про те вам скаже зміст.

ДЖУЛІЯ
Скажи ж: хто дав його тобі?

ЛУЧЕТТА

Слуга синьйора Валентина; мабуть,
З доручення Протея; той слуга
Хотів листа віддать вам особисто, 
Я ж здибала його і замість вас
Взяла листа. Даруйте цю зухвалість!

ДЖУЛІЯ
Ти звідниця,  клянусь моїм дівоцтвом!
Ти важишся приймать листи любовні?
Змовляєшся таємно проти мене?!..
Ну, нічого казати,  гідна праця.
І, далебі, тобі вона пасує!
Візьми листа і віднеси назад;
Або не навертайсь мені на очі!

ЛУЧЕТТА

Любовні послуги слід цінувати...
ДЖУЛІЯ

Ти йдеш?
ЛУЧЕТТА

Щоб ви могли поміркувати.
Виходить.

ДЖУЛІЯ

А все ж,  я хтіла б прочитать листа...
Та завертать її  не випадає;
Не можна ж те чинить, за що сама я
На неї гримала. Дурна вона!
Я ж  дівчина, вона те добре знає,
І не примусила мене розкрити лист!..
Дівчата кажуть «ні», бо так годиться,
Але за «ні» ховають завжди «так»...
Яке ж примхливе це дурне кохання!
Воно, мов зла дитина, дряпа мамку,
Й покірливо, відразу ж після того,
Цілує різку! Я Лучетту гнала, 
А так хотіла, щоб вона не йшла!
Я гнівно брови супила в той час,
Як з радощів сміялось серце в грудях!..
Собі на кару я верну Лучетту
І попрошу пробачення. Лучетто!

Повертається ЛУЧЕТТА.

ЛУЧЕТТА
Чого бажаєте?

ДЖУЛІЯ

Коли обід?

ЛУЧЕТТА

Хотіла б я, щоб був уже готовий;
Погамували б ви тоді свій гнів
Потравами, й служниці не картали б!

ДЖУЛІЯ
А що ти підняла так обережно?

Нічого.
ЛУЧЕТТА

ДЖУЛІЯ
А чого ж ти нахилилась?

ЛУЧЕТТА

Щоб папірця піднять, що я впустила.
ДЖУЛІЯ

І папірець отой  нічого?
ЛУЧЕТТА

Так.

Нічого, що б до мене стосувалось.

ДЖУЛІЯ
То хай собі лежить він для тієї,
Кого стосується.
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ЛУЧЕТТА

Моя синьйоро,
Цей папірець зворушить душу тій,
Хто слів правдивих не тлумачить хибно.

ДЖУЛІЯ
Тобі коханий вірші присвятив?

ЛУЧЕТТА

Щоб я могла їх заспівать, синьйоро,
Ви маєте покласти їх на ноти, 
У цьому ви майстерниця.

ДЖУЛІЯ
Не варті

Моїх зусиль такі безглузді речі.
Ти спробуй заспівать їх на мотив:
«Кохання Легковажне».

ЛУЧЕТТА

Ні, синьйоро,
Цей вірш важкий, а той мотив  легенький.

ДЖУЛІЯ
Та що ж він  гйрі прив'язав до рим?

ЛУЧЕТТА

Ви заспівали б  вийшло б мелодійніш.

ДЖУЛІЯ

Чому ж не ти?
ЛУЧЕТТА

Для мене тон високий.

ДЖУЛІЯ

А дай-но пісню. Що це тут, любуню?
ЛУЧЕТТА

Тримайтесь цього тону, й до кінця
Ви пісню проспіваєте; хоча
Цей тон мені не до вподоби.

ДЖУЛІЯ
Ні?

ЛУЧЕТТА

Атож, синьйоро; він занадто гострий.

ДЖУЛІЯ
А ти, голубко, надто язиката.

ЛУЧЕТТА

Тепер він надто знизивсь. Там нема
Гармонії, де голос одинокий;
Ваш голос мав би підтримати тенор.

ДЖУЛІЯ
Ти глушиш все твоїм безладним басом.

ЛУЧЕТТА

Адже ж я за Протея вам співаю...
ДЖУЛІЯ

Вже досить! Кинь базікати! Набридло!..
Кохання, надпориви, присягання...
Все це я рознесу на клапті!..

Рве листа.

Йди!
А папірці нехай лежать; ти радо
їх підібрала б, щоб мене розсердить.

ЛУЧЕТТА

Ач прикидається! А як хотіла б 
Ще раз розсердитись за лист новий!

Виходить.

ДЖУЛІЯ

Коли б же я розсердилась за цей!
О руки ненависні! Розірвали
Слова кохання ви!.. Злостиві оси!
Ви жйвитеся медом найсолодшим
Й жалами убиваєте тих бджіл,
Які його дають!.. Тож на покуту
Я ніжно поцілую кожен клаптик...
«Ласкава Джуліє»  він пише тут;
Лиха ти, Джуліє!.. Щоб покарати
Твою невдячність  кину на каміння
Твоє ім'я й ногами розтопчу я
Твою зарозумілість! Глянь, а тут:
«Коханням ранений Протей»... О, бідне,
Поранене ім'я!.. Віднині ложем 
Мої для тебе будуть груди доти,
Аж поки в тебе рани не зціляться;
Я вилікую їх моїм цілунком...
Ось ще «Протей»! Ізнову... Двічі, тричі...
0 добрий вітре, заспокойсь, не дми,
Не розвівай шматочків, доки я
Всіх літер не зберу до однієї,
І^рім власного мого ім'я! Нехай
Його підхопить лютий буревій
Й на скелю найстрімкішу віднесе,
1 звідти скине у бурхливе море!..
Поглянь,  у цім рядку його ім'я
Стоїть аж двічі,  ось: «Протей нещасний,
Палкйй Протей  до Джульї чарівної».
Я відірву це... Ні!.. Таж любо як
Він спарував обидва наші ймення!..
Я їх складу одне на одне... Ну ж бо!
Цілуйтесь, пригортайтеся, сваріться,
Робіть що хочете...

Повертається ЛУЧЕТТА.

ЛУЧЕТТА

Прошу§ синьйоро,
Обід вже на столі і ждуть вас батько.

ДЖУЛІЯ
Гаразд, ход.ім.

ЛУЧЕТТА

Як?! Та невже ж ці клапті-плетуни
Покинете ви тут?

ДЖУЛІЯ
Як їх цінуєш,

То підбери.
ЛУЧЕТТА

Ви ж гримали на мене,
Як я їх підбирала... А проте
Я їх візьму... бува, щоб не замерзли.

ДЖУЛІЯ
Вони тобі до серця,  бачу я!

ЛУЧЕТТА

Що бачите, те й кажете, синьйоро.
Та я й сама все бачу  не сліпа!

ДЖУЛІЯ
Ходім, ходім! Чи зробите ви ласку?

Виходять.
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Сцена З

Там же. Кімната в господі Антоніо.

Входять АНТОНІО й ПАНТІНО.

АНТОНІО

Скажіть, Пантіно, чим таким серйозним
Мій брат затримав вас у галереї?

ПАНТІНО

Про сина вашого, Протея, мова йшла.
АНТОНІО

І що ж він вам казав?

ПАНТІНО

Він дивувався,
Що ваша милость дозволяють сину
Удома марнувати юні роки,
В той час як люди й не такі вельможні
Синів своїх у мандри посилають:
Ті  на війну, щоб поспитать фортуни;
Ті  відкривать далекі острови;
Ті  у найкращі університети.
Він каже, що на кожнім з тих шляхів
Протей ваш міг би шйроко ступити,
Й наказував мені порадить вам
Його без діла вдома не тримати,
Бо ж як постаріє, то пожалкує,
Що замолоду світу він не бачив.

АНТОНІО

На мене зовсім натискать не треба;
Я думаю про це вже цілий місяць
І знаю й сам, що син втрачає час,
Що з нього путнього не вийде мужа,
Якщо його не виховає світ.
Лише в труді ми здобуваєм досвід,
А час удосконалює його.
Порадь мене, куди б послати сина?

ПАНТІНО

Гадаю,  вашій милості відомо,

Що юний Валентин, його товариш,
Перебуває зараз при дворі
У герцога.

АНТОНІО

Я знаю.

ПАНТІНО

Ваша милость,

Пошліть і вашого туди ж; він там
Навчиться різних звичаїв лицарських,
Добірних висловів та етикету 
З вельможами водитися  й побачить,
Яким повинен буть юнак шляхетний.

АНТОНІО

Мені твоя порада до вподоби;
Міркуєш вірно ти; і щоб ти бачив,
Як це мені до серця припада,
Я виконаю все і при нагоді
До герцога пошлю його негайно.

ПАНТІНО

Туди рушає завтра дон Альфонсо, 
А з ним ще кілька юнаків значних, 

Щоб герцогу освідчити пошану
І запропонувать свої послуги.

АНТОНІО

Чудове товариство! З ними разом
Поїде й мій Протей... Ось він, до речі!

Входить ПРОТЕЙ.

ПРОТЕЙ

О радісне кохання! О рядки
Солодкі, ніжні!.. О життя солодке!
її рукою тут водило серце,
Тут  присягання вірного кохання!
О, щоб батьки любовний наш союз
Благословили й згодою своєю
Вмить повершили наше юне щастя!..
О Джуліє, мій янгол!

АНТОНІО

Що то за лист, що ти його читаєш?

ПРОТЕЙ

Це, батьку мій, привіт від Валентина...
Лиш кілька слів... Мені привіз його
Наш спільний друг.

АНТОНІО

А дай мені листа;

Побачим, що нового.

ПРОТЕЙ

Батьку мій,
Немає тут новин... Він тільки пише,
Як він живе щасливо, як його
Шанують любо і який ласкавий
До нього герцог. Кличе і мене
З ним поділить фортуну.

АНТОНІО

Ну, а ти що?
ПРОТЕЙ

Я підлягаю вашій волі, пане,
А не зичливим побажанням друга.

АНТОНІО

Його бажання й моя воля збіглись.

Ти не дивуйсь, що вирішив я справу
Раптово так; бо те, чого я хочу 
Те хочу я,  і край! Постановив я,
Що певний час укупі з Валентином
Ти поживеш при герцогськім дворі.
Тобі я слатиму не менше грошей,
Ніж Валентину шле його сім'я.
Готуйся! Завтра вирушиш в дорогу.
Мовчи! Я так сказав,  тож буде так!

ПРОТЕЙ
Синьйоре мій, так швидко не зберусь я.
Прошу вас,  відкладіть на день чи два
Поїздку.

АНТОНІО

Ні. Ніяких зволікань!

Усе, що треба, вишлю я потому,
Ти мусиш виїхати завтра,  чуєш?! 
Ходім, Пантіно; доручаю вам
Його хутенько вирядить в дорогу.

Входить АНТОНІО й ПАНТІНО.
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ПРОТЕЙ

Тікав я від вогню, щоб не згоріти,
Та й затопивсь у хвилях, і тону...
Листа я не насміливсь показати...

Боявся батька... думав,  раптом він
Любов мою не схвалить... і брехнею
Тепер їй на заваді став я сам,
О, як нагадує весна кохання

Квітневий день, мінливий і несталий!
Ледь сонечко засяє в небі з рання,

Набігла хмара  й темрява настала...

Повертається ПАНТІНО.

ПАНТІНО

Синьйор Протею, батенько вас кличуть;
Вони-бо поспішають,  не баріться!

ПРОТЕЙ
Скоряйся серце!.. Ах, так мусить бути...
Хоч над усе ти хтіло б «ні» гукнути!

Виходять.

ДІЯ ДРУГА
Сцена 1

Вестибюль герцогського палацу доби Ренесансу.
(Палац Бальбі у Генуї).

Мілан. Світлиця в герцоговім палаці.

Входять ВАЛЕНТИН та СПІД.

СПІД
Синьйоре, ваша рукавичка...

ВІЛЕНТИН

Ні;

Мої ось на руках.
СПІД

Ця теж  до пари...

ВАЛЕНТИН

А покажи... О, дай її мені!

Божественної ручки покрив чарівний!..
Ах, Сільвіє кохана!..

СПІД
Синьйоро Сільвіє! Синьйоро Сільвіє!

ВАЛЕНТИН

Чого ти кричиш, йолопе?
СПІД

Вона так далеко, що нічогісінько не почує,
синьйоре.

ВАЛЕНТИН

А хто ж вам звелів, синьйоре, кликати її?
СПІД

Та ви ж самі, синьйоре, ваша милость; а
втім  може, я помилився...

ВАЛЕНТИН

Ви надто метушливі, синьйоре; вічно ви
забігаєте наперед.

СПІД
Та ви ж самі нещодавно гримали на мене

за те, що я надто неповороткйй.
ВАЛЕНТИН

Не меліть казна-чого, синьйоре; скажіть
краще, чи знаєте ви синьйорину Сільвію?

СПІД
Оту, що в неї ваша милость закохані?

ВАЛЕНТИН

А звідки ви знаєте, що я в неї закоханий?

СПІД

На це є сила-силенна різних ознак: по-
перше, ви навчилися, як синьйор Протей,
схрещувати руки на грудях, немов ви з
усього чисто невдоволені; далі  невпинно

мугикати любовної пісеньки, мов та

вільшанка; уникати людей та блукати самотою, мов
який зачумлений; зітхати, мов школяр, що
загубив свою абетку; плакати, мов яке
дівчисько, що поховало свою бабуню;
постувати, мов тяжко хворий, що його посаджено
на дієту; не спати ночами, мов людина, яка
схибнулася на тому, що її обов'язково обі-
крадуть; скиглити, мов жебрак у день усіх
святих. А перш було,  коли ви сміялися,
можна було подумати, що то кукурікає
півень; коли ви йшли, то виступали, мов
гордий лев на прогулянні; коли ви постували, то
це траплялося тільки по обіді; коли ви
сумували,  то тільки тоді, як вам бракувало
грошей; тепер же вас так зачарував погляд
вашої повелительки, що, дивлячись на вас,
я починаю вагатися: чи мій ви господар, а чи
не мій.

ВАЛЕНТІН

Та невже ж ти все це помічаєш в мені?

СПІД
Не в вас, а поза вами.

ВАЛЕНТИН

Поза мною? Такого не може бути.
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СП|Д
А звісно, поза вами, Той, хто

обмірковував би свої вчинки сам у собі, не витворяв
би таких дурниць. А ви де не ступите,  аж
гульк! там новий вйбрик і вродився, та
ще й один від другого дурніший. Ви щось
вймудруєте й відразу ж виставляєте це
напоказ. І, коли дивишся на вас,  усі ваші
дурощі просвічують крізь вас, як сеча в ури-
налі; отже, яке б око вас не побачило,
відразу ж, як досвідчений лікар, відгадає,
яка саме у вас хвороба.

ВАЛЕНТИН
Та скажи ж мені, нарешті, чи знаєш ти

синьйорину Сільвію?

СПІД
Оту, що на неї ви раз у раз витріщаєте

очі під час обіду й вечері?
ВАЛЕНТИН

Ти помітив це? Саме її я й маю на думці.

СПІД
Ні, синьйоре, я її не знаю.

ВАЛЕНТИН
Як же це так? Ти знаєш, що я витріщаю

на неї очі, а кажеш, що ти її не знаєш?

СПІД
Це, може, та, що така бридка на обличчя?

ВАЛЕНТИН
Ото сказав, хлопче!.. Вона не така

вродлива, як чарівна й приваблива...

СПІД
Еге ж, синьйоре! Це я добре знаю.

ВАЛЕНТИН
Що ти знаєш?

СПІД
Що вона зовсім не така чарівна й

приваблива, як в а м здається.

ВАЛЕНТИН

Я хотів сказати, що краса її варта
найбільшої хвали, а привабливість її та чарівлй-
вість  незчисленні.

СПІД

А звісно,  краса-бо її намальована, а
щодо останнього  то його.й почислити не
можна.

ВАЛЕНТИН

Як-то  намальована? Як-то  почислити

не можна?

СПІД

Я хочу сказати, синьйоре, що вона так

фарбується, аби здаватися вродливою, що
краса її ні для кого не має аніякісінької ціни.

ВАЛЕНТИН

А за кого ж ти маєш мене? Я й вихваляю її

і захоплююсь її красою.
СПІД

Та ви ж її й не бачили відтоді, як вона
змінилася на гірше.

ВАЛЕНТИН

А відколи ж то вона змінилася на гірше?

СПІД
Відтоді, як ви закохалися в неї.

ВАЛЕНТИН

Я покохав її відтоді, як уперше її побачив,
і повсякчасно бачу, яка вона прекрасна.

СПІД
Якщо ви кохаєте її, ви не можете її

бачити?

ВАЛЕНТИН

Чому ж то?
СПІД

А тому, що кохання сліпе. О, якби ви
мали мої очі! Якби ваші власні очі були такі ж
гострі, як і того часу, коли ви сварилися на
синьйора Протея за те, що він ходить без
підв'язок!

ВАЛЕНТИН

Ну, то що ж я тоді побачив би?
СПІД

Отоді ви побачили б вашу теперішню
дурість, а також і те, яка ж бо та синьйора
Сільвія бридка. Синьйор Протей, коли
закохався, не бачив, що він забуває защебнути
підв'язки; а ви, коли закохалися, не бачите,
що ви забуваєте одягти штани.

ВАЛЕНТИН

Ого, хлопче,  виходить, що й ти

закохався! Адже ж учора вранці ти таки добре
недобачав і, мабуть, через те не зміг
почистити мої черевики.

СПІД
Щирісінька правда, синьйоре; я був

закоханий у мою постіль. Дякую вам, що ви
дали мені доброго прочухана за мою
закоханість; це надає мені відваги погрймати на
вас за вашу.

ВАЛЕНТИН

Моя любов стоїть у моєму серці
непохитно, як скеля.

спід
А ви спробуйте її посадовити,  тоді

вона заспокоїться.

ВАЛЕНТИН

Вчора ввечері синьйорина просила мене
написати кілька рядків тому, кого вона
кохає.

СПІД
Й ви написали?

ВАЛЕНТИН
Написав.

СПІД
А вони не дуже кульгають?

ВАЛЕНТИН

Ні, хлопче: я-бо намагався написати
якомога краще. Але цить... ось і вона.

Входить СІЛЬВІЯ.
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СПІД
набік.

Ляльковий фарс та й тільки! О, чудова
маріонетка! Тепер він усю її роль
проказуватиме за неї.

ВАЛЕНТИН

Синьйоро й повелителько моя,  тисячу

разів бажаю вам доброго ранку!
СПІД

набік.

Побажав би вже просто доброї ночі. А
тоді вже  цілого мільйона розмаїтих утіх!

СІЛЬВІЯ

Синьйоре Валентине й мій служнику
покірний, бажаю й вам того ж  дві тисячі
разів!

СПІД
набік.

Годилося б, щоб він давав відсотки їй; а
виходить, що вона їх дає йому.

ВАЛЕНТИН

Звеліли ви  й я написав листа

До вашого неназваного друга;

Я це робив би вельми неохоче,
Коли б не мав пекучого бажання
Вам догодить, володарко моя.

СІЛЬВІЯ

Спасибі вам, мій служнику ласкавий!
Чудовий лист...

ВАЛЕНТИН

Повірте, синьйорино,
Важка то праця  навмання писати,
Не знаючи кому; тому й вагався я.

СІЛЬВІЯ

Виходить, ви над міру потрудились?
ВАЛЕНТИН

Ні, синьйорино; тільки накажіть 
І я вам напишу таких листів
Хоч тисячу, якщо це вам потрібно.
А втім...

СІЛЬВІЯ

Чудовий вираз! Знаю я,
Що має йти потому; втім  мовчу я;
А втім  мені байдуже; втім  візьміть;
А втім, велике вас спасибі; й більше
Я не збираюсь турбувати вас.

СПІД
набік.

А втім, ти турбуватимеш, а втім...
А втім, іще щось буде...

ВАЛЕНТИН

Синьйорино,
То вам мій лист не до вподоби?

СІЛЬВІЯ

Ні,

Листа написано чудово; а пррте,
Якщо писали ви так неохоче,
Я повертаю вам його  візьміть!

8 *

ВАЛЕНТИН

Синьйоро, він належить вам...
СІЛЬВІЯ

Так-так,

Я знаю це, синьйоре; я просила
Сама вас написати, та не хочу

Сільвія. Картина англійського художника Дж. У. Райта
(1802 48).

Брать вашу працю. Отже, лист оцей 
Цілком належить вам. Я сподівалась,
Що ви вкладете в нього більш чуття...

ВАЛЕНТИН

Лиш накажіть  я напишу вам інший.
СІЛЬВІЯ

Коли напишете його, тоді 
Й читайте замість мене. Як той лист

Вам до вподоби припаде,  чудово;
Як ні  то й краще.

ВАЛЕНТИН

Що ж то буде, панно,
Як припаде мені він до вподоби?

СІЛЬВІЯ

Тоді візьміть його собі в віддяку
За вашу працю... Отже, прощавайте!

Виходить СІЛЬВІЯ.

СПІД

0 витончені хитрощі! О гра розкішна!
От уклепався мій господар,  просто

смішно!..

Незрима насмішка, як ніс незримий на лиці,
1 як на вежі високо  незримі прапорці!
Господар мій все коло неї упадає,
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Вона ж бо вчителя свого сама навчає.

Та й ловко ж! Раптом сталось те, чого ніхто
не ждав:

Листа мій пан-писака сам до себе написав!

ВАЛЕНТИН

У чім річ, синьйоре? Про віщо ви
міркуєте сам із собою?

СПІД

Та, так собі,  намагався віршувати,
синьйоре; а ось в а м не завадило б
поміркувати.

ВАЛЕНТИН'

Про віщо?
СПІД

Про те, що ви перетворилися на
посередника синьйорини Сільвії.

ВАЛЕНТИН

Посередника? Між ким?

СПІД
Між нею й вами самими. Та вона ж

фігурально посваталася до вас.
ВАЛЕНТИН

Як-то фігурально?

СПІД
Тобто  листовно, мав би я сказати.

ВАЛЕНТИН
Та вона ж мені нічого не писала.

СП,Д
А навіщо ж їй було писати, коли вона так

спритно примусила вас зробити це за неї, 
тобто, написати листа до самого себе? Та

невже ж ви не збагнули цього жарту?
ВАЛЕНТИН

Не збагнув, повір.
СПІД

Аж ніяк не можу вам повірити, синьйоре.
Хіба ж не помітили ви, як хитромудро вона
говорила?

ВАЛЕНТИН

Нічого я не помітив, крім того, що вона
розгнівалася на мене.

СПІД
Як? Ви не помітили листа?

ВАЛЕНТИН

Але ж це той лист, що я його написав її
другові...

СПІД

І того листа віддала вона вам. Зрозуміли,
нарешті?

ВАЛЕНТИН

Ох, коли б за цим не крилося чого
лихого!

СПІД

Ручуся вам, що вийде все на добре:
«Бо часто ви писали їй, синьйоре, і на

відповідь чекали;
Вона ж писать вам не могла, бо дівчині таке

не випадало,

А мо' й боялася, що зрадить посланець її,
і крадькома

Коханому писать коханого вона примусила
сама».

Усе це я кажу вам, мов з книжки вичитую,
бо воно ж так і надруковано там, в отій
книзі. Про що замислилися, синьйоре? Час
обідати.

ВАЛЕНТИН

Я вже обідав.
СПІД

То й гаразд; тільки послухайте, синьйоре:
хоч хамелеон-кохання й може живйтися
самим повітрям, я, проте, належу до тих, які
воліють з'їсти чималйй кавалок добрячого
м'ясця, і саме зараз дуже не від того, щоб
підобідати. Ах, не будьте ж такі суворі й
невблаганні, як ваша кохана! Згляньтесь на
мене, згляньтесь на мене!

Виходять.

Сцена 2

Верона. Кімната в господі Джулії.

Входять ПРОТЕЙ та ДЖУЛІЯ.

ПРОТЕЙ

Терпіння, Джуліє...
ДЖУЛІЯ

Терпіти мушу,
Адже ж нема між чим і вибирати.

ПРОТЕЙ

Як тільки зможу я,  вернусь негайно.

ДЖУЛІЯ

Якщо ви не відвернетесь від мене,
То вернетеся хутко ви... Візьміть 
Від Джулії на згадку.

Дає йому персня.

ПРОТЕЙ
Ось вам мій.

Дарую вам,  хай буде на заміну.

ДЖУЛІЯ
І закріпім ці змовини цілунком.

ПРОТЕЙ

Моя рука тому є запорука,
Що вірність я довіку не зламаю...
Як на добу мине хоча б година,
Щоб не зітхав я за тобою, люба, 
Нехай поб'є мене найтяжча кара
За те, що я на мить тебе забув!
Але мені вже час іти... На мене

Мій батько жде... О, не кажи нічого!
Надходить час приплйву; не роби ж
Його припливом сліз: такий приплив
Мене лишень загаяв би даремно...

Виходить ДЖУЛІЯ.

Прощай же, Джуліє! Вона пішла?
Пішла, не мовивши до мене й слова?..
Таке-бо є кохання щире й справді!
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Воно мовчить, живе лишень ділами,
І марно красномовності не тратить!

Входить ПАНТІНО.

ПАНТІНО

Синьйоре, мій, вас ждуть.
ПРОТЕЙ

Я йду! Тяжке прощання...
О, як болить мені це розставання!..

Виходять.

Сцена З

Там же. Вулиця.

Входить ЛАНС, ведучи свого собаку.

ЛАНС

Ні-ні, я почуваю, що плакатиму ще цілу
годину, поки не висохну від жалю і не
проплачу моїх очей; вся порода Лансів має таку
ваду. Зараз мені вйдали, як блудящому
синові, мою пайку і звеліли їхати з синьйором
Протеєм у Мілан до герцогського двору.
Мені здається, що Креб, мій собака, найне-
чутливіше створіння в цілім світі,  має-бо
найхолодніше серце! Моя мати плакала, мій
батько ридав, моя сестра голосила, наша
служниця ревла, наша кицька в розпачі
ламала руки,  одне слово, все в нашій госпо-

Ланс.

ді поперекидалося догори ногами з нудьги
та горя, а оцей клятий пес, наче затявся, 
не зронив і сльозиночки. Він  камінь,
справжній бруковгїй камінь, і має в серці не
більше жалю до ближніх, аніж
звичайнісінький собака. Єврей, і той заплакав би, див-
лячися на нас, як ми прощаємося... Навіть
моя сліпа бабуся, уявіть собі, так ридала,
прощаючись зі мною, що мало не осліпла.
Стривайте,  ось я вам зараз покажу, як це
все відбувалося: оцей черевик хай буде мій
батько; ні, цей лівий черевик  мій батько;
ні-ні, лівий черевик  це моя мати; ні, так
не годиться! А втім, може, й так... Звісно, що
так! У лівого черевика підошва протерлася.
Отже, цей черевик із діркою  моя мати,
а оцей  мій батько. А хай йому дідько 
так чи не так? Авжеж, так! А оця ковінька,
синьйоре,  це моя сестра; бо, бачте, вона
біла, мов лілея, і тонка, мов жердйна. Цей
капелюх  це Нен, наша служниця. А я 
собака... Ні-ні, собака  це собака; ні  я
за собаку. О, собака  це я... Та ні ж бо 
я сам за себе... Авжеж, так буде краще...
Гаразд! Отож, підходжу я до батька та й
кажу: «Благословіть мене, батьку». А
черевик мовчить,  за сльозами й слова
вимовити не може; тож я цілую батька; а він ще
дужче плаче. Тоді підходжу я до матері.
(О, коли б оцей черевик та міг тепера
загомоніти, як стара жінка!) Ні, мовчить, 
мовчить, мов колода... Ну, я звісно, цілую її, 
ось отак... Атож, це вона, я відчуваю подих
моєї матері. Тепер я підходжу до сестри.
Чуєте, чуєте, як вона стогне... А тимчасом
цей клятий пес не зронив жодної сльозинки,
і пари з уст не пустив... Йому й байдужки, що
я всю землю полив моїми слізьми!..
Гляньте, аж порох за цей час став мокрісінький.

Входить ПАНТІНО.

ПАНТІНО

Агов, Лансе!.. Поспішай, поспішай! Твій

господар уже на кораблі; тобі доведеться
доганяти його човном, якщо встигнеш
догребти. Та що сталося? Чого це ти розквасив
губи та розрюмався, хлопче? Ану лиш,
ворочайся швидше! Осел!.. Прогавиш приплив,
якщо баритимешся...

ЛАНС

Ну, що ж, коли й прогавлю приплив... Хай
йому лиха година!.. Сущий тягар...

ПАНТІНО

Який там у тебе тягар?!
ЛАНС

А звісно, який: оця тварюка  Креб, мій
пес нечувственний...

ПАНТІНО

Не базікай казна-чого, йолопе! Кажу ж
тобі, що ти прогавиш приплив; а якщо
прогавиш приплив, то прогавиш подорож; а
якщо прогавиш подорож, то прогавиш свого
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господаря, а якщо прогавиш свого
господаря, то прогавиш свою службу; а якщо
прогавиш службу... Чого це ти мені затуляєш
рота?

ЛАНС

Боюсь, щоб ти не прогавив свого язика.
ПАНТІНО

Як же я можу прогавити язика?
ЛАНС

А дуже просто,  ти його загубиш, бо
верзеш дурниці.

ПАНТІНО

Я верзу дурниці?
ЛАНС

Атож. Подумаєш,  налякав! Я прогавлю
і приплив, і подорож, і господаря, і
службу?!.. І приплив! Ого!.. А чи знаєш ти,
капустяна голово, що як не буде припливу, то я
підніму воду в морі моїми слізьми. А якщо
вітер ущухне,  я надму вітрила моїми
зітханнями!

ПАНТІНО

Ну, ходім, ходім, чоловіче; мене послано
покликати тебе.

ЛАНС

То й кличте, синьйоре, якщо маєте охоту.
ПАНТІНО

Підеш ти, нарешті?
ЛАНС

Та йду вже, йду.

Виходять.

Сцена 4

Мілан. Світлиця в герцоговім палаці.

Входять ВАЛЕНТИН, СІЛЬВІЯ, ТУРЮ та СПІД.

СІЛЬВІЯ

Служнику мій...
ВАЛЕНТИН

Велителько?

спід
Господарю, синьйор Туріо сердиться,

він поглядає на вас кривим оком.
ВАЛЕНТИН

Так, хлопче,  це з кохання.

спід
Та тільки не до вас.

ВАЛЕНТИН

Ну, то до моєї велительки.

СПІД
Не завадило б вам нагодувати його запо-

тйличниками, дати йому духу.
СІЛЬВІЯ

Служнику мій, у вас смутне обличчя.

ВАЛЕНТИН

Так, синьйорино, я виглядаю немов
смутний.

ТУРІО

А хіба ж ви'виглядаєте не на того, хто
ви є?

ВАЛЕНТИН
Можливо.

ТУРІО

То ви прикидаєтесь?
ВАЛЕНТИН

Як і ви.
ТУРІО

Ким же я прикидаюся?
ВАЛЕНТИН

Розумним.
ТУРІО

А які докази на протилежне?
ВАЛЕНТИН

Ваша дурість.
ТУРІО

У чому ж ви вбачаєте мою дурість?
ВАЛЕНТИН

У вашій камізелі.

ТУРІО

Моя камізеля добряча, та ще й подвійна.
ВАЛЕНТИН

Ну, то можна подвоїти й вашу дурість.
ТУРІО

Як?!..
СІЛЬВІЯ

Ви гніваєтеся, синьйоре Туріо? Ви
мінитеся на обличчі?

ВАЛЕНТИН

Не турбуйтеся, синьйорино; адже ж він
міниться, як хамелеон.

ТУРІО

Який воліє поживитися вашою кров'ю,
щоб не жити поруч вас та не дихати з вами
одним повітрям.

ВАЛЕНТИН

Ви щось сказали, синьйоре?
ТУРІО

Так, синьйоре. Що сказав, те й зроблю!
І цього разу  скінчено справу.

ВАЛЕНТИН

Я те добре знаю, синьйоре: ви завжди
кінчаєте перш, ніж почнете.

СІЛЬВІЯ

Чудова перестрілка словами, синьйори!
Це просто  перебіжний вогонь.

ВАЛЕНТИН

Ви маєте рацію, синьйорино; і нам
лишається дякувати тому, хто постачає нам набої.

СІЛЬВІЯ

Кому ж то, служнику мій?
ВАЛЕНТИН

Вам  ласкава господине. Ви наділили нас
вогнем: синьйор Туріо черпає свою вогневу
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дотепність у поглядах вашої милості і потім
великодушно розсипає той запозичений
вогонь у вашому товаристві.

ТУРЮ

Синьйоре, якщо ви так неощадно
розсипатимете ваші слова, міняючись ними зі мною,
то я дуже швидко призведу вашу дотепність
до банкрутства.

ВАЛЕНТИН

Знаю, синьйоре,  дуже добре знаю; ви
маєте цілу скарбницю розмаїтих слів і
жодної іншої монетки, бачиться мені, ви не
даєте вашим слугам. Якщо звернути увагу на
їхні нікчемні лівреї, ви їм платите тільки
вашими нікчемними словами.

СІЛЬВІЯ

Досить, синьйори, досить... Сюди йде мій
батько.

Входить ГЕРЦОГ.

ГЕРЦОГ

Ну, дочко Сільвіє, ти мов в облозі! 
Синьйоре Валентине,  добрі вісті:
Здоровий батько ваш. А що б то ви
Тому сказали, хто привіз листа вам?

ВАЛЕНТИН

Я був би щиро вдячний, ваша світлість,
Гінцеві доброму.

ГЕРЦОГ
Чи знаний вам

Земляк ваш, дон Антоньйо?

ВАЛЕНТИН

Так, мій пане,
Синьйор він вельми гідний і шляхетний,
Й всі віддають йому належну шану.

ГЕРЦОГ
Він має сина?

ВАЛЕНТИН

Так, ласкавий пане.
І син цілком достойний тої слави,
Якої заробив його отець.

ГЕРЦОГ
Ви добре знаєте його?

ВАЛЕНТИН
Так знаю,

Як і себе самого; ще з дитинства
Ми завжди з ним у прйязні жили.
Я, на той час, був безтурботний ледар;
Я марнував години найцінніші,
Не прагнучи ніяких ідеалів,
І занедбав найвищу досконалість.
Але ж Протей,  таке його ім'я,
Встиг збагатити розум свій знанням,
Не згаявши й хвилини на дурниці.
Роками юний,  досвідом старий він;
Хоч молодий, а має ум дозрілий;
І, словом (гарні якості його
Затьмарюють усі мої хвали
Своїм яскравим сяйвом), все він має,
Що прикраша шляхетного синьйора,
Він досконалий тілом і душею!

ГЕРЦОГ
Ну що ж, синьйор, як справді він такий, 
То вартий він кохання герцогині
І годен буть за радника мені.
Так знайте ж, пане,  він до нас приїхав;
Його мені в листах рекомендують
Шановані вельможці. Він  наш гість.
Гадаю,  звістка ця не засмутить вас.

ВАЛЕНТИН

Мені тут бракувало лиш його!

ГЕРЦОГ
То привітайте ж гостя, як належить.
Я, Сільвіє, звертаюся до тебе;
Й до вас, синьйоре Туріо; а вас 
Мені просить не треба, Валентине.
Я йду й пришлю його до вас, панове.

Виходить ГЕРЦОГ.

ВАЛЕНТИН

Це той синьйор, моя ласкава панно,
Що я про нього вам розповідав.
Ми з ним приїхали б сюди удвох,
Коли б його очей не полонив
Красуні-любки погляд кришталевий.

СІЛЬВІЯ

А зараз його очі, мабуть, вільні
І він покинув їй заставу іншу
На знак незрадності?

ВАЛЕНТИН

Ні, певен я,

Вони ще й зараз в неї у полоні.
СІЛЬВІЯ

То він осліп; але ж, як він сліпий,
Чи міг би він знайти до вас дорогу?

ВАЛЕНТИН
Кохання має двадцять пар очей.

ТУРІО
А я ось чув, що буцімто кохання
Очей не має зовсім.

ВАЛЕНТИН

Для таких

Коханців, Туріо, як ви. Коли
Потворний хто  кохання мружить очі.

Входить ПРОТЕЙ.

СІЛЬВІЯ

Ну, досить, досить!.. Ось і той синьйор.
ВАЛЕНТИН

Привіт тобі, мій дорогий Протею!
Прошу, синьйоро, ствердіть цей привіт
Ласкавою прихильністю своєю.

СІЛЬВІЯ

Його достойність в тому запорука,
Що він у нас для всіх бажаний гість,
Якщо він справді друг ваш.

ВАЛЕНТИН

Так, синьйоро.
Володарко моя, дозвольте нам
Віднині слугувати вам з ним разом.
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Сільвія, Валентин і Протей.

СІЛЬВІЯ

Негідна я таких високих слугів...
ПРОТЕЙ

О ні, прекрасна панно, навпаки,
Слуга негоден ваших слів ласкавих.

ВАЛЕНТИН

Покиньте говорить, що хтось негоден...
Прийміть, синьйоро, і його до послугї

ПРОТЕЙ
О, вірність вам  мій вищий обов'язок!

СІЛЬВІЯ

Й за вірність вас чекає щира дяка.
Слугу віта негідна господиня.

ПРОТЕЙ

Коли б це хто сказав, крім вас,  умить
поліг би!

СІЛЬВІЯ

За те, що привітав вас?
ПРОТЕЙ

Ні, за те,
Що ви «негідна» господиня, панно.

Входить СЛУГА.

СЛУГА

Синьйорино, господар мій, ваш батько,
хочуть побалакати з вами.

СІЛЬВІЯ

Я йду. (Виходить слуга.) Синьйоре
Туріо, прошу вас,

Ходім зі мною. Вас, служник новий,
Вітаю ще раз я і залишаю,
Щоб побалакати могли ви з другом.
Як скінчите  приходьте; ми ждемо.

ПРОТЕЙ

Обоє ми до послуг синьйорини.

Виходять СІЛЬВІЯ, ТУРІО та СПІД.

ВАЛЕНТИН

Розповідай, як там ведеться вдома?
ПРОТЕЙ

Здорові всі, і друзі шлють привіт.
ВАЛЕНТИН

А як твої?
ПРОТЕЙ

Здорові і вони.
ВАЛЕНТИН

А як красуня? Як твоє кохання?
ПРОТЕЙ

Мої пригоди ніжні  не для тебе;
Не полюбляв раніш ти цих розмов.

ВАЛЕНТИН

Протею, друже,  все тепер змінилось!
Мене кохання тяжко покарало
За те, що я його раніше зневажав, 
Живу, немов якась душа покутна!..
З думок не йде мені моя кохана,
І я не їм, нудьгую, день у день
Нема мені просвітлої години,
А ніч по ночі сльози ллю гіркі...
Кохання на мені помстилось за зневагу
І відібрало сон з подоланих очей,
Вони стоять на варті і пильнують
Над невтишймим серцем цілу ніч!..
0 друже мій! Кохання  це тиран,
1 я йому скоривсь! Тепер для мене 
Немає мук над муки від кохання,
Немає втіх  над радощі його!
Немає балачок поза коханням...

Кохання  все для мене! В цьому слові 
Мій сон, обід, сніданок і вечеря.

ПРОТЕЙ
Спинись! В твоїх очах читаю я

Твою судьбу; а ідол твій, звичайно,
Був зараз тут?

ВАЛЕНТИН

Вона  небесний янгол!

ПРОТЕЙ

О ні; вона  наземна досконалість.

ВАЛЕНТИН

Скажи що божественна...
ПРОТЕЙ

Ні, не хочу

Підлещувати їй.
ВАЛЕНТИН

Ну, то мені
Підлещуй; таж хвала живйть кохання!

ПРОТЕЙ
Коли заслаб я на кохання,, ти
Мені давав гіркі пілюлі; зараз 
Ті ж самі ліки я даю тобі.
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ВАЛЕНТИН

Тоді кажи про неї тільки правду;
Якщо і не богиня, то найвища
Вона з усіх красунь, і на землі
Ніхто їй дорівнятися не може!

ПРОТЕЙ
За винятком коханої моєї...

ВАЛЕНТИН

Без винятків, мій друже, як не хочеш
Вчинить образу виняткову ти
Моїй коханій.

ПРОТЕЙ

Як? То я не можу

Віддать моїй над нею перевагу?
ВАЛЕНТИН

Я й сам твою звеличу: я вшаную

Твою кохану дозволом  носити
Трен Сільвії; щоби земля низька
Не запишалась тим, що поцілує
її убрання й раптом не зреклася
Вирощувати квіти запашні,
І літніх днів не обернула в зиму!

ПРОТЕЙ
Це що за хвастощі, мій Валентине?

ВАЛЕНТИН

Пробач! Все, що кажу я  це ніщо,
Як порівнять до Сільвії; і проти неї
Всі вищі досконалості  ніщо!.,
її краса сіяє самотою...

ПРОТЕЙ
Хай самотою і живе.

ВАЛЕНТИН

О ні!

Нізащо в світі!.. Ні! Вона моя!

Владаючи цим скарбом, я багатий,
Як двадцять океанів, щоб у них
Був перлами коштовними пісок,
! чистим нектаром  прозорі хвилі,
І золотом  скелясті береги...
Даруй мені, що я забув за тебе,
Збагни  я ввесь захоплений коханням...

Ось щойно з нею вийшов мій суперник;
На розум небагатий він, але
Багатий він на гроші й через те
її отець йому дав перевагу;
Тож мушу я за ними поспішитись.
Адже кохання,  знаєш сам,  ревниве!

ПРОТЕЙ
Ну, а вона ж тебе кохає?

ВАЛЕНТИН

Так.

Ми заручилися; ба навіть більше:
Уже призначено годину шлюбу,
І склав я хитрий план, як нам втекти;
Я влізу по драбйні шнуровій
В її вікно. Я вже обміркував.
Сприятливо все склалось, нам нд щастя!
Ходім до мене, любий мій Протею,
Твоя порада стане нам в пригоді.

ПРОТЕЙ
Іди вперед; а я не забарюсь.
Я мушу йти до гавані по речі,
Які лишились ще на кораблі;
Я заберу їх і прийду до тебе.

ВАЛЕНТИН

Й повернешся негайно?
ПРОТЕЙ

Так, звичайно.

Виходить ВАЛЕНТИН.

Як більший пломінь поглина малий,

Або як цвяхом цвяха вибивають,

Так згадка про мою любов колишню
Умить без сліду зникла, як туман
Проти нового сонця. Через віщо?..
Чи очі то мої, чи захват друга,
її краса, а чи моя зрадливість 
Зненацька замутили розум мій?..
Вона красуня, так, але ж красуня
І Джулія, що я її кохаю...
Кохаю?.. Ні! Кохав колись давно...
Моя любов свій загубила образ,
Розтанувши, мов лялька воскова
Перед вогнем. І у моєму серці
Від неї вже нічого не лишилось...
Здається я й до друга прохолов,
Враз запалавши до його коханки...
О, як шалено маритиму нею,
Коли я ближче знатиму її,
Якщо, не знаючи, я міг так покохати!
Я щойно бачив тільки вроду панни,
І голову стуманено мені...
Коли ж її засяє досконалість,
Ручусь,  вона мені засліпить очі!
Вгамуйсь, моя жаго! Скорись! Забудь!
А ні,  звоюй кохану будь-що-будь!..

Виходить.

Сцена 5

Там же. Вулиця.

Входять СПІД та ЛАНС.

СПІД

Лансе! Честю моєю присягаюся, ти 
бажаний гість у Мілані.

ЛАНС

Не давай фальшивої присяги, любий
юначе; зовсім я не бажаний гість. Я завжди
кажу, що чоловік іще не загинув, допоки
його не повішено, і ще не бажаний гість у
будь-якому місці, допоки не оплачено його
рахунку в пивничці та господиня не сказала
йому: «Милості просю до господи!»
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СПІД
Ну, то ходімо зі мною, дурна ти макітро,

ходімо мерщій до пивнички; там тобі за
п'ять пенсів, принаймні, п'ять тисяч разів
«милості просимо» скажуть. А розкажи-но
мені, хитрюго, як розстався твій господар із
синьйориною Джулією?

ЛАНС

Ну, що ж! Якщо вони поєдналися
серйозно, то роз'єдналися вони жартома.

СПІД
А вона вийде за нього заміж?

Ні.
ЛАНС

СПІД
Як-то? Він із нею ожениться?

ЛАНС

Ні, і це не так.

СПІД

Виходить, у них щось поламалося?
ЛАНС

Та ні ж бо! Цілісінькі й здоровісінькі обоє,
мов ті рибки у воді.

СПІД
Ну, то як же стоїть справа з ними? В

чому ж річ?
ЛАНС

А отак: якщо його річ добре стоїть, то й
для її речі все гаразд.

СПІД
Який-бо ти осел і справді! Нічого не

второпаю, що ти базікаєш! Мені це не міститься
в голові...

ЛАНС

Якщо не второпаєш, виходить, осел не я,
а ти. В мою ковіньку швидше заженеш
розум, аніж у твою голову.

СПІД
Що ти мелеш?

ЛАНС

А ось глянь. (Утикає в землю свою
к о в і н ь к у.) Ну що? Бачив?

СПІД
Ти загнав ковіньку в землю, а не розум у

ковіньку.
ЛАНС

Однаково.

СПІД

Та кинь-бо дурня клеїти! Скажи мені
правду: буде весілля?

ЛАНС

Спитайсь мого собаку: якщо він скаже
«так»,  виходить, буде; якщо він скаже
«ні»,  виходить, буде; якщо він покрутить
хвостом і нічого не скаже,  виходить,
однаково буде.

СПІД
Отже,  висновок: весілля буде.

ЛАНС

Ти можеш вйвідати в мене таку секретну
справу тільки через порівняння.

Спід і Лане. Картина англійського художника
Чарльза Гріна.

СПІД
Чим би не вивідати, аби вивідати. А що ти

скажеш, Лансе, про мого господаря? Адже ж
він зовсім очманів з кохання.

ЛАНС

Та він зроду-віку такий.
СПІД

Який?
ЛАНС

Який, який!.. Очманілий,  он який, як ти й
сам його допіру найменував.

СПІД
Ти мене не розумієш, лахудрин ти сину,

ослячі твої вуха!
ЛАНС

Що тобі, йолопе,  не я не розумію, а твій
пан-господар анічогісінько не тямить.

СПІД
Я кажу тобі, що мій господар згорів з

кохання.

ЛАНС

А я кажу тобі, що мені байдужісінько,
згорів він чи здурів, отой твій пан-господар!
Якщо хочеш піти зі мною до пивнички,
добре; якщо не хочеш, то ти єврей, нехрист
і негоден зватися християнином.

СПІД
Чому?
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ЛАНС

А тому, що тобі бракує милосердя, щоб
почастувати християнина пивом; ну, то
йдеш?

СПІД

Та йду вже, йду.

Виходять.

Дочку свою за Туріо віддати.
Та не страшний мені дурний суперник.
Я спритно оплету його лукавством
І покладу його зальотам край,
Аби з палацу Валентин забрався...
Пошли ж мені, кохання, дужі крила,
Щоб справу повершив я швидко й сміло!

Виходить.

Сцена 6

Там же. Світлиця в палаці.

Виходить ПРОТЕЙ.

ПРОТЕЙ

Покину Джулію  зламаю клятву;
Цю покохаю  теж зламаю клятву;
Як друга зраджу  зраджу я подвійно.
Та ж сила, що примусила мене
Дать першу клятву, змушує тепер
її ламати тричі. Так,  любов
Сама заприсягнулася на вірність,
Й сама ж нараз ту прйсягу ламає!..
Любов  ти призвела мене на гріх,
Навчи ж тепер, як маю гріх покрити!
Я поклонявся зірці мерехтливій,
Тепер обожую яскраве сонце...
Розумний-бо лама дурну присягу!
Нікчема той, кому бракує волі
Поганеє на краще замінити.
0, посоромсь, блюзнірський мій язик!
Ти звеш «поганим» ту, що сам хвалив
І двадцять тисяч раз їй присягався!
Кохання з серця викинуть не можна;
Проте, я викинув: але ж для того,
Щоб покохати дужче. Я втрачаю 
І Джулію і Валентина; втім,
Зберігши їх, я втратив би себе;
А втративши обох, я зберігаю
Себе самого замість Валентина,
І Сільвію  про Джулію забувши.
Адже я сам собі найближчий друг...
Кохання ж бо для нас  то найцінніше!..
А Сільвія  клянуся чистим небом! 
Перетворила Джулію зненацька
На чорну ефіопку... Позабуду ж
Я навіть те, що Джулія живе!
Нехай в душі моїй лишиться згадка,
Що почуття моє до неї вмерло;
А Валентина буду я вважати
За ворога, щоб Сільвія мені
За подругу щонаймилішу стала.
Не можу я буть вірний сам собі,
Якщо не зраджу дружби з Валентином.
Наміривсь він до Сільвії в вікно
Цю ніч по шнуровій драбині влізти;
І я, його суперник, все те знаю!
Я батькові відкрию їхній замір,
1, під гарячу руч, він Валентина
Негайно прожене, бо ж він замислив

Сцена 7

Верона. Кімната в господі Джулії.

Входять ДЖУЛІЯ та ЛУЧЕТТА.

ДЖУЛІЯ

Порадь мене, Лучетто; поможи!
Тебе коханням ніжним заклинаю,
Тебе,  живу табличку, що на ній
Накреслено мої думки й бажання,
Навчи мене, скажи, як я могла б,
Додержавши звичаю, звідси рушить
Туди, де зараз любий мій Протей?

ЛУЧЕТТА

Гай-гай! Важкий той шлях і надто довгий.

ДЖУЛІЯ

Ретельний пілігрим не знає втоми,
Як сходжує ослаблими ногами
Він різні землі. То хіба ж втомлюсь я,
Коли помчу в далеку путь на крилах
Мого кохання, летючи в той край,
Де жде мене мій дорогий, жаданий,
Протей мій неоцінний!

ЛУЧЕТТА

Чи ж не краще
Заждати, щоб вернувся він до вас?

ДЖУЛІЯ
Ах, погляди його мені потрібні
Більш, ніж пожива! Зворушись, Лучетто,
Стражданням зголоднілої душі...
Коли б ти відала всю міць кохання,
То, мабуть, заходилася б скоріш
Вогонь розпалювать холодним снігом,
Аніж гасить вогонь жаги словами.

ЛУЧЕТТА

Я не збираюся гасити в вас
Вогонь жаги; я тільки намагаюсь
Погамувать його несамовитість,
Щоб він у межах розуму лишився.

ДЖУЛІЯ
Що більше гасиш, то ясніш горить він.
Струмок, що тихо лісом протікає,
Ледь стріне перешкоду на шляху,
Враз закипає, мов несамовитий;
Коли ж ніщо йому не заважає,
Леліє тихо він на камінцях
І джуркотить мелодію чудову,
Цілуючи очеретинку кожну,
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Що хилиться до нього по дорозі;
І так, звиваючись, він тихо плине,
Й хлюпощеться безжурно, несучи
Свою прозору воду, й шлях скінчивши,
її вливає в грізний океан...

Джулія. Малюнок англійського художника Дж. Дж
Дженкінса (1811 85).

То не ставай же на моїм шляху,
І буду я терпляча, мов струмок,
І шлях важкий легким для мене здасться,
Аби він до коханого мого
Мене привів. Тоді я  відпочину!
Отак, пройшовши путь свою тернисту,
Раює праведна душа, коли
В Елізіум вона потрапить врешті.

ЛУЧЕТТА

В якім убранні хочете ви їхать?
ДЖУЛІЯ

Не у жіночім, щоб, бува, в дорозі
Я не спадала на бридку увагу
Пожадливим чоловікам. Лучетто,
Допоможи мені добути вбрання
Таке, як носить скромний паж шляхетний.

ЛУЧЕТТА

Але ж тоді синьйорі*доведеться
Обстригти коротко волосся.

ДЖУЛІЯ
Ні;

Я підв'яжу його шовковим шнуром
І заплету в дрібушки; я зроблю

Із нього двадцять вузликів упертих,
Як і кохання щире. Фантастична
Така покраса й юнакові личить,
Хоч би й старіш він був, ніж я здаюсь.

ЛУЧЕТТА

Якого ж крою мають буть штани?
ДЖУЛІЯ

Та це ж однаково, щоб ти спитала:
«Яку завширшки, пане мій шановний,
Зробити вам спідницю?» В цьому я
На тебе покладаюся, Лучетто.

ЛУЧЕТТА

їх треба з буфами зробить, синьйоро.
ДЖУЛІЯ

Покинь, Лучетто! Це ж бо некрасиво.
ЛУЧЕТТА

Штани без буф не варті навіть шпильки;
Ви ж хоч шпильки могли б в них заховати.

ДЖУЛІЯ

Лучетто, мила, як мене ти любиш,
Придбай мені пристойне й гарне вбрання.
А що, коли про мене пустять славу
Про те, що я сама, так легковажно,
Помандрувала в небувалу путь?
Боюсь, що це мене збезчестить...

ЛУЧЕТТА

Що ж 

Як боїтесь, то зоставайтесь дома.
ДЖУЛІЯ

Ні-ні,  не згодна я.
ЛУЧЕТТА

Тоді,  рушайте,
І викиньте безчестя з голови.
Якщо Протея ваш приїзд потішить,
Дарма, як хто засудить ваш від'їзд!
А втім, боюсь я, що синьйор Протей
І трішки не зрадіє вам.

ДЖУЛІЯ
Якраз

Цього я зовсім не боюсь, Лучетто.
О, тисячі присяг, його благання,
І сліз його безмежний океан,
Його слова про вічнеє кохання,
Усе те запорукою мені,
Що я  бажана гостя для Протея!

ЛУЧЕТТА

Таж річ відома,  сльози і слова
Знаряддя всіх чоловіків облудних.

ДЖУЛІЯ
Лише низьких,  задля мети низької!
Ні, люба, мій Протей з'явивсь на світ
Під зіркою правдивою, й тому;
Його слова  міцні зобов'язання;
Його присяги  непохитна правда;
Його кохання  чисте і безгрішне;
Ві д серця щирого він сльози ллє,
Й такий далекий серцем від облуди,
Як і блакить небесна від землі.

ЛУЧЕТТА

Просіть же небо, щоб він це довів вам,
Коли ви з ним зустрінетесь!
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ДЖУЛІЯ
Лучетто,

Як любиш ти мене,  не ображай
Протея так, під сумнів беручи
Його чесноти. Полюби його,
І цим ти й на мою любов заслужиш.
Ну а тепер, ходім мерщій до мене;
Поможеш ти мені зібрати все,
Що треба для жаданої мандрівки.
Все, що я маю,  кидаю на тебе:
Моє добро, маєтності,  все, все,
І навіть добру славу, а взаміну 
Лиш виряди мене в жадану путь.
Ні слова більш! Берися ж до роботи!
Чекати довш  не маю я охоти!

Виходять.

ДІЯ ТРЕТЯ
Сцена 1

Мілан. Приймальня в герцоговім палаці.

Входять ГЕРЦОГ, ТУРЮ та ПРОТЕЙ.

ГЕРЦОГ

Синьйоре Туріо, я попрошу вас 
Лишіть нас на хвилину. Треба нам
Поговорить про дещо по секрету.

Виходить ТУРІО.
То що ж ви маєте мені сказати?

ПРОТЕЙ

Володарю, все те, що мушу я
Відкрити вам, я мав би потаїти
Заради дружби; та коли згадаю
Ту ласку, що ви нею вшанували
Мене, негідного,  мій обов'язок
Велить мені розповісти вам те,
Чого-бо, за обставин інших, пане,
Ніхто від мене зроду б не почув.
То знайте ж, пане: друг мій Валентин
Наміривсь викрасти цієї ночі
У вас дочку; він сам мені сказав те.
Я знаю, що ви хочете віддати
її за Туріо того, що він
Шляхетній синьйорині осоружний.
Коли б же так її у вас украли,
То це вразило б вас на схилі віку
В саміське серце. Отже, я вважаю
За найсвятіший обов'язок мій

Вам викрить їхній план; багато краще
На друга виказать, аніж дозволить,
Щоб замір той здійснився, і стягти
На вашу голову біду, яка
Дочасно вас звела б у домовину.

ГЕРЦОГ
Протею мій, я дякую тобі
За чесне піклування! Не забуду

Протей і Герцог.

Тобі цього повік. Я й сам не раз
Кохання їхнє помічав, коли
Здавалось їм, що міцно я заснув;
І часто я збирався Валентина
З дочкою роз'єднать, заборонивши
Йому відвідувати мій палац.
Та боячись, коли б не помилитись
Й невинного не взяти на підозру,
(Чого я завжди уникав, синьйоре),
До нього був привітний я й ласкавий,
Щоб непомітно з'ясувать все те,
Про що мені ти щойно розповів.
А щоб ти знав, як я того боявся,
Бо відав  юність спокусити легко,
Скажу тобі, що я мою дочку
В високій вежі на ніч замикаю.

Тож викрасти її немає змоги.
ПРОТЕЙ

То знайте ж, ясний пане,  змога є.
Він влізе по драбині шнуровій
В її вікно і викраде кохану.
Пішов він саме зараз по драбину,
І має принести її сюди;
Отут ви й можете його застукать.
Але, прошу вас, будьте обережні,
Мій герцогу шляхетний, щоб не міг
Він догадатися, що я відкрив вам
Таємну змову їхню. Спонукала
Мене на це лише любов до вас,
А не ворогування проти друга.
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ГЕРЦОГ
Клянуся честю,  він ніколи зроду
Не знатиме, що викрив змову  ти.

ПРОТЕЙ

Ось Валентин; мій пане, прощавайте.

Виходить.

Входить ВАЛЕНТИН.

ГЕРЦОГ
Куди йдете так спішно, Валентине?

ВАЛЕНТИН
Даруйте, ваша світлосте,  чекає
На мене посланець; він має взяти
Листи мої до друзів. Отже, я
Біжу, щоб швидше їх йому віддати.

ГЕРЦОГ
Листи оті важливі?

ВАЛЕНТИН
Я сповіщаю лиш про те, який
Здоровий я і як живу щасливо
При вашому дворі, мій ясний пане.

ГЕРЦОГ
Ну, то пусте!.. Побудь зі мною хвильку;
Обговорить з тобою мушу я
Одну секретну особисту справу.
Таж, певно, знаєш ти, що я хотів
Дочку за пана Туріо віддати.

ВАЛЕНТИН

Я знаю, герцогу; то, безперечно,
Чудова партія: жених багатий,
До того ж доброчесний і вельможний,
І в нього є всі якості, які
Для мужа вашої дочки потрібні.
Хіба ж він синьйорині не до серця?

ГЕРЦОГ
Ні, мій синьйор,  немає ради з тим!
Вона примхлйва, вперта, гордовита,
Зухвала, неслухняна, норовлива,
Й не визнає повинності; вона
Себе не має за мою дочку,
Й мене, як батька, зовсім не шанує.
Признаюся тобі, що все те разом
В душі моїй любов до неї вбило...
Я сподівався, що на схилі віку
її любов мене догляне ніжно,
Та помилився, й вирішив я сам
Удруге одружитися; нехай 
її бере, хто хоче; лиш краса
Тепер їй буде посагом за те,
Що батька не схотіла шанувати.

ВАЛЕНТИН

А чим же можу я допомогти вам?
ГЕРЦОГ

В одну прекрасну даму, тут в Мілані,
Я закохавсь, мій друже; на біду ж 
Вона сувора надто і холодна,
І не звертає жодної уваги
На всю мою старечу красномовність...
Тож я хотів би, щоб на певний час
Ти став мені за вчителя, мій друже,

(Я вже й забув, як упадати слід,
Та й звичаї відтоді відмінились;)
Навчи ж мене, що маю я вчинити,
Щоби прихильно глянули на мене
Моєї дами очі променисті?

ВАЛЕНТИН

Якщо слова безсилі  обдаруйте!..
Коштовні речі краще промовляють,
Усі жінки їх вельми полюбляють...

ГЕРЦОГ

Вона назад дарунки відсилає...

ВАЛЕНТИН

Бо удає, немов їх зневажає.
!ще пошліть; і в розпач не впадайте,
Та на любов надії не втрачайте:
В байдужості красуня часом криє
Майбутні любощі, і нишком мріє...
Як гнівна є, то це не проти вас,
Збудити хоче більш кохання в вас.
Як прожене вас,  нічого боятись,
Ненавидить сама-бо залишатись!
Від неї правди ви не сподівайтесь,
Бо каже: «йдіть!», а думає: «лишайтесь»...
Хваліть її, на лестощі ловіть;
Хоч і бридка,  ви янголом зовіть.
Поганий той мужчина поміж нами,
Хто б жінки знадити не міг словами!..

ГЕРЦОГ
Але ж оцю, що я тобі кажу 
її рідня давно вже обіцяла
Шляхетному синьйору молодому.
А щоб не залицявсь до панни інший,
її удень дбайливо стережуть.

ВАЛЕНТИН

То я б ту панну уночі навідав.
ГЕРЦОГ

Таж двері замкнено, а ключ  у схові;
До неї не потрапиш і вночі.

ВАЛЕНТИН

Що ж заважа в вікно до неї влізти?

ГЕРЦОГ

Ох, надто високо її кімната,

А мури надто рівні, й через те
Немає способу до неї влізти,
Не важачи життям.

ВАЛЕНТИН

То я б нараяв,
Узять драбину шнурову з гаками
Й на вежу злізти до нової Геро,
Якщо відважні ви, як був Леандер.

ГЕРЦОГ
Навчи мене,  ти ж лицар бездоганний,
Де міг би я добуть таку драбину.

ВАЛЕНТИН

Коли її вам треба, ясний пане?
ГЕРЦОГ

Цієї ночі; бо ж любов  дитина,
Вона мерщій хапає все, що може.

ВАЛЕНТИН

На сім годин я принесу драбину.
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ГЕРЦОГ

І ще одно: туди піду я сам;
То як мені драбину ту пронести?

ВАЛЕНТИН

Вона легка, володарю, й не важко
її сховати під рясним плащем.

ГЕРЦОГ
Під отаким, наприклад, як і твій?

ВАЛЕНТИН
Так, пане мій.

ГЕРЦОГ

Дозволь його помірять;
Я і собі такого ж роздобуду.

ВАЛЕНТИН

Тут кожен плащ, володарю, згодиться.
ГЕРЦОГ

Я зовсім розучився їх носити...
Дозволь мені накинути твого! 
Це що за лист?!.. До Сільвії?!.. Ого!..
Ось і драбина, що мені потрібна!..
Прошу пробачення, синьйоре мій,
Але листа я мушу розпечатать.

Читає.

«Раби мої  думки, всі мрії красні
Мчать в далечінь до Сільвії моєї...

О, щоб і я у тиху нічку ясну
Полинути так само міг до неї!..

Ті слуги їй на грудях спочивають,
А я, господар їхній, гину з туги,

Свою нещасну долю проклинаю,
Й ніяк не можу стерпіти наруги!..

Кляну себе за те, що їх послав
Туди, де сам я раювати мав!»

Так-так!.. А це що?
«О Сільвіє, тебе звільню я цеї ночі».
То он в чім річ! Для того і драбина...
А, Фаетоне (Меропсів синок),
Поважився ти правити зухвало
Небесним повозом і, мов шалений,
Спалити всесвіт?!.. Та невже схотів ти,
Побачивши, що світить і тобі,
Зірвати з неба зірку?!.. Забирайся!
Низький пролазо! Геть, зухвалий рабе!
Мани усмішкою таких, як сам!..
! знай, якщо ти вийдеш звідси цілий, 
За те подякуй добрості моїй,
А не твоїм заслугам. Ця-бо ласка 
Понад усі, що ними так сердечно
Тебе я ущедряв. Але ж, як ти
В моїх лишишся володіннях довше,
Ніж невідкладний вимага від'їзд,
Клянуся небом, гнів мій переважить*
Мою любов до тебе й до дочки!
Іди ж! Я слухать виправдань  не буду!..
Як любиш ти життя  то забирайсь!..

Виходить ГЕРЦОГ.

ВАЛЕНТИН

О, краще смерть, ніж жити на тортурах!
Смерть  це вигнання від самого себе;
А Сільвія  це я; таж у вигнанні

Від Сільвії моєї  буду я
В вигнанні сам від себе! Горе, горе!..
Смертельне те вигнання!.. Ясне світло 
Не світло вже, як Сільвії не бачу!
! задля мене радість  то не радість,
Як Сільвії нема. Чи ж можу я
Лиш мріями живйть моє кохання?
Задовольнятись прйвидом блаженства?
Як ніч без Сільвії я перебув 
Не чую музики я в співах солов'їних!..
Й коли удень я Сільвії не бачу,
Нема для мене сонця в чистім небі...
Без неї я  ніщо!.. Вона одна
Дає мені життєву силу й гріє,
І бадьорйть мене, й пильнує чуйно...
Вигнанням я від смерті не врятуюсь!
Зоставшись тут,  від смерті не втечу...
Утікши звідси,  сам себе уб'ю я!

Входять ПРОТЕЙ та ЛАНС.

ПРОТЕЙ

Біжи, хлопче, біжи, біжи, і знайди мені
його! Мерщій! Мерщій!

ЛАНС

Тю-гу! Тю-гу!
ПРОТЕЙ

Що ти бачиш?
ЛАНС

Того, кого ми шукаємо; на його голові
немає жодної волосинки, щоб не була вона
втілений Валентин.

ПРОТЕЙ
Валентин?

ВАЛЕНТИН
Ні.

ПРОТЕЙ

Хто ж ти? Його примара?

І не примара.

То що ж ти?

Ніщо.

ВАЛЕНТИН

ПРОТЕЙ

ВАЛЕНТИН

ЛАНС

А хіба ж ніщо годне розмовляти?
Господарю, можна йому полатати спину?

ПРОТЕЙ
Кому ти хочеш полатати спину?

ЛАНС

Нічому.
ПРОТЕЙ

Забирайся, йолопе!
ЛАНС

А чого ж то, господарю? Адже ж я хочу
полатати спину нічому! Ну, зробіть ласку,
дозвольте...

ПРОТЕЙ

Геть! Забирайсь, негіднику,  кажу я.
Мій друже Валентине  слово лиш...
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ВАЛЕНТИН

Я став глухий для добрих слів, мій друже,
Бо повні вуха маю слів лихих...

ПРОТЕЙ
Тоді свої  в мовчанні поховаю;
Вони жорстокі, злі й немилозвучні.

ВАЛЕНТИН

Померла Сільвія?!..
ПРОТЕЙ
Ні, Валентине.
ВАЛЕНТИН

Немає Валентина вже для неї! 

То зрадила мене?
ПРОТЕЙ
Ні, Валентине.
ВАЛЕНТИН

Немає Валентина відтоді,

Як зрадила мене моя кохана!..
Ну, то кажи, як маєш що сказати.

ЛАНС

Синьйоре, є наказ, щоб вас прогнати.
ПРОТЕЙ

Що на вигнання ти засуджений... Так-так,
Гіркі новини!.. Маєш ти покинуть 
І місто це, і Сільвію, й мене.

ВАЛЕНТИН

О, я вн*е ситий горем цим нестерпним!..
Ще трохи  і воно мене задушить...
А Сільвія про те вже знає?

ПРОТЕЙ
Так;

І присуду жорстокому цьому
(Його-бо не скасовано ще й досі)
Вона офірувала море перлів,
Що їх усі сльозами звуть; і, впавши
Своєму батькові до ніг, ридала
Й ламала білі рученьки свої,
Які немовби крейдою взялися,
Немов поблідли від тяжкого горя...
Та ні благання, ані зойки тужні,
Ні срібних сліз потоки, ні покірне
Колінкування перед лютим батьком,
Ніщо не зворушило його серця!..
Ні,  мовив він,  як схоплять Валентина,
То муситиме вмерти!..  і дочку
За те, що так за тебе обставала,
Ту ж мить він наказав замкнуть в темницю,
Й погрожував гнівливо залишити
її в отім ув'язненні повік.

ВАЛЕНТИН

Ні слова більш, якщо останнім словом
Ти не уб'єш мого життя! Коли ж
Уб'є те слово,  то прошу сердечно 
Шепни його мені у вухо, хай
Кінцевим буде слово те акордом
До неомірної моєї туги...

ПРОТЕЙ
Ой, не журися тим, чого направить
Не можеш ти. А краще пошукай,
Як лихові зарадити найліпше, 
Всі людські злигодні зціляє час.

Як тут зостанешся,  ти не побачиш
Коханої і тільки наразиш
Життя своє на небезпеку, друже.
Підпорою в коханні є надія;
Озбройся нею і мерщій тікай,
Вона-бо захист від думок тужливих...
Твої листи летітимуть сюди,
Хоча ти сам далеко будеш звідси;
Шли їх мені, щоб я передавав їх,
Щоб раз у раз на сніжнобілих грудях
Могла ховати їх твоя кохана.

Спливає час! Розмови ці даремні!
Мерщій рушаймо! До міської брами
Я проведу тебе; ми поговорим,
Як би зарадить при твоїй біді.
Якщо ти Сільвію кохаєш справді,
То бережи себе, хоча б для неї.
Май осторогу! Поспішаймо, друже!

ВАЛЕНТИН

Будь ласка, Лансе, як побачиш Спіда,
Скажи, щоб він поквапивсь коло брами
Північної мене догнати.

ПРОТЕЙ
Дурню,

Знайди його! Ходімо ж, Валентине.
ВАЛЕНТИН

О Сільвіє! О Валентин бездольний!

Виходять ВАЛЕНТИН та ПРОТЕЙ.

ЛАНС

Я тільки дурень, бачте; а проте мені
вистачило глузду, щоб збагнути, що господар
мій  не що інше, як шахрай; атож 
неприторенний шахрай! Жодна жива істота не
знає й не відає, що я закоханий; а проте я
направду закоханий: цієї таїни не витягнеш
з мене навіть цугом; і того не витягнеш
нізащо,  в кого я закоханий; а проте це 
жінка! Але хто ця жінка  я не скажу й
самому собі; а проте це  дівчина з ферми,
корівниця; проте вона  не зовсім дівчина,
бо в неї були вже хрестини; а проте  вона-
таки дівчина, бо вона дівчина-служниця в
свого господаря і робить у нього за плату.
Вимуштрувано її краще, ніж лягавого пса,
а то вже дуже багато задля простої
християнської душі. Ось реєстр (добуває
папірця) її чеснот. «Imprimis: вона може но-
сйти й приносити». Ну, що ж, адже ж більше
зробити не здолає й коняка; ні, коняка
приносити не може, вона може тільки носити;
виходить, моя корівниця краща, ніж будь-
яка шкапа. «Item: вона вміє доїти»; о,
бачте, яка чудова якість у дівчини, якщо в неї
чисті руки.

Входить СПІД.

СПІД

Здорові були, синьйоре Лансе! Куди це ви
попливли з вашими думками?

ЛАНС

Поплив не я, а мій господар.
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СПІД
Отуди к бісу! Вічно він усі слова

поперекручує. Що нового вичитав ти з отого
папірця?

ЛАНС

Чорні новини,  найчорніші, що ти їх будь-
коли чував.

СПІД
Тобто, як чорні, хлопче?

ЛАНС

Еге ж, такі чорні, як атрамент.
СПІД

А дай-но я почитаю.
ЛАНС

Чи ти ба, чого тобі закортіло, йолопе! Та
ти й читати не вмієш.

СПІД
Брешеш ти,  ба вмію.

ЛАНС

Ну, стривай,  ось я перевірю. Кажи: хто
тебе породив?

СПІД
Ото питання! А звісно хто  син мого ді-

дуні.
ЛАНС

Ах ти ж  невігласе, бараняча ти голово!
Син твого дідуні? Де ж пак!.. Тебе породив
син твоєї бабуні! Он що!.. Чув? От і
виходить, що ти читати не вмієш.

СПІД
Ну-ну, не товчи язиком гороху, блазню!

Давай-но! Покажи, що там написано у тому
папірці.

ЛАНС
На, дивись. І хай допоможе тобі святий

Микола!
СПІД

«Imprirrtis: вона вміє доїти».
ЛАНС

Атож, це вона вміє.
СПІД

«Item: вона варить добре пиво».
ЛАНС

А звідси, бач, і приказка: благословенні
ті, що варять добре пиво.

СПІД
«Item: вона вміє шити».

ЛАНС
Виходить, коло неї буде з чого жити.

СПІД
«Item: вона вміє плестй».

ЛАНС

А чого ж іще чоловікові треба, коли він
має жінку, яка постачатиме йому панчохи? То
можна й без посагу обійтися!

СПІД
«Item: вона вміє прати й качати».

ЛАНС
І це до діла! Аби було що вдягти, а

брудна не ходитиме.

СПІД
«Item: вона вміє прясти».

ЛАНС

Ловко! То мені не треба буде про неї
дбати; сама-бо прядкою зароблятиме собі на
хліб.

СПІД
«Item: вона має ще багато ненайменова-

них чеснот».

ЛАНС

Це, бач, означає, що в неї багато
нешлюбних чеснот, тобто  байстрюків; а ті ж бо не
знають своїх батьків, отож і ймення не
мають.

СПІД
А далі йдуть її вади.

ЛАНС
Так би мовити, на п'яти її чеснотам

наступають.

СПІД
«Item: не слід цілувати її натщесерце, в

неї-бо неприємно тхне з рота».
ЛАНС

Пусте! Цю ваду можна виправити
сніданком; читай далі.

СПІД
«Item: вона любить солодко попоїсти».

ЛАНС
То й краще: що більше вона їстиме, то

легше виправить свій дух.
СПІД

«Item: вона балакає уві сні».
ЛАНС

То не біда,  аби вона не спала,
розмовляючи.

СПІД
«Item: вона небалакуча».

ЛАНС
Який-бо то бевзь і справді! Записати таке

до її вад! Таж небалакучість  то найвища
чеснота в жінці. Прошу тебе, викресли це
звідси та постав на чолі найголовніших
чеснот.

. СПІД
«Item: вона манірниця і чепурушка».

ЛАНС

І це викресли; всі Свині дочки заражені
цією вадою. Відібрати в жінок таку
спадщину  просто неможливо.

СПІД

«Item: вона не має зубів».
ЛАНС

Ще й краще для мене, бо я дуже люблю
шкоринки.

СПІД

«Item: вона сварлива».
ЛАНС

Дарма! Таж зубів вона не має,  виходить,
кусатися не буде.

СПІД
«Item: вона любить заживати чарку».
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ЛАНС

То вже таке діло,  якщо трунок добрий,
то нехай частується; як вона не схоче, то й я
не від того, щоб чарчину вкинути. Добрі речі
треба шанувати.

СПІД
«Item: вона надто щедра».

ЛАНС

На слова? Та де там! Адже ж тут сказано,
що вона небалакуча; а на гроші не
розщедриться, бо гаманець завжди буде при мені;
ну, а на інше що  нехай собі! Нічого не
вдієш. Гаразд, поїхали далі.

СПІД
«Item: вона має більше волосся, ніж

розуму, і більше вад, ніж волосся, і більше
грошей^ ніж вад».

ЛАНС

Годі, годі,  я її беру, хоч у цьому місці я
двічі, а мо' й тричі вагався: брати чи не
брати... А прочитай-но цього пункта ще
разочок.

СПІД
«Item: вона має більше волосся, ніж

розуму...»
ЛАНС

Більше волосся, ніж розуму... дуже
можливо; і я це доведу. Покришка солонки
накриває сіль, виходить,  її більше, ніж солі;
волосся покриває голову з розумом,
виходить, його більше, ніж розуму в голові:
більше-бо завжди покриває менше. Що
далі?

. СПІД
«І більше «ад, ніж волосся...»

ЛАНС

Це жахливо... О, коли б цього пункту не
було!

СПІД
«І більше грошей, ніж вад».

ЛАНС

Ах, просто розкіш!.. Це слово скрашає
всі її вади. Гаразд,  я її беру. А якщо буде
весілля,  адже ж на світі немає нічого
неможливого...

Що тоді?
СПІД

ЛАНС

Тоді я скажу тобі, що твій господар чекає
на тебе коло Північної брами.

СПІД
На мене?

ЛАНС
На тебе? А ти хто ж такий? Чи ба, яка

велика цяця! Йому траплялося чекати й не
таких, як ти.

СПІД
То я мушу йти до нього?

ЛАНС
Ти мусиш чухрати до нього в собачу

ристь! Ти-бо тут так довго байдикував, що,
мабуть, і бігцем не поспієш.

СПІД
То чом же ти, йолопе, не сказав мені того

раніше? А бодай тебе з корінням вйгладило
разом із твоїми любовними цидулками!

Виходить.

ЛАНС

Ех, та й нагорить же йому за те, що він
читав мого листа! Так йому й треба! Мурмй-
ло рёпане! Іч який! Пхає свого носа до
чужих секретів!.. Піду й я за ним,
помилуюся, як йому прочухана даватимуть. Ото смі-
ха!

Виходить.

Сцена 2

Там же. Світлиця в герцоговім палаці.

Входять ГЕРЦОГ та ТУРЮ; згодом  ПРОТЕЙ.

ГЕРЦОГ

Синьйоре Туріо, ви не турбуйтесь,
Тепер вона полюбить вас напевне;
Таж Валентина вигнано звідсіль,
Вона його вже не побачить.

ТУРІО

З того часу,
Як вигнано його, вона ще більш

Ненавидить мене, цурає, й завжди
Глузує з мене так, що на взаємність
Я втратив будь-яку надію.

ГЕРЦОГ
Ат!

Кохання те її колишнє схоже

На крижану фігурку, що вона
Відразу тане, лиш теплом війнуло,
І губить форму. Так в дочки моєї
Думки замерзлі теж розтануть з часом,
Й забудеться негідний Валентин.
Ну що, синьйор Протею? Де земляк ваш?
Поїхав звідси, як йому звелів я?

ПРОТЕЙ
Поїхав, герцогу.

ГЕРЦОГ
Його від'їзд

Дочку мою страшенно запечалив...
ПРОТЕЙ

Мине короткий час,  і вмре її печаль.
ГЕРЦОГ

Це й я кажу; а Туріо не згоден,
Протею мій, мені довів твій вчинок,
І відданість твою й твою прихильність;
Та й я до тебе привернувся; отже 
Просити в тебе хочу я поради.

ПРОТЕЙ
Як вашої не буду вартий ласки,
Нехай повік я втрачу вашу ласку!
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ГЕРЦОГ
Ти ж знаєш, як я хочу одружити
З синьйором Туріо мою дочку.

ПРОТЕЙ
Так, герцогу.

ГЕРЦОГ
І знаєш ти також,

Що волі батьківській вона рішуче
Не хоче підлягти.

ПРОТЕЙ
Не хтіла, пане,

Допоки був тут Валентин.
ГЕРЦОГ

Е, ні!
Вона стоїть уперто на своєму.
Порадь мене, що маємо зробити,
Щоб дівчина забула Валентина
І покохала Туріо.

ПРОТЕЙ
Є засіб:

Хай наклепають їй на Валентина,
Що він облудний, боягуз, що він
Низького роду,  це такі три ганджі,
Що їх жінки ненавидять найбільше.

ГЕРЦОГ
Вона збагне, що то на нього наклеп.

ПРОТЕЙ
Звичайно так, якщо винити буде
Його запеклий ворог; то ж бо мусить
Сказать їй все  його найкращий друг.

ГЕРЦОГ
То маєте ви взяти це на себе.

ПРОТЕЙ
Звільніть мене від цього, ваша світлість!..
Шляхетному синьйорові не личить
Негідно так брехати,  ще й на друга!..

ГЕРЦОГ
Як ваша похвала не помогла б,
То й наклеп ваш йому вже не пошкодить;
А через те  однаково для вас,
Чим маєте мені ви прислужитись.

ПРОТЕЙ

Я вам скоряюсь, герцогу шляхетний;
Як зможе наклеп вплинути на неї,
Вона розлюбить Валентина швидко.
Та викинуть із серця ту любов
Іще не означає  в Турйо закохатись.

ТУРІО

От саме через те, як почнете
Ви з неї витягать любов до нього,
То, щоб, бува, не сплуталась вона
Й не стала негодяща, постарайтесь
Навйть її на мене; а для того 
Ви маєте мене так вихваляти,
Як будете ганьбити Валентина.

ГЕРЦОГ
Тож ми звіряємось на вас, Протею;
Нам Валентин розповідав, що ви
Де-інде маєте свою кохану,
І що нездатні зрадить ви й зламати
Присягу. Через те я дозволяю

Вам з Сільвією бачитися вільно.

Вона сумує, плаче і нудьгує,
Та вам, як другові його,  зрадіє;
Й ви зможете намовити її 
Забути Валентина й покохати
Того, хто друг мені.

ПРОТЕЙ

Зроблю я все,
Що тільки зможу, пане мій. А ви,
Синьйоре Туріо, пасивні надто;
Вам слід було б піймать її, як пташку,
В сильце пісень любовних та сонетів,
Що в них бриніла б непохитна вірність.

ГЕРЦОГ
0 так, поезія  небесний дар,
1 в ній могутня сила!

ПРОТЕЙ
Заспівайте

Про те, що на олтар її краси
Ви офіруєте і ваші сльози,
Й зітхання ваші, й ваше чисте серце!..
Пишіть, допоки стане атраменту,
А висхне, то пишіть сльозами. Хай
З отих рядків  і ніжних, і жагучих 
Кохання ваше промовля до неї.
На чародійній лютні у Орфея
Бриніли замість струн поетів жили;
І звук їх золотий, коли він грав,
Пом'якшував твердую крицю й скелі,
І тигрів приручав, і викликав
З безмежної морської глибини
Левіафанів-велетнів на берег,
І їх примушував іти в танець!
Отож, сумні елегії зложивши,
Ви прокрадіться нишком уночі
До любки під вікно і, запросивши
Музйків добрих, в супроводі їх
Співайте їй сумної серенади,
Щоб мила панна, врешті, зворушилась!
Ніч тиха, мовчазна,  найбільш співзвучна
Благанням тужним пісні про кохання...
Оце єдиний шлях до серця панни.

ГЕРЦОГ
Так може вчить лиш той, хто сам кохає.

ТУРІО
Я цеї ночі виконаю все,
Що ти мені порадив. Отже, мій
Наставнику, ласкавий мій Протею,
Прошу тебе, ходім до міста разом,
Щоби музйків гарних роздобути;
Я маю вже добрячого сонета,
І ним чудовий задум твій почну.

ГЕРЦОГ
Час добрий вам, синьйори.

ПРОТЕЙ
Ваша світлість,

Ми до вечері  ваші вірні слуги;
Потому ж візьмемось до справ...

ГЕРЦОГ
Ні-ні!

Не гайте часу; я-бо вас звільняю.
Виходять.
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ДІЯ ЧЕТВЕРТА
Сцена 1

Ліс близько Мантуї.

Входять кілька РОЗБІЙНИКІВ.

ПЕРШИЙ РОЗБІЙНИК

Тримайтесь, хлопці; он іде прохожий.

ДРУГИЙ РОЗБІЙНИК
А хоч би й десять,  бийте їх, не бійтесь!

Входять ВАЛЕНТИН та СПІД.

ТРЕТІЙ РОЗБІЙНИК

Спиніться! Стійте! Ні чичирк!.. Мерщій
Давайте все, що маєте, а ні,
То зв'яжем вас й самі повідбираєм.

СПІД
Синьйоре, ми загинули! Це ті
Негідники, що їх тут навкруги
Бояться всі мандрівці.

ВАЛЕНТИН

Друзі...
ПЕРШИЙ РОЗБІЙНИК

Ні,
Не друзі ми; ми  ваші вороги!

ДРУГИЙ РОЗБІЙНИК
Та цить! Послухаймо його, що скаже.

ТРЕТІЙ РОЗБІЙНИК
Клянусь моєю бородою,  вірно!
Здається, він пристойний чолов'яга.

ВАЛЕНТИН

То знайте ж,  я не маю що втрачати.
Мене-бо доля тяжко покарала,
І сам не знаю за що!.. Все добро,
Що маю я  це мій злиденний одяг.
Як ви роздягнете мене, панове,
То й все багатство візьмете моє.

ДРУГИЙ РОЗБІЙНИК
Куди простуєте?

ВАЛЕНТИН

В Верону.
ПЕРШИЙ РОЗБІЙНИК

А звідки ви йдете?
ВАЛЕНТИН

З Мілана.

ТРЕТІЙ РОЗБІЙНИК

І довго там жили?

ВАЛЕНТИН

Шістнадцять місяців; і жив би й довше,
Коли б не вигнала мене звідтіль
Лиха фортуна.

ПЕРШИЙ РОЗБІЙНИК
Ви вигнанець?

ВАЛЕНТИН

Так.

ДРУГИЙ РОЗБІЙНИК
За віщо ж вигнано вас звідти?

ВАЛЕНТИН

Ох,

За те, про що мені й згадати гірко...
Я вбив там одного й тепер караюсь;
Але я вбив його у чеснім герці,
Без підступу й без ошуканства.

ПЕРШИЙ РОЗБІЙНИК
Ну,

Якщо це так,  нема чого й каратись.
Невже вас вигнано за ту дрібницю?

ВАЛЕНТИН

Атож, ще й радий я, що лиш на цьому
Все лихо окошилося.

ПЕРШИЙ РОЗБІЙНИК

Так-так...

А мови знаєте ви чужоземні?
ВАЛЕНТИН

Я замолоду мандрував чимало,
Й завдячений цьому, що знаю їх;
А ні, то попадав би в скрут не раз я.

ТРЕТІЙ РОЗБІЙНИК
Клянуся голим черепом ченця
Із славної ватаги Робін Гуда,
Хлопчина цей  отаман пречудовий
Для зграї нашої!

ПЕРШИЙ РОЗБІЙНИК
До діла кажеш...

Прошу на кілька слів, панове!
СПІД

Синьйоре мій, пристаньте-бо до них;
Не бачив я розбійників чесніших.

ВАЛЕНТИН

Мовчи, негіднику!
ДРУГИЙ РОЗБІЙНИК

Чи вам в житті що-небудь ще лишилось?
ВАЛЕНТИН

Нічого, крім надії на фортуну.
ТРЕТІЙ РОЗБІЙНИК

То знайте ж,  серед нас є хлопці
Й значного роду; юність невгамовна
Нас викинула геть із товариства
Людей достойних. Так мене, наприклад,
З Верони вигнано за те, що я
Хотів був викрасти одну синьйору
Багату вельми й герцогову кревну.

ДРУГИЙ РОЗБІЙНИК
Мене  із Мантуї за те, що я
Синьйорові шляхетному у сварці
Прошив кинджалом серце.

ПЕРШИЙ РОЗБІЙНИК
І мене

Так само вигнано за ті ж дрібниці.
Але вернімося до справи! (Ми
Самі признались вам в провинах наших,
Щоб виправдати перед вами те,
Що ми розбійники). Отож, синьйоре,
Ми бачимо, що ви ставні й вродливі,
Ще й мови знаєте чужі, а нам
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Освіченого чоловіка треба,
Такого ось, як ви, у нашім ділі...

ДРУГИЙ РОЗБІЙНИК
До того ж ви  вигнанець, як і ми,
Й тому ми перш за все у вас питаєм:
Чи згодні за отамана нам бути?
Й, скоряючись потребі неминучій,
Із нами разом жити в цьому лісі?

ТРЕТІЙ РОЗБІЙНИК
Що скажеш ти? Чи пристаєш до нас?
Скажи лиш «так»  і станеш на чолі,
І за отамана всім нам ти будеш:
Всі, як один, ми скоримось тобі,
Й любити будемо і шанувати,
Як нашого привідця й короля.

ПЕРШИЙ РОЗБІЙНИК
А скажеш «ні»  й тобі не животіти!

ДРУГИЙ РОЗБІЙНИК
Щоб не хваливсь ти ласкою, що ми
її тобі зробили.

ВАЛЕНТИН

Згоден я

І з вами залишусь, але за те
Кляніться, що не вчините ви кривди
Ні бідакам-мандрівцям, ні жінкам.

ТРЕТІЙ РОЗБІЙНИК
Та ми й самі гидуємо з таких
Негідних і ганебних справ. Ходімо ж!
Ми відведем тебе до наших хлопців
Й покажемо скарби, що ми придбали,
Що, як і ми усі, віднині будуть
У віданні твоєму, наш отаман,

Виходять.

Ось Туріо іде; я мушу з ним
Потішить серенадою кохану.

Входять ТУРІО та МУЗИКАНТИ.

ТУРІО

Синьйоре, ви?! Сюди ви прослизнули
Раніш за нас, як бачу.

Сцена 2

Мілан. Перед герцоговим палацом.

Входить ПРОТЕЙ.

ПРОТЕЙ

Я спершу зрадив друга Валентина,
Тепер я мушу Туріо дурити.
Удаючи, що взяв його під захист,
Я дбав лиш про своє кохання;
Та Сільвія правдива надто й чесна,
її ніяк я спокусить не можу
Негідним даром залицянь моїх.
Ледь переконувать її почну,
Що вірно й щиро я її кохаю 
Вона відразу ж докоря мені,
Що друга я мого підступно зрадив;
Ледь словом похоплюся про її
Красу непереможну  починає
Вона мене картати, що забув я,
Як Джулії в коханні присягався...
Та, насміхам її наперекір,
Я перед нею  мов той хатній цуцик:
Що більш вона любов мою жене,
То більше лащиться вона до неї...

Туріо І Протей.

ПРОТЕЙ

Так, синьйоре,
Кохання прослизає там, де йти
Не можна прямо.

ТУРІО

Все ж я сподіваюсь,

Що ревного закохання об'єкт ваш
Живе не тут?

ПРОТЕЙ
Звичайно, тут: інакше

Мене б тут не було.
ТУРІО

То хто ж об'єкт ваш?
Не Сільвія ж?

ПРОТЕЙ

Так, Сільвія,  для вас.

ТУРІО

Коли це так  велике вам спасибі! 

Ну, почнемо ж, панове. Інструменти
Настройте ви і шкварте веселіше.

Входять і спиняються віддалік ГОСПОДАР гостиниці
та ДЖУЛІЯ в хлопчачому вбранні.
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ГОСПОДАР
Еге-ге, юний мій постояльнику, здається

мені, що вам якийсь клопіт серце крає,
щось ви не веселі; чому б то?

ДЖУЛІЯ
А тому господарю мій, що я не можу бути

веселий.

ГОСПОДАР
Ат, дурниці! Ось зараз ми вас

розвеселимо; тут ви почуєте музику й побачите того
синьйора, що про нього ви розпитувалися
нині.

ДЖУЛІЯ
Я почую його голос?

ГОСПОДАР
Атож, почуєте.

ДЖУЛІЯ
Це буде музикою для мене...

Музиканти грають.
ГОСПОДАР

Слухайте! Слухайте!
ДЖУЛІЯ

Хіба й він між ними?

ГОСПОДАР
Авжеж! Та цитьте-бо,  послухаймо.

ПІСНЯ
«Хто Сільвія? Яка вона,

Що всі-бо так її кохають?
Розумна й лагідна вона,

Небеснії принади має
Й до себе вабить чарівна!

Чи добра ж? Так! Це знаєш ти!
Любов їй в очі залетіла,

Рятуючись від сліпоти,
Й, знайшовши ліки там,  прозріла,

Й не квапиться звідтіль піти.

На світі Сільвія одна,
На честь її пісень співаймо!

Вона приваблива, знадна,
Над все  її лиш вихваляймо!

Вона ж бо  квітка запашна!»

ГОСПОДАР
Що вам, юначе? Ви вже, бачу я, й зовсім

зажурилися. Музика чи що, не припала вам
до вподоби?

ДЖУЛІЯ
Ви помиляєтесь; не музика, а музикант

мені не до вподоби.

ГОСПОДАР
Отакої! Чого ж то, милий юначе?

ДЖУЛІЯ
Він грає фальшиво, батьку.

ГОСПОДАР
Як-то? Він грає не на тих струнах?

ДЖУЛІЯ
Ні, не те; але він грає так фальшиво, що

надриває струни мого серця.
ГОСПОДАР

Ви маєте надто ніжне вухо.

ДЖУЛІЯ
О, я волів би оглухнути! Така гра 

справжні тортури для мого серця...
ГОСПОДАР

Бачу я, що ви не любите музики.
ДЖУЛІЯ

Навпаки; але я не люблю її, коли вона
фальшива...

ГОСПОДАР
Ось послухайте-бо, які чудові варіації, як

міняються голоси.
ДЖУЛІЯ

Так-так, ось саме ці швидкі зміни мене й
дратують.

ГОСПОДАР
Та невже ж ви хотіли б, щоб вони усе

тієї ж самої грали?
ДЖУЛІЯ

Я тільки хотів би, щоб один з них завжди
грав на один мотив. Але скажіть мені,
господарю, отой синьйор Протей, що про нього
ми з вами розмовляли, часто навідує цю
панну?

ГОСПОДАР
Я скажу вам те, що чув від Ланса, його

слуги: той синьйор закохався в неї шалено.
ДЖУЛІЯ

А де Лане?
ГОСПОДАР

Пішов по його собаку; завтра, за наказом
свого господаря, він має відвести того
собаку до цієї панни; то їй такий дарунок від
синьйора Протея.

ДЖУЛІЯ
Цить!.. Тихо! Відійдімо трохи вбік; ці

панове розходяться.
ПРОТЕЙ

Синьйоре Туріо, ви не турбуйтесь!
Я хитро так облагоджу це діло,
Що ви здивуєтесь.

ТУРІО
А де ми з вами

Зустрінемось?
ПРОТЕЙ

Побіля джерела
Святого Грегорі.

ТУРІО
Ну, то бувайте!

Виходять ТУРІО та МУЗИКАНТИ.
СІЛЬВІЯ з'являється вгорі, край свого вікна.

ПРОТЕЙ
Вітаю вас, шляхетна синьйорино.

СІЛЬВІЯ
Спасибі вам за музику, панове;
А з ким я розмовляю?

ПРОТЕЙ
З тим, синьйоро,

Чий голос вам давно знайомий став би,
Коли б його ви оцінили вірність.

СІЛЬВІЯ
Синьйор Протей?
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ПРОТЕЙ

Атож,  синьйор Протей
І ваш слуга покірний.

СІЛЬВІЯ
То чого ж

Бажаєте, синьйоре?
ПРОТЕЙ

Вам коритись.
СІЛЬВІЯ

Чудово! Тож  беру за слово вас.
Цю ж мить додому забирайтесь спати!..
О ти, підступний, зраднику лукавий!
Облудний чоловіче! Ти гадаєш,
Така вже я нікчемна й нерозумна,
Що дамся на підмову і відразу
Поваблюсь на слова твої лестиві,
Що ними ти вже інших одурив?
Вертай, вертай назад,  мерщій покайся
Перед тією, що її кохав ти!
А я клянусь, облеснику лукавий,
Клянусь царицею блідою ночі,
Що я  глуха до всіх твоїх благань,
Й твої запобігання  зневажаю!

Мені вже й зараз сором криє щоки,
Що я марную час на балачки
З таким, як ти.

ПРОТЕЙ

Не потаю від вас,
Що я любив колись одну синьйору;
Але вона померла.

ДЖУЛІЯ
набік.

Я могла б

На чисту воду вивести тебе,
Коли б заговорила; ту синьйору
Ще не покладено у домовину.

СІЛЬВІЯ

Нехай і так; але ж твій Валентин,
Твій друг  живий; а знаєш добре ти,
Що ми заручені,  й тобі не сором
Його чуття так тяжко ображати?!..

ПРОТЕЙ
Подейкують, що й Валентин помер.

СІЛЬВІЯ

Ну, то вважай, що й я також померла;
Бо з ним поховано й моє кохання.

ПРОТЕЙ
Дозвольте, люба, викопать його!

СІЛЬВІЯ

Йди із цим проханням до могили тої,
Що ти кохав ще за її життя,
А ні, то поховай із нею разом
Твоє кохання.

ДЖУЛІЯ
набік.

Цього не чує він...

ПРОТЕЙ

О синьйорино, згляньтеся на мене!
Якщо у вас таке жорстоке серце,
То хоч віддайте вашого портрета
Мені на згадку; отого, що висить

У вас в кімнаті, панно; буду я
З ним розмовлять, зітхати перед ним
І гірко плакати; бо з того часу,
Як іншому себе ви віддали,
Я  тінь лише, не більш, і вашій тіні
Своє кохання вірне присвячу.

ДЖУЛІЯ
набік.

Щоб дівчина сама попалась вам у руки,
її напевне одурили б ви
І в тінь перевернули б, як мене.

СІЛЬВІЯ
За ідола вам буть  то втіха замала;
Та, бачу, встигли ви уже з брехнею
Так зжитися, що молитеся тіні
І любите подобу,  отже я
Дарую вам портрета. Завтра вранці
Пришліть когось по нього. На добраніч.

ПРОТЕЙ

Ніч добра жде мене, як тих нещасних,
Що мають вранці йти на смертну кару.

Виходить ПРОТЕЙ; а СІЛЬВІЯ відходить від вікна.

ДЖУЛІЯ
Господарю, ходімо й ми?

ГОСПОДАР

Тьфу! Отуди к бісу! Я таки добренько
здрімнув.

ДЖУЛІЯ
Скажіть мені, де живе синьйор Протей?

ГОСПОДАР
А звісно, в моїй гостиниці. Гляньте, вже,

здається, й на світ благословляється.
ДЖУЛІЯ

Ще ні; з усіх ночей моїх безсонних 
Ця ніч була найдовша і найтяжча.

Виходять.
*

Сцена З

Там же.

Входить ЕГЛАМУР.

ЕГЛАМУР

Синьйора Сільвія мене просила
В цей саме час навідатись до неї;
До мене, мабуть, має пильну справу.
Синьйоро, синьйорино!

СІЛЬВІЯ з'являється вгорі, край вікна.
СІЛЬВІЯ

Хто там кличе?

ЕГЛАМУР

Слуга і друг ваш вірний, що чекає
На ваш наказ.

СІЛЬВІЯ

Синьйоре Егламуре,
Бажаю тисячу вам добрих ранків!



ЕГЛАМУР

І вам, шановна панночко, так само!
Ви наказали і з'явився я

Так рано перед ваші ясні очі,
Щоб запитать, чим можу бути вам
Корисний я.

СІЛЬВІЯ

О Егламуре милий,
Ти  справжній лицар гідний (присягаю,
Що я так думаю й кажу це щиро).
Ти мудрий, співчутливий і відважний,
І знаєш ти, що серцем і душею
Кохаю я вигнанця Валентина;
Й тобі відомо теж, що батько мій
Мене за Турйо вирішив віддати,
За дурня, осоружного мені.
Ти й сам кохав; я чула, як казав ти,
Що то було твоє найтяжче горе,
Коли ти поховав свою кохану
Й навіки поховав свою любов;
І ти заприсягнувся на її могилі,
Що ти її не зрадиш навіть мертву.
0 Егламуре, вирішила я
До Мантуї тікати звідси нишком
Туди, де оселивсь мій Валентин;
Та на шляхах, як кажуть, небезпечно,
Й тому прошу, щоб ти мене провів:
На честь твою і вірність я звіряюсь.
Не говори мені про батьків гнів!
Подумай про мою журбу глибоку,
Журбу жіночу, й сам ти зрозумієш,
Що маю право я втекти, як стій,
Щоб врятуватись від гидкого шлюбу,
Якого небо й доля прокляли!
Благаю я тебе всім серцем трудним,
Де сум тяжкий лежить, немов пісок
На дні морському,  о, поїдь зі мною,
1 будь мені товариш у дорозі!
Як ні, то обіцяй мовчать про те,
Що я тобі відкрила, і я зважусь
У путь далеку вирушить сама.

ЕГЛАМУР
Мені болять страждання ваші, панно.
І, знаючи, що породило їх
Шляхетне й чесне почуття,  я згоден
Із вами подорожувати разом;
Мені однаково, що станеться зі мною,
Аби послало небо щастя вам.
Коли ж збираєтесь в дорогу?

Як стемніє.

СІЛЬВІЯ

Нині,

ЕГЛАМУР

А де я вас зустріну?
СІЛЬВІЯ

У брата Патріка я буду в кельї;
До нього хочу я піти на сповідь.

ЕГЛАМУР

Я буду там в призначену годину.
До вечора, шляхетна синьйорино,

СІЛЬВІЯ

До вечора, мій друже Егламуре.

Виходять.

Сцена 4

Там же.

Входить ЛАНС зі своїм собакою.

ЛАНС

Ох, і тяжко ж господареві на серці, коли
той, хто має бути йому за вірного слугу,
поводиться, як невдячний пес!.. Адже ж я ще
змалечку його виховував, ще коли він був
безтямне щеня; я врятував йому життя, коли
його вкинули у річку разом із трьома, а мо'
й чотирма сліпими братиками й сестричками!
Я вимуштрував його так, як тільки можна
вимуштрувати добрячого собаку. І чим же
він мені за те віддячив?!.. Мій господар
звелів відвести цього пса до панни Сільвії,
мовляв, він його їй дарує. То й гаразд,
пішли ми. І не встигли ми увійти до їдальні,
як оцей ледацюга вже підкрався до її
тарілки й поцупив у неї каплунову ніжку. Гидко
дивитися, коли собака не вміє поводитися як
слід у порядному товаристві! Слово честі,
я хотів би, щоб він показав себе, так би
мовити, освіченим чемним псом,  псом хоч
куди! Ех, та що й казати,  коли б я не був
розумніший за нього та не взяв би на себе
його гріха, то його обов'язково повісили б;
їй-право, набрався б він лиха за всі свої
штуки!.. От розміркуйте самі: проперся він,
бачте, до кімнати, в компанії трьох, а мо' й
чотирьох добре вихованих собачих синів, та
шасть!  прямісінько під герцоговий стіл, і
раптом, раніше, ніж можна було встигнути
(даруйте на слові!) помочитися, все шановне
товариство вже відчуло носами, що він тут!
«Вигнати собаку!»  кричить один. «Яка
паскудна тварина!»  кричить другий.
«Почастуйте його гарапником!»  кричить
третій. «Повісити його!»  кричить герцог. Але
я, впізнавши здалеку, так би мовити, цей
запах, відразу ж догадався, що то наштукарив
мій Креб; отож подався я до того парубійка,
що шпарить у них собак, та й кажу йому:
«Друже, чи не збираєтеся ви відшмагати
цього песика?»  «Безпремінно збираюся»,
 каже він.  «Та за що ж?  кажу я.  Ви
його надаремне ображаєте, бо це я наробив
у кімнаті». А парубок отой, не довго
думаючи, відчухрав мене добренько та й викинув
геть з кімнати. Дозвольте запитати, чи
багато знайдеться хазяїв, які вчинили б таку
ласку своїм слугам? Еге-е, ще й не таке зі
мною траплялося!.. А скільки разів, бувало,
сидів я в колодках за ті пудинги, що він же
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їх і поцупив; коли б не я, то йому небезпрё-
мінно довелося б гойдатися на мотузці,
їй-право! Одного разу випало мені навіть
вистояти біля ганебного стовпа за тих гусей,
що він їх попридушував; а ні, то не минула б
його лиха година... Ти все це забув, пес ти
нечуствённий!.. А я добре пам'ятаю, яку
штуку встругнув ти, коли ми виходили від панни
Сільвії! Хіба ж я не загадував тобі не
відводити від мене очей і робити все те, що я
робитиму? Чи ти коли бачив, собачий ти сину,
щоб я раптом підняв ногу й помочився на
спідницю шляхетної дами? Чи ти коли бачив,
щоб я витинав такі неподобні штуки?!..

Входять ПРОТЕЙ та ДЖУЛІЯ.

ПРОТЕЙ
Тебе Себастьян звати? Ти мені

Сподобався відразу, й хочу я,
Щоб ти мені зробив одну послугу.

ДЖУЛІЯ
З охотою. Зроблю я все, що зможу.

ПРОТЕЙ
Я сподіваюсь.

До Ланса.

Ось де ти, мерзенний!
Скажи, де ти провештався два дні?

ЛАНС

Я, пане, вештався, виконуючи ваші ж
доручення: водив собаку до панни Сільвії, як ви
мені загадали.

ПРОТЕЙ

І що ж вона сказала, побачивши мою
маленьку перлину?

ЛАНС

Та просто сказала, що ваш собака 
паскудний пес і що собаче гавкання 
найкраща подяка за такий розкішний подарунок.

ПРОТЕЙ
А все ж вона залишила в себе мою

собачку?
ЛАНС

І не подумала; ось я привів її назад.

ПРОТЕЙ

Як? Ти цього собаку хотів їй подарувати
від мене?

ЛАНС

Атож, синьйоре; а оте друге манісіньке
собача, що подібне до вйвірки, украв у мене
на базарі один хлопчисько, катів помічник;
ну, тоді я запропонував синьйорині Сільвії
мого власного собаку; він, принаймні, у
десять разів більший за ваше цуценятко,
виходить і вартий у десять разів більше.
Добрячий подарунок!

ПРОТЕЙ

Геть забирайсь, негіднику! Мерщій
Знайди мені мою собачку,  чуєш?!
А ні, то не з'являйсь мені на очі!..
Геть, я кажу! Чого ж стоїш? Мене

Розлютувати хочеш?!.. Через тебе
Я мушу червоніти раз у раз.

Виходить ЛАНС.

Себастьяне, беру тебе на службу.
Мені юнак потрібен, що зуміє
Наказ мій виконать розумно й спритно,
Бо звіритись на йолопа того,
Адже й сам бачиш,  аж ніяк не можна.
Крім того маєш ти приємне личко
Й добірнії манери,  все те свідчить
(Якщо не помиляюсь), що дістав ти
Чудове виховання. Ось за це
Я й взяв тебе. А зараз  от що, хлопче:
Йди до синьйори Сільвії негайно
І їй віддай від мене цього персня.
Та, що мені його подарувала,
Мене любила.

ДЖУЛІЯ
Ви ж самі її,

Звичайно, не любили, раз так легко
Ви розлучаєтесь з її дарунком.
Вона, либонь, померла?

ПРОТЕЙ

Іще жива.
Ні; здається,

ДЖУЛІЯ
Ой, горенько тяжке!..

ПРОТЕЙ
Що означа твій зойк?

ДЖУЛІЯ
Не можу я...

Мені так жаль її!..
ПРОТЕЙ

Чому ж то жаль?
ДЖУЛІЯ

Бо, мабуть, вас не менш вона любила,
Ніж ви синьйору Сільвію; бо марить
Вона про того, хто її забув;
Ви ж закохались в ту, що вас не любить...
Сумна в кохання доля,  чи не так?
Як здумаю, яке воно мінливе,
То й скрикую: «Ой, горенько тяжке!..»

ПРОТЕЙ
Ну, добре; на, віддай їй персня й разом
Цього листа; оце її кімната.
Перекажи синьйорі, що прийшов ти
По той портрет чудовий, що мені
Його обіцяно. Скінчивши справу,
Вертай мерщій до мене. Я тебе
Чекатиму з нудьгою й горем в серці...

Виходить ПРОТЕЙ.

ДЖУЛІЯ
Як мало є жінок, які могли б
Вволйть таке бажання чоловіка!

Протею мій сердешний! Доручив ти
Лисиці стерегти твоїх ягнят.
Ой, горенько мені дурній! Чому ж то
Жалію я того, хто зневажає
Мене всім серцем? Він кохає іншу 
І через те він зневажа мене;
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Його кохаю я  і через те
Я так його жалію. Я дала
Йому перед розлукою цей перстень,
Щоб він мене не забував; а зараз 
Повинна я (нещасний посланець!)
Просити Сільвію про те, що хтіла б
Всім серцем я заборонити їй;
Віддать їй те, що хтіла б відібрати;
Хвалить того, кого ганьбйть хотіла б...
Я  вірна наречена мого пана,
Й тому не можу бути я йому
За вірного слугу, саму себе
Не зраджуючи щохвилини. Годі!
Піду поклопочусь для нього; тільки
Так холодно, як гаряче у неба
Благатиму відмови на моє прохання.

Входить СІЛЬВІЯ з почтом.

Вітаю вас, синьйоро! Я прошу вас
Сказать мені, де можу я побачить
Синьйору Сільвію.

СІЛЬВІЯ

А що б ви їй

Сказали, якби я була вона?
ДЖУЛІЯ

Як ви  вона, прошу у вас терпіння 
Доручення я маю до синьйори.

СІЛЬВІЯ

Від кого?

ДЖУЛІЯ

Від господаря мого,
Протея, синьйорино.

СІЛЬВІЯ

О, він вас

Прислав, напевне, по портрета?
ДЖУЛІЯ

Так.

СІЛЬВІЯ

Урсуло, принеси мого портрета!
Портрета приносять.

Віддайте це ви панові своєму
Й скажіть, що Джулія, яку забув він,
Пасує більше до його кімнати,
Ніж тінь оця.

ДЖУЛІЯ
Синьйоро, ось, будь ласка,

Вам лист. О ні, даруйте!.. Помилково
Я аркуш вам подав не той. Прошу,
Ось лист для вас, синьйоро, ваша милость.

СІЛЬВІЯ

Дозволь мені поглянути й на той.
ДЖУЛІЯ

Не можу я. Пробачте, синьйорино.
СІЛЬВІЯ

Ну, то візьми!
Й дивитися не хочу на рядки,
Що їх писав господар твій; я знаю,
Там повно клятв нових, запевнень різних,
Що їх розірве він так само легко,
Як рву на клапті й я його листа.

Сільвія і Джулія.

ДЖУЛІЯ
Він посила вам персня, ваша милость.

СІЛЬВІЯ
Як? Персня?!.. О, ганьба йому подвійна!..
Казав він тисячі разів, що персня
Дала кохана Джулія йому
Перед розлукою на згадку любу,
Що це завдаток будучого щастя!..
Й хоч він не раз своїм фальшивим пальцем
Поганив перстень цей, а я проте
Ніколи Джулії так не покривджу.

ДЖУЛІЯ
Вона вам дякує...

СІЛЬВІЯ
Що кажеш ти?
ДЖУЛІЯ

Спасибі вам за співчуття до неї...
Сердешна!.. Мій синьйор її образив.

СІЛЬВІЯ
її ти знаєш?

ДЖУЛІЯ
Так само майже, як себе я знаю...
Я часто гірко плачу, як згадаю,
Яка вона нещасна...

СІЛЬВІЯ
То вона

Вже, мабуть, знає, що синьйор Протей
її покинув?

ДЖУЛІЯ
Так, здається, зна.

І в цім журби її тяжка причина.
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СІЛЬВІЯ

Чи правда, що вона вродлива?

ДЖУЛІЯ
Була вродливіша в ті дні, синьйоро,
Коли їй вірилось в кохання друга;
Гадаю, що тоді вона була
Не гірш за вас; але від того часу,
Як кинула дивитися в свічадо
І не хова під маскою обличчя
Від сонця ясного,  зів'яли їй
Троянди на щоках, а на чолі
Лілеї сніжнобілі помарніли,
Й вона засмагла майже так, як я.

СІЛЬВІЯ

Яка вона на зріст?
ДЖУЛІЯ

Така ж, як я; бо на зелені свята,
Як ми в комедіях із нею грали,
Мені жіночі ролі припадали,
І я в убрання Джулії вбиравсь;
Воно прийшлось мені до міри, ніби
На мене шив його її кравець;
Тому я й знаю, що ми з нею рівні.
А раз її примусив я заплакать...
Я саме грав журлйву роль Ар'ядни,
Що по Тезею плакала й тужила,
Як він її ізрадив і утік.
Я грав так щиро й так розхвилювався,
Що зворушив мою синьйору бідну
Й вона від того гірко заридала...
О, хай умру я, панночко, коли
Не мучивсь муками її, й не плакав
Я й сам тоді її тяжкими слізьми.

СІЛЬВІЯ

За співчуття твоє сердечне має
Вона безмежно дякувать тобі,
Юначе милий!.. Бідна синьйорина!
Покинута й нещасна! Я й сама
Не втримаюсь від сліз, як те згадаю...
Ось гаманець, юначе; я дарую
Тобі його за те, що ти так вірно
Свою синьйору любиш. Прощавай!

Виходить СІЛЬВІЯ.

ДЖУЛІЯ

Й вона сама подякує вам щиро,
Коли в^познайомитеся з нею.

Шляхетна дівчина! Прекрасна й добра!..
Мого господаря чекає, мабуть,
Прийом холодний, бо занадто тепле
У неї співчуття до всіх страждань
Моєї господині. Горе, горе!..
Як з себе ти жартуєш, о кохання!..
Та гляньмо на її портрета. Ось він.
Мені здається, що, коли б зробила
Я зачіску таку й собі,  моє обличчя
Було б таке ж принадне, як її;
А втім, художник підлестив їй трошки,
А може, я сама собі лещу?
Волосся в неї темне, в мене ж  світле;
Якщо за це її він покохав,
Собі добуду я перуку темну.

А очі в нас обох зеленкуваті,
Як то буває часом скло; зате
її чоло низьке, моє ж  високе...
Що ж саме любить він у ній, чого
В мені не міг би він любити?!.. Ах!

Любов сліпа, і це всьому причина!
Ходімо ж, тінь, ходім; візьми з собою
І другу тінь, суперницю твою...
О нечутлива формо! Таж тебе
Голубити він буде й милувати!..
Якщо ж в ідоловірстві є чуття,
То хай же плоть моя жива замінить

Цей образ безтілесний, мовчазний!
Та все ж тебе я берегтиму, ради
Твоєї господині, бо вона
Й мене поберегла; коли б не те 
Я вирвала б ці очі невидющі,
Щоб розлюбив тебе мій пан-господар!

Виходить.

ДІЯ П'ЯТА
Сцена 1

Двір італійського монастиря доби Ренесансу.
(Монастир Санта Маріа делле Граціє в Ареццо,
побудований в XV ст. архітектором Бенедетто да Манко).

Там же. Абатство.

Входить ЕГЛАМУР.

ЕГЛАМУР

Вже сонце золотить вечірнє небо;
Якраз пора, коли зустріти маю
Я Сільвію у Патріковій кельї.
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Вона не спізниться; ті, що кохають,
Призначену годину забувають
Лише для того, щоб прийти раніш:
їх підганяє власна нетерплячка.

Входить СІЛЬВІЯ.

Ось і вона! Добрйвечір, синьйоро!
СІЛЬВІЯ

Амінь, амінь! Іди вперед, мій друже!
Мерщій крізь монастирську фіртку вийдім;
Боюсь,  за мною стежать шпигуни.

ЕГЛАМУР

Не бійтеся; до лісу звідси йти
Не більш, як три години; нам би встигнуть
Дістатися до нього,  там безпечно.

Виходять.

Сцена 2

Там же. Світлиця в герцоговім палаці.

Входять ТУРЮ, ПРОТЕЙ та ДЖУЛІЯ.

ТУРЮ

Що Сільвія відповіла, синьйоре,
На сватання моє?

ПРОТЕЙ

Вона тепер
Немовби ласкавіша, ніж була;
А все ж їй щось у вас не до вподоби.

ТУРЮ

А що? Чи не задовгі в мене ноги?

ПРОТЕЙ

0 ні! Вона вважа, що затонкі.
ТУРЮ

То чоботи я взую, щоб здались повніші.
ПРОТЕЙ

Острогами кохання не збудити...
ТУРЮ

Що каже панна про моє лице?
ПРОТЕЙ

Що надто біле.
ТУРЮ

Ах, яка шахрайка!
Неправда ж то, бо я таки смаглявий.

ПРОТЕЙ
Але ж і перли білі; кажуть люди:
Смаглявий чоловік  то є перлина
В очах прекрасних дам.

ДЖУЛІЯ
набік.

Ховай нас боже

Від отаких перлин! А щодо мене,
То я заплющу очі, щоб на них
1 зовсім не дивитись.

ТУРЮ
їй приємно

Зі мною розмовляти?
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ПРОТЕЙ
Аж ніяк;

Вам про війну не слід розповідати.
ТУРЮ

А про любов і спокій  їй приємно?
ДЖУЛІЯ

набік.

Найкраще все ж, як ти даси їй спокій.
ТУРЮ

Що каже панна про мою відвагу?
ПРОТЕЙ

Про те не може бути й мови.

ДЖУЛІЯ
набік.

Вірно!
Бо добре зна, який ти боягуз.

ТУРЮ

Якої думки панна про мій рід?
ПРОТЕЙ

Відомо їй давно, що ви людина
Високого коліна.

ДЖУЛІЯ

набік.

Ведете

Ви рід свій від вельможців аж до блазня.
ТУРЮ

А панна чула про моє багатство?
ПРОТЕЙ

О, так; і вас шкодує.
ТУРЮ

А чому?

ДЖУЛІЯ
набік.

Тому, що те належить все ослові.
ПРОТЕЙ

Адже ж маєтки ваші у заставі...
ДЖУЛІЯ

Іде пан-герцог!
Входить ГЕРЦОГ.

ГЕРЦОГ

Туріо! Протею!
Ну, як ся маєте, мої синьйори?
Хто з вас синьйора Егламура бачив?

ТУРЮ
Не бачив я.

ПРОТЕЙ

І я його не бачив.

ГЕРЦОГ

А донечку мою?
ПРОТЕЙ

Не зустрічав.
ГЕРЦОГ

Тоді втекла вона до Валентина;
Й до неї приєднався Егламур.
Так,  вірно те, бо їх брат Лоренц бачив,
Проходячи по лісі, де моливсь він.
Він знає Егламура й запевняє,



Що з ним була й вона, хоч не впізнав
Під маскою її лиця. Збиралась
Вона до брата Патріка на сповідь;
Але ж її у кельТ не було!
Тож певен я, що справа тут нечиста...
От і прошу,  без зайвих слів, панове,
Сідлайте коні; і скачіть мерщій
Туди, де шлях здіймається угору
До Мантуї. Я там чекать вас буду.
Вони напевне ту обрали путь.
Мерщій, мерщій, синьйори, мчіть за мною!

Виходить.

ТУРЮ

Яке ж дурне дівчисько й непокірне!
Тіка від щастя власного, коли
Воно само за нею так женеться!..

Помчу їм наздогін! Для того більш,
Щоби на Егламурові помститись,
А зовсім не з кохання до того
Шаленого дівчиська!

Виходить.

ПРОТЕЙ

Я ж подамся

Лиш доганяти Сільвію кохану,
Про Егламура байдуже мені!

Виходить.

ДЖУЛІЯ
А я подамсь за ними лиш для того,
Щоб перешкодити його коханню;
Я тій не ворог, що втекла з кохання.

Виходить.

Сцена З

Кордон Мантуї. Ліс.

Входять СІЛЬВІЯ та РОЗБІЙНИКИ.

РОЗБІЙНИКИ

Ходім, ходім!
Терпіння! Ми повинні відвести вас
До нашого отамана.

СІЛЬВІЯ .
Я звикла

До лиха так, що й це знесу терпляче.

ДРУГИЙ РОЗБІЙНИК
Веди ж ЇЇ.

ПЕРШИЙ РОЗБІЙНИК
Де дівся той синьйор, що був із нею?

ТРЕТІЙ РОЗБІЙНИК
Він прудконогий і утік; але
Біжать за ним Валеріус та Мойзіс.
Веди ЇЇ на західне узлісся:
Там наш отаман; ми ж  за втікачем;
У лісі повно наших, ми  впіймаєм!

ПЕРШИЙ РОЗБІЙНИК
Ходім, я відведу вас до печери

Отамана; не бійтесь, має він
Шляхетне серце, й жінки не покривдить.

СІЛЬВІЯ

0 Валентине, все терплю за тебе!
Виходять.

Сцена 4

Інша частина лісу.

Входить ВАЛЕНТИН.

ВАЛЕНТИН

Як швидко в нас народжується звичка!
Ці сутінки дрімливі, ця безлюдна пуща 
Мені миліш, ніж місто гомінливе...
Тут можу я сидіть на самоті,
Ніхто тут не пасе мене очима,
1 можу я до пісні солов'я
Й мою тужливу пісню приєднати.
О ти, що тут живеш в моєму серці,
Не покидай надовго свій притулок,
Щоб сум тяжкий ці мури не пошкодив
Й не обернулося б це житло в пустку!
О Сільвіє! Прийди, врятуй мене
Від долі сумовитої! Потіш!
Я жду тебе, ласкава, ніжна німфо!..
Що там за гамір? Знов мої хлоп'ята
Здіймають бучу, взявшись за грабунок!
їх воля  їм закон! Когось полюють...
Хоч я їм до душі, але ж як важко 
Вбирати в шори їхній буйний норов...
Сюди ідуть,  сховайся, Валентине!

Ховається.

Входять ПРОТЕЙ, СІЛЬВІЯ та ДЖУЛІЯ.

ПРОТЕЙ

Щоб стати вам в пригоді, синьйорино,
(Хоч ви й не ціните моїх послуг) 
Життям своїм я важив, щоб звільнити
Вас від негідника, який хотів
На вашу честь тяжкий зробити замах.
Невже ж не заробив я у віддяку
Хоч погляду ласкавого від вас?
Вже менше я не можу вимагати,
Та менш мені ви й дати не могли б.

ВАЛЕНТИН
набік.

Чи це ж не сон, що бачу я і чую?
Любов, о дай мені терпіння знести
Такий удар!

СІЛЬВІЯ

Яка ж бо я нещасна!..
ПРОТЕЙ

Нещасні ви були, допоки я
Щасливою вас не зробив, коли
Так вчасно нагодивсь.

СІЛЬВІЯ

Моє нещастя
У тім, що ти наблизився до мене...
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ДЖУЛІЯ
набік.

Й моє у тім, що він почав до вас
Підходить надто близько.

СІЛЬВІЯ

Горе, горе!
Коли б голодний лев мене схопив,
Радніша я померти в його кігтях,
Ніж почувати, що від злої смерті
Мене Протей зрадливий врятував!
Бог бачить, як люблю я Валентина!..
Життя його для мене дороге,
Як і моя душа; але безмежна
До брехуна негідного Протея
Палка моя ненависть!.. Геть, облудо!

ПРОТЕЙ
Ладен я кинутись в обійми смерті
За погляд твій єдиний чарівний!
О, вічне то прокляття для кохання,
Як нас жіноче серце не цінує
Й мене не любить та, яку люблю я!..

СІЛЬВІЯ

Свою кохану сам ти не шануєш!
Згадай-но Джулію, твоє кохання перше.
Ти тисячі разів їй присягався,
І клятви всі свої ти розірвав,
Мене злочинно покохавши потім.
Де ж честь твоя? Чи ти у ній дволичний?
Та це ж удвоє гірше, ніж її
Не мати зовсім. Так,  зламать дві клятви,
То гріх подвійний; а великий гріх 
Зламати і одну!.. Ти зрадив друга!..

ПРОТЕЙ
Хто ж для кохання не зламає дружби?

СІЛЬВІЯ

Всі, тільки не Протей.
ПРОТЕЙ
Ну, то гаразд!

Якщо я навіть ніжним красномовством
Не можу привернути вас до себе,
То я доб'юся силою свого!
Брутально, як солдат, я вас примушу
Любить мене, хоч проти волі!

СІЛЬВІЯ

Небо!

ПРОТЕЙ

Я розів'ю тобі вінок!
ВАЛЕНТИН

Стривай!..
Негіднику, не смій її торкатись!
О підлий друг!.. Геть руки!

ПРОТЕЙ
Валентин!

ВАЛЕНТИН

0 ти, фальшивий друже, що згубив
1 вірність і любов! (Оце так дружба!..)
Ти ошукав мої надії!.. Зрадив!..
В твій підступ я б ніколи не повірив,
Коли б його я не побачив сам!
Тепер я не наважуюсь сказати,

Валентин, Протей, Джулія.

Що друга мав. На кого ж здатись можу
Коли правйця власна може так
Облудно зрадить серце? О Протею,
Ніколи вже тобі я не повірю,
Тепер мені чужий став цілий світ!
Сердечна рана  то найглибша рана...
О клятий час, якщо так може бути,
Що в другові чига нас ворог лютий!

ПРОТЕЙ
Мене вкрай нищать сором мій і злочин!.
0 Валентин!.. Пробач мені!.. Якщо
Душевної гризоти буде досить,
Щоб гріх перед тобою мій покрити,
Прийми її!.. Повір, що я катуюсь
Багато більше, аніж согрішив.

ВАЛЕНТИН

Хай буде так! Цього для мене досить.
Я вірю знов, що чесний ти, мій друже.
Той з нас, кого не може зворушити
Покута щира  гине сам, його
1 небо відцурається й земля:
Вони-бо все дарують! Каяття 
Зміняє гнів відвічного на ласку.
А щоб ти знав, що я тобі прощаю,
Візьми усе, що в Сільвії я маю.

ДЖУЛІЯ
О горе мені, горе!

Зомліває.

ПРОТЕЙ
Гляньте! Що з ним?
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ВАЛЕНТИН

Ей, хлопчику! Дитино? В чому річ?
Отямся-бо! Скажи хоч слово!

ДЖУЛІЯ
Ах,

Синьйоре дорогий, мені звеліли
Синьйорі Сільвії віддати персня,
А я забув.

ПРОТЕЙ
А де ж той перстень, хлопче?

ДЖУЛІЯ
Будь ласка,  ось він.

Дає йому персня.

ПРОТЕЙ

Дай-но подивитись.

Та це ж той самий перстень, що його

Я Джулії віддав.
ДЖУЛІЯ

Даруйте, пане!
Я просто помилився; ось той перстень,
Що Сільвії звеліли ви віддати.

Показує іншого персня.

ПРОТЕЙ
А як у тебе опинивсь цей перстень?
Я Джулії його подарував,
Як від'їздив.

ДЖУЛІЯ
Джулія ж його

Мені дала й сама сюди принесла.
ПРОТЕЙ

Як!.. Джулія?
ДЖУЛІЯ

Поглянь на ту, яка була метою
Всіх клятв твоїх!.. Я берегла їх в серці!..
Жаль краяв серце, мов той гострий ніж,
Що ти такий зрадливий! О Протею,
Соромся, червоній, що через тебе
Я одягла це непристойне вбрання!
А втім, як запевня доброзвичайність,
Мінять своє убрання на хлопчаче
Для дівчини  то сором невеликий,
Міняти ж почуття  ганьба для чоловіка!

ПРОТЕЙ
Міняти почуття!.. То правда!.. Боже!
Коли б мужчина був людина стала,
Він був би досконалий; бо мінливість
Його найголовніша вада! Так,
Вона веде до вчинків всіх лихих,
І тяжко нам бува позбутись їх!..
Що в Сільвії мене причарувало,
Чого б і Джулія моя не мала?!

ВАЛЕНТИН

От і гаразд! Давайте ж ваші руки,
Я вас з'єднаю. Доля зле вчинила б,
Щоб друзів двох таких не помирила.

ПРОТЕЙ
Ти  свідком, небо, що мої бажання
Здійснилися цілком!

ДЖУЛІЯ
Мої також.

Входять РОЗБІЙНИКИ з ГЕРЦОГОМ та ТУРЮ.

РОЗБІЙНИКИ

О, здобич, здобич, здобич!
ВАЛЕНТИН

Назад!.. Не руште їх, кажу вам! Це 
Володар мій, пан-герцог. Ваша світлість,
Вітає вас вигнанець Валентин.

ГЕРЦОГ
Як? Валентин!..

ТУРЮ

Сільвія також тут!
А Сільвія  моя.

ВАЛЕНТИН
Геть, Турйо! Чуєш,

Геть відійди, а ні, то гнів мій кине
Тебе в обійми смерті! Не підходь!..
Не говори, що Сільвія твоя,
Або Мілана більш ти не побачиш!..
Не смій її торкнутись навіть пальцем,
Чи хоч дихнути на моє кохання!

ТУРЮ
Синьйоре Валентине, заспокойтесь!
Вона мене ні крихти не цікавить...
Таж тільки йолоп буде наражати
Себе на небезпеку за дівчисько,
Яке його не любить! А тому 
Беріть її, як маєте бажання!

ГЕРЦОГ
Який нікчемний ти! Який ти підлий!
Хотів за всяку ціну ти здобути
Цю дівчину, і віддаєш її
Злякавшися нікчемної погрози!..
А щодо тебе, Валентине мій,
Клянусь я честю предків!  вартий ти
Кохання королеви!.. Я забув,
Відважний лицарю, колишній гнів мій,
Й запрошую тебе до нас! Чого б
Ти в мене не просив  на все я згоден.
Синьйоре Валентине, ти шляхетний,
І роду доброго,  бери ж її,
Ти Сільвію поправді заслужив.

ВАЛЕНТИН
Спасибі вам, володарю! Цей дар
Мене сповняє щастям... Та прошу вас,
Заради вашої дочки, вволіть
Одне моє прохання.

ГЕРЦОГ
Ради тебе 

Я не відмовлю, що б ти не просив.
ВАЛЕНТИН

Ось перед вами, герцогу, вигнанці.
Я з ними жив і знаю, що в душі
Вони всі мають якості хороші.
Даруйте їм минуле і дозвольте
З вигнання повернутися. Вони
Збулись всіх вад, і ввічливі, і добрі,
І можуть буть корисні вам, мій пане.



ГЕРЦОГ
Ти переміг. Тобі і їм прощаю!
Ти знаєш їх, тож ними порядкуй,
Як вйзнаєш за краще. Ми ж  ходім.
Забудьмо злигодні усі в бенкетах,
В веселощах та в ^чтах урочистих!

ВАЛЕНТИН

А я дорогою насмілюсь вас
Розважити, мій герцогу ласкавий.
Чи до вподоби вам цей юний паж?

ГЕРЦОГ
Хлопчисько дуже милий... ба який!
Він червоніє...

ВАЛЕНТИН
Можу вас запевнить,

Що він миліш за хлопця, ваша милість.

ГЕРЦОГ
Як маю вас я розуміть, синьйоре?

ВАЛЕНТИН
Якщо дозволите, я по дорозі
Вам розповім, як склалось все предивно.
Ходім, Протею, ти на кару мусиш
Прослухати історію любовних
Твоїх пригод. А потім в один день
Ми відгуляєм наші два весілля:
Один бенкет бучний, одна господа,
Й одне взаємне і безжурне щастя!

Виходить.

З англійської переклала

Ірина СТЕШЕНКО
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«

вчинками. Якось, будуючи
великий житловий масив, він побився
об заклад на 200 мільйонів
франків, що зведе 200 житлових
корпусів за 200 днів.
Звичайно, Пуйон програв, але

ця історія набрала чималого
розголосу у пресі, що теж виявилося
зовсім непоганою рекламою.

Під новий, 1959-й рік, Пуйон
надіслав своїм сусідам картки з
проханням написати на них свої

бажання. За кілька днів сусіди
одержали все те, що побажали 
пральні машини, телевізори,
холодильники...

А історія з так званою
«медаллю Пуйона»! Він замовив кілька
тисяч медалей із викарбованим на
них своїм власноручним підписом.
Цими медалями Пуйон
нагороджував своїх робітників і службовців.
Отже, реклама, реклама і

знову реклама!

«Афера століття»  так іноді
називають у Франції справу
Пуйона. Справді, навряд чи можна
її порівняти з будь-якою іншою
шахрайською історією, якими так
багата сучасна Франція.
Фердинанд Пуйон перевершив усе,
відоме досі французькій судовій
хроніці. Понад мільярд франків ось
сума, яку називають на процесі!
Справжній рекорд шахрайства!
А почалося все з дуже

звичайної, буденної справи. На одній з
вулиць Парижа з явилася вивіска,
яка сповіщала, що тут міститься
будівельна контора. Ну, що ж, ще
одна будівельна контора, яких у
Парижі та інших французьких
містах чимало.

Правда, ім я керівника нової
контори було досить відомим,
адже Фердинанд Пуйон вважався
одним з кращих архітекторів
Франції.
Проте справжньої популярності

він набув вже у новій ролі 
керівника цієї контори. Про неї
швидко заговорили у ділових
колах, про неї писали газети, до неї
потягнулися численні замовники.
Люди вважали, що мати справу

з Пуйоном вигідно. Адже жодна
інша будівельна контора не
пропонувала таких добрих умов, не
виконувала так швидко
замовлення. Ніхто не міг змагатися з

конторою Фердинанда Пуйона!
Спочатку вона приймала лише

урядові замовлення. Пуйон аж із
шкіри пнувся, щоб виконувати їх
справді сумлінно і у точно
встановлений строк. Це викликало до
нього справжню повагу і велике
довір я з боку впливових
французьких урядовців. Різні банки
відкрили Пуйону необмежені
кредити на дуже вигідних умовах, отож
на нестачу грошей він ніколи не
міг поскаржитися.

Згодом контора Пуйона почала
також приймати замовлення у
приватних осіб. Вона будувала
все  великі будинки і
невеличкі вілли, магазини і конторські
приміщення. Будувала значно
дешевше і краще ніж інші фірми. На
службі у Пуйона було понад сто
кращих французьких архітекторів.
І всі вважали за честь працювати
тут.

Контора перетворилася на
велику будівельну компанію, чи не
найбільшу у Франції. Пуйон
будував скрізь  у самій Франції і
закордоном.

Правда, практика його роботи
вже тоді викликала подив і навіть
підозру у деяких обізнаних людей.
Справа в тому, що Пуйон
відмовлявся од високих прибутків.
Середній прибуток його компанії не
перевищував 10 12 процентів, в
той час як всі інші французькі
будівельні фірми заробляли у два
рази більше. Фахівці справедливо
дивувалися, як міг Пуйон взагалі
вести справи з такими низькими
прибутками...
Але вони тоді ще нічого не

знали про справжню механіку
діяльності Фердинанда Пуйона, цього,
як його називали, «найбільшого
будівельника Франції».
Пуйон не шкодував нічого

заради реклами. Він давав газетам
інтерв ю, видаючи з себе ледве не
благодійника для простих людей.
«Я хочу збудувати будинки для

тисячі»

«Я не примушу своїх клієнтів

жити в квартирах, в яких би сам
ніколи не погодився жити...»
Так любив говорити Пуйон.

Газети розповсюджували ці заяви,
' чимало сприяючи рекламі його
підприємства.
Пуйон уславився на всю країну

й своїми розрахованими на ефект

Фердинанд Пуйон.

Лише пізніше, вже на суді люди
дізналися про те, звідки Пуйон
брав гроші і чому йому було
вигідно обмежуватися прибутком
лише у 10 12 процентів.
З ясувалися і його щільні зв язки з
деякими досить високопоставленими

урядовими особами, від яких
залежали і державні замовлення, і
кредити, і багато іншого, без
чого контора Пуйона луснула б
дуже швидко...

Як же працював Пуйон?
Він справді будував дуже

багато і зовсім непогано. Але
більшість будов, під які він
одержував великі аванси, залишалася
лише на папері. Що ж до
розрахунків з урядовими установами, то
Пуйон спромігся одержувати
плату за цілком міфічні роботи.

10 ВСЕСВІТ®
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Він завів у себе надзвичайно
хитромудру бухгалтерію. Його
борги зростали щодня, але він
умудрявся пред являти різним
ревізорам і представникам банків,
що його кредитували, цілком
пристойний баланс.
Організацію самої будівельної

компанії було поставлено, як
кажуть, на широку ногу.
Президентом компанії вважався префект
Гааг. За цю свою роль він
одержав від Пуйона майже 10
мільйонів франків. Крім Гаага, у
правлінні компанії значилися інші
поважні урядовці. Всі вони, звичайно,
також одержували відповідну
винагороду.

Ось за такою ширмою ховався
Фердинанд Пуйон. За такою

ширмою відбувалися махінації
гігантських розмірів.
Справжній баланс діяльності

Пуйона досить сумний: один
мільярд франків розтрати, сотні і
тисячі обдурених людей, які,
звичайно, ніколи вже не оселяться в тих
міфічних будинках, що їх пообіцяв
спритний аферист...

* Ні *

Фердинанд Пуйон не став
чекати остаточного фіналу цієї історії.
Коли поліція і судові органи
почали розплутувати справу, він втік за
кордон. Перед тим його було
заарештовано, але незабаром, через
тяжку хворобу, вміщено до
лікарні, звідки йому й пощастило
втекти.

Чому ж Пуйон добровільно
повернувся. у Францію і сам
віддався до рук правосуддя?
З газет він, напевне, був добре

обізнаний із ходом судового
процесу компанії. Спільники Пуйона
по аферах, скориставшись
відсутністю головного обвинуваченого,
звернули на нього всю провину.

Вони брехали, як лише могли,
вигороджуючи себе.
До речі, суд був зацікавлений

саме у такому розвитку процесу.

Французькі судді і прокурори
згодні були скинути всю провину
на одного Пуйона, аби якось
вигородити урядовців, причетних до
цієї справи, всіх тих, хто брав
хабарі, хто сприяв аферам отої
будівельної компанії.
І ось Пуйон вирішив

добровільно повернутися у Францію, щоб
дати на суді свої свідчення.
Його поява в залі Палацу

Справедливості була, звичайно,
величезною сенсацією. Але для самих
суддів вона сїала досить
неприємною несподіванкою. Пуйон змішав
їхні карти!
Та «афера століття»

закінчилася зовсім несподівано. Тяжко
хворий Пуйон помер. Міністерські
чиновники, «почесні» члени
правління компанії, банківські ревізори 
всі вони, як кажуть, вийшли
майже зовсім сухими з води. Єдиним
«героєм» цієї ганебної історії
залишився Фердинанд Пуйон...

тштт
ВСЕСВІТУ

ФАЛЬШИВКИ
МАСОВИМ ТИРАЖЕМ. В
Барселоні (Іспанія) діє
підпільна друкарня, що видає
фальшиві права для водіїв
автомобілів. Такими
фальшивими документами
користується вже близько 5 000
шоферів.

КУРСИ ДЛЯ КУРЦІВ.
В Шеффілді (Англія)
відкрито вечірні курси з
паління люльки. Завданням
цього «учбового закладу» є
перекваліфікувати курців
цигарок на курців люльок,
паління яких, за деякими
твердженнями, нібито менш
шкідливе для організму.

ОСИ-РЯТІВНИЦІ. Коло
шести мільйонів ос
перевезено літаком з Каліфорнії
у Нову Гвінею. Вони мають
знищити лялечки певного

виду метеликів, гусениці
яких загрожують
плантаціям какао.

ЛІВАНСЬКИЙ КЕДР.
Національним символом
Лівану, зображеним на
державному гербі країни, є
кедр. Колись це довголітнє
дерево було тут дуже
поширене, але згодом стало
великою рідкістю. Ліванці
намагаються відновити свою
колишню славу, і вже
затверджено план висадження
кедра. Найближчим часом
кількість цих благородних
дерев збільшиться на З
мільйони.

СЕРЙОЗНА ВИМОГА.
Один англійський
священик звернувся до своїх
парафіянок з проханням, щоб
вони приходили до
причастя з ненафарбованими
вустами або фарбували їх
помадою, сліди якої не
залишалися б на святій чаші.

ПТАХИ НА

ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ. На ванку-
верському аеродромі в
Канаді розводять соколів, які
несуть там своєрідну
«поліцейську службу». В їхні
обов'язки входить
слідкувати за тим, щоб злітні
доріжки були завжди
вільними від мишей та хом'яків і
щоб дрібні птахи не
заважали літаками, ширяючи
перед ними в повітрі.

Чи дійсно жила Кармен?
Навряд чи є на світі ще одна опера, яка б користувалася такою

популярністю, як «Кармен» Бізе. Могутній її вплив на громадськість,
незважаючи на різноманітні смаки, полягає в життєвості матеріалу і його
майстерній обробці.

Як відомо, сюжет опери створений за новелою французького
письменника Проспера Меріме, який вперше почув про Кармен восени 1830 року
в Андалузії, де був на археологічних розкопках. Під час прогулянки верхи
Меріме познайомився з контрабандистом Хозе. Пізніше він відвідав Хозе
у в'язниці, напередодні страти, і вислухав його сповідь про вбивство
Кармен. Заради неї Хозе вбив свого начальника  лейтенанта і став
контрабандистом. Дійсне ім'я цієї жінки Ар Міне. Вона жила у Гібралтарі і
займалася контрабандою, любила авантюристичне, вільне життя. Змолоду
Ар Міне була в близьких стосунках з циганом Валео, якого вбила охорона
(а зовсім не Хозе з ревнощів, як описано в новелі). її знайомство з Хозе
в дійсності виявилося простішим. Молоду жінку заарештували за
контрабанду і повинні були перевезти до в'язниці, але галантний солдат дав їй
можливість по дорозі втекти.

Зміст опери не завжди збігається з справжніми подіями. Заключна
драматична сцена насправді відбувалася не перед ареною цирку, а в
гірській ущелині. Отже, героїня безсмертної опери зовсім не вигадана
автором. Події її життя лягли в основу прекрасного музичного твору.
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ПРИГОДИ З ЕЛЕКТРОННОЮ МАШИНОЮ

 Поздоровляю! Ти одержала державну премію!

ЕЛЕКТРОННИЙ МОЭОК

 А тепер вона вимагає оплаченої відпустки..

 Я ж казав тобі, що не можна літати
над містом так низько!

Це був удар!

Хитре курча.
З іноземної преси
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Буває ж таке...
ПОСТАВТЕСЬ ЯК ДО СИНА
Молодий письменник звернувся до Томаса

Манна з проханням нагоріти передмову до його
першої книги. Автор «Будденброків» мав обмаль
часу і направив автора з рекомендаційним
листом до письменника Германа Гессе.
Через деякий час Гессе і молодий письменник

серйозно посварилися. Гессе скаржився на
нього Манну:

 Він мене дуже розчарував,  сказав він з
легким докором,  а Ви ж писали, щоб я
поставився до нього як до сина.

 Дійсно,  погодився Томас Манн,  Ви саме

й повинні були надерти йому вуха.

ГОЛОСНЕ «ІАА!..»

Еміль Золя зустрів якось на прийомі,
влаштованому на честь обрання нового префекта
департаменту, знайомого журналіста.

 Чи не здається вам,  сказав репортер
навмисне голосно,  що наш префект схожий на
гордого звіра, якого зображають на гербі? Він
дійсно нагадує дужого лева, що велично
походжає поміж рядами своїх вірних ведмедів.
Еміль Золя з посмішкою подивився на

журналіста.
 Шановний,  відповів він на це,  я, на жаль,

бачу лише старого, пронозуватого бика та осла,
який хоче привернути до себе увагу своїм
голосним «Іаа!».

НУДНІ книги

Відома австрійська письменниця Марія фон
Ебнер-Ешенбах якось сказала:

 Нудьга, що панує в деяких творах, йде на
користь авторові,  критик, піднісши проти нього
свого списа, засинає, перш ніж встигне поцілити.

ХВІРТКА ЕДІСОНА

Протягом довгого часу знайомі Томаса Альви
Едісона дивувалися, чому його садова хвіртка
так важко відчиняється. Нарешті, один з друзів
сказав йому:

 Такий геній, як ти, міг би сконструювати '
більш досконалі ворота.

Едісон засміявся:
 Моя хвіртка геніально Сконструйована.
 Невже?! Ти шуткуєш!
 Анітрохи, вона сполучається з цистерною

хатнього водогону. Кожний, хто входить,
автоматично накачує двадцять літрів води у цю
цистерну.

ВІН УДОСКОНАЛЮЄ АНТИКУ
Один чванливий скульптор, який копіював

античні твори, хвалився Мікеланджело, що він
удосконалює антику.

 Ви помиляєтесь, заперечив Мікеланджело,
хто плентається позаду інших, ніколи їх не
випередить...

ДУРНИЦІ З РОЗУМУ
«Кількість дурниць, які вчиняються з

розуму,  твердила німецька письменниця Рікарда
Гух,  набагато перевищує число тих, що справді
являються наслідком глупства».

 ЗА ЗАКОНАМИ БІБЛІЇ
Коли одного разу Верді відвідав своїх

знайомих у Пармі, господиня дому запропонувала
своїй 17-річній доньці програти гостю щось на
фортепіано.
Верді терпляче слухав. А коли мати запитала

про його думку щодо майстерності юної
виконавиці. він сказав:

 У мене таке враження, що ваша дочка
одержала дуже релігійне виховання.

 Але чому?І
 Вона грає точно за законами біблії...

 Як ви собі це уявляєте?
 Дуже просто  ліва не відає, що робить

права...

МОЦАРТ І ВЕРДІ
П'ятидесятирічний Верді розмовляв якось з

одним молодим музикантом і, прощаючись,
пояснив йому:

 Чим глибше Ви проникатимете в наше
мистецтво, тим більшою повагою перейматиметеся
до майстрів минулого. Коли мені було стільки
як Вам, для мене Існувало лише: «Я». У
двадцять п'ять я говорив: «Я і Моцарт». У сорок:
«Моцарт і я», а сьогодні я кажу зовсім
спокійно: «Моцарт».

СКРУТНЕ СТАНСТВИЩЕ
Марк Твен писав до одного філантропа: «Я чув,

що Ви дуже багата людина, а також багато
робите для благочестя. Я вже давно хотів придбати
збірку релігійних гімнів, та не спроможний
цього зробити, бо вона коштує півтора долара.
Якщо Ви надішлете мені цю збірку, Вам буде
забезпечене найвище раювання.

Щиро відданий вам Марк Твен.
Р. S. Надішліть мені, будь ласка, замість збірки

гімнів півтора долара.

ЗВИЧКА ДО ПЕДАЛІ
В одному з фільмів партнерка Жана Габена

мала грати на роялі. Через деякий час відбулася
проба.

 Скажи мені лишень, тобі доводиться багато
працювати на швейній машинці?  звернувся
Габен до актриси.

 Ні, але чому ти про це питаєш?  відповіла
вона.

 Мені так здалося... Ти занадто часто
натискуєш на педаль.

БЕЗВИХІДНЕ СТАНОВИЩЕ
Відомий американський актор Гаррі Купер

розповідав якось про готель у Канзасі, де йому
довелося значний час жити:

 Скрізь у кімнатах висіли таблички з такими
написами: «Приїжджий, що улігся спати і не
скинув черевики, внесе додаткову плату. Три удари
в двері означають, що в готелі учинилося
вбивство. Забороняється виймати з матраців цеглу.

На випадок, коли в кімнаті йтиме дощ, під
ліжком приготовані парасольки. Якщо у вас
випадково немає рушника, витирайте, будь ласка,
руки кінцем скатертини».

 алє чому ти не виїхав звідти?  запитав
хтось з присутніх.

 Не мав змоги цього зробити. Готель
належав мені.

З німецьких газет
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Образ сучасника
Великою популярністю користується у

жителів Софії та її численних гостей
Національна художня виставка, яку
болгарські митці присвятили VIII з'їздові
Болгарської комуністичної партії.
Виставка ця  творчий звіт болгарських
художників, графіків та скульпторів за два
роки.

АВСТРАЛІЯ

У видавництві «Рігбі»
вийшла біографія
класика австралійської
літератури Генрі Лоусона 
«Генрі Лоусон  сивий
мрійник». Це перший
великий біографічний твір
про Лоусона. Він
належить перу Дентона Прау-
та, який прагнув
якнайдетальніше відтворити
життєвий і творчий шлях
поета. Журнал «Остреліен
бук ревю» відзначає, що
в книзі Праута зібрано
багато фактів з життя
Лоусона, які були досі
невідомі австралійській
літературній критиці.
Дентон Праут часто
ілюструє розповідь віршами
поета.

Стефана Бояджиєв. Доярки.

На виставці представлено більше
трьохсот картин і малюнків, вісімдесят
скульптур.
Більшість творів присвячені сучасній

людині  будівникові соціалізму в
країні, а також героїчному минулому

болгарського народу. Є багато графічних
Стоян Венев. Вересневі ночі. творів, малюнків та гравюр на тему бо-

АНГЛІЯ

Видавництво «Макміл-
лан» випустило в світ
збірку нарисів Джона
Уейна «Літературні ессе».
До збірки увійшли
нариси поо творчість Шекспі-
ра, Бена Джонсона,
Байрона, Діккенса та про
кількох сучасних
англійських літераторів.

«Це надзвичайно цікаві
ессе про різні аспекти
літературного життя в
минулому й сьогодні, 
пише рецензент журналу
«Букс енд букмен», 
вони легко читаються й
дають читачеві чималу
користь». Атанас Михов. Батьківщина.
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* J: *

Газета «Санді експрес»
надрукувала уривки з
мемуарів найстарішого
англійського письменника

Соммерсета Моема.

* * *

Мана Парпулова. На полі.

ротьби болгар за визволення, за мир та
братерство між народами.
Поряд з іменами відомих болгарських

художників, широко представлені твори
талановитих молодих митців. Великою
популярністю на виставці користуються
твори народних художників: Стояна Ве-
нева «Вересневі ночі» й «Визволена
земля», Златю Бояджиєва «Мисливство»,
Марка Бехара «Смерть друга»,
заслужених художників Іллі Петрова «Вечірній
відпочинок», «Кремиковці», Стояна Со-
тирова «Куба сьогодні» та ін. Серед
творів художників молодшого покоління
привертають загальну увагу «Спрага»
Светлина Русева, «Батак 1945» Калини
Тасевої, «Розстріл на світанку» Николи
Мирчева. В обговоренні виставки взяли

Алан Сіллітоу дав
інтерв ю представникові
французького
тижневика «Леттр Франсез».
Письменник поділився
спогадами, розповів, як він,
простий робітник,
протягом десяти років боровся
за місце в літературі. За
цей час він написав
шість чи сім повістей,
велику кількість оповідань,
але згодом дійшов
висновку, що ці твори не
висловлюють того, що
він хотів сказати,
знищив їх і розпочав писати
заново. «Я хочу писати
так,  заявляє в
інтерв ю автор «Самотності
бігуна на далекі
дистанції»,  щоб усі могли
мене легко зрозуміти.
Мене не цікавлять
формалістичні
експерименти, головне для мене 
зміст. В Англії існує
обширна сфера тем і
сюжетів, якої ніхто не
торкається. Треба нарешті
взятися за неї. Треба,
щоб робітники побачили
своє житя, висвітлене в
промінні літератури».

ГРЕЦІЯ

Нобелівською премією
в галузі літератури за
1963-й рік нагороджено
грецького поета Георгоса
Сеферіса. Це перший
представник грецької
літератури, удостоєний
цієї премії.
Геоогоса Сеферіса на

батьківщині вважають

народним поетом. Свій
літературний шлях він
розпочав після першої
світової війни як
перекладач. У тридцятих
роках він видав перші
збірки віршів.
З останніх книг поета

найбільш популярною є
збірка «Палубний
щоденник». Сеферіс відомий
також як автор кількох
нарисів з питань
літератури.

Любомир Далчев. Бунт.

участь 1 100 художників, критиків,
письменників та журналістів.
Відкриття виставки творів болгарських

митців перетворилося на свято
національного образотворчого мистецтва,
виставка свідчить про величезний розквіт

Марко Бехар. Смерть друга. талантів у Болгарії.

ЕФІОПІЯ

В Ефіопії установлено
дві міжнародні премії
імені імператора Хайле
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Селассіє. Перша  за
твори, що сприяють
прогресу європейсько?
цивілізації,
нагороджуватимуться нею представники
різних національностей.
Друга премія

присуджуватиметься особам і
закладам за внесок у
розвиток культури,
економіки та медицини на
Африканському
континенті.

ІТАЛІЯ

Відомий кінопродюсер
ДІно Де ЛаурентІс має
намір зняти серію
фільмів на біблейські сюжети.
Як повідомляє преса,
перші три фільми
доручено знімати
американському режисеру Орсону
Уеллесу, французу
Роберту Брессону та Італійцю
ЛукІно ВісконтІ. Федері-
ко ФеллІні відмовився
брати участь в
екранізації біблейських сюжетів.

* * *

Тут розпочали зйомки
дев ятнадцятої екраніза-

Йії роману Олександраюма «Три мушкетери».
Режисер фільму  Брага-
лія. У ролі Д Артан яна
зніматиметься Пепіно Де
Філіпо.

КУБА

Фідель Кастро
підготував до друку книгу
«Куба  десять років
боротьби і революції».
Книга містить уривки з
щоденника Кастро, статті
про кубинську
революцію, розповіді про шлях
країни до соціалізму.

«Рік Верді» в Польщі
Відзначаючи 150-рїччя з дня

народження видатного італійського
композитора Джузеппе Верді, польські театри
широко представляють його творчість.
Сілезький оперний театр влаштував
фестиваль опер Верді. В Познані
поставлено одну з найкращих опер
композитора  «Отелло» в новій, дуже цікавій
постановці. Оперний театр в Балтицьку
показав «Дон Карлоса», а сезон 1963

64 років у Лодзі було розпочато оперою
«Бал-маскарад». Для молодого
колективу Лодзінської опери цей досить-таки
камерний в порівнянні з «Аїдою» або
«Дон Карлосом» твір став визначною
творчою подією. Виразна й точна
режисура Тадеуша Ласковського донесла до
глядачів всю драматургічну глибину
твору. Польська преса відзначає також
високий мистецький рівень виконавців.

Театральний Берлін
Найпопулярнішим театром Берліна є,

безперечно, знаменитий «Берлінер
ансамбль».
На сцені театру зараз йдуть дві

п'єси Брехта «Швейк у другій світовій
війні» і «Дні комуни».
Центральною фігурою першої п'єси

є славнозвісний гашковий Швейк, але
цього разу він виступає в новому
образі. В окупованій Празі, у кав'ярні пані
Копецької сидить новий Швейк 
дрібний буржуа, торговець собаками. За
кухлем пива він розважає постійних
відвідувачів анекдотами й смішними
історіями.
Брехтового Швейка грає талановитий

актор  Мартин Фльорхінгер, який

майстерно виконує всі «перетворення»
Швейка.

Постановка режисерів Еріха Енгеля і
Вольфганга Пінцки витримана в
хорошому, стриманому стилі народних
комедій. Йому добре відповідають і
декорації.
Інша п'єса Брехта  «Дні комуни»

присвячена одній з найважливіших
подій минулого сторіччя  Паризькій
комуні. В цій хвилюючій виставі бере
участь мало не весь склад театру.
Брехт почав працювати над цим

твором у 1948 1949 роках, після того, як
прочитав «Поразку» Нурдаля Гріга,
п'єсу про долю паризьких комунарів.

«Дні комуни», ця «оптимістична
трагедія» німецької драматургії,
виконується не за оригіналом Брехта, а за
варіантом його учнів режисера Векверта і
драматурга Теншерта. Сам Брехт був неза-
доволений цим твором і тому
затримував його постановку. За кілька тижнів
до смерті він виклав пропозиції і
думки щодо значних змін в сюжеті,
характерах дійових осіб і тексті. Керуючись
цими вказівками, автори нового
варіанту написали нові сцени, спираючись на
численні джерела, відомі Брехтові ще
за часів роботи над першим варіантом.
Крім того, були використані
щоденники комунарів, а також деякі найновіші
дослідження з історії Паризької кому-

США

Кінокомпанія «20 сен-

чурі Фокс» випустила
фільм «МерілІн»,
зроблений з фрагментів
п ятнадцяти кінострічок цієї
фірми, в яких знімалась
відома американська
актриса Мерілін Монро,
котра позаминулого року
заподіяла собі смерть. В
зв'язку з виходом на
екрани цього фільму,
«Американська ліга
пристойності» заявила, що його
автори поставилися до
пам яті Мерілін Монро без
належної поваги.

Сцена з спектаклю «Швейк у II світовій
війні»,

Вистава «Дні комуни» адресована
сучасному глядачеві.
Одним з найцікавіших спектаклів у

новому репертуарі театру є «Вечір
Брехта», під час якого виконуються
пісні і вірші поета, присвячені життю у
великому місті  темі, до якої часто
звертався письменник у своїй ліриці.
В центрі уваги Брехта-поета  доля

людини у великому капіталістичному
місті. Тут панують гроші, тут панує
прадавній, варварський закон джунглів:
боротьба всіх проти всіх!
Не міста й споруди треба змінити, а

врегулювати взаємини між людьми.
Потрібна не боротьба окремої людини в
джунглях, а тільки класова боротьба. Ця
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Гізела Май у ролі мадам КаОе в
спектаклі «Дні комуни».

головна думка БрехтовоТ лірики
висловлена у вірші «Будівництво великого

метро московським робітництвом»,
написаному 1933 року на противагу
«Зниклій славі величезного міста Нью-Йорка»
і присвяченому новому життю у
великих містах.

Друга частина цього вечора включає
скорочений варіант опери «Піднесення

і занепад міста Махагоні», яку
показують глядачам під назвою «Малий Ма-
хагоні». Ця опера Брехта на музику
Курта Вейля, поставлена 1927 року в
Бадені, була освистана буржуазією.
Протягом години «Малий Махагоні»
показує з яскравою художньою силою

трагедію рабів капіталістичного хаосу.
В цій цікавій, захоплюючій і повчальній
музично-драматичній виставі, в якій
велику роль відіграє своєрідна музика
Вейля, найбільше враження справляє
не акторська гра, а виконання

вокальних партій акторами «Берлінер
ансамбль».

Інший берлінський колектив, який
привертає увагу своїм репертуаром, 
це «Дейчес театр». Серед його вистав
справжнім самоцвітом за свіжістю й
оригінальністю сяє комедія Арістофа-
на «Мир» в обробці Петера Хакса.
Сучасний театральний Берлін

неможливо уявити без знаменитої «Коміше
Опер», керованої Вальтером Фельзенш-
тейном, цим видатним реформатором
оперного жанру. В минулому сезоні
театр показав лише дві постановки Фель-
зенштейна  «Чарівну флейту» і «Тра-
віату», останню роботу режисера.
Чимало театрів ставило й ставить Мо-

цартову «Чарівну флейту», цей
справжній гімн гуманізмові й коханню. Але^ в
постановці «Коміше Опер» вона
здається зовсім новим твором, в якому
поряд з прекрасною театральною ілюзією
з особливою, небаченою силою звучить
і музика Моцарта.
Вальтер Фельзенштейн і його

«Коміше Опер» доводять, що реалістичний
оперний твір  не утопія, а факт, який
перетворює старе, традиційне оперне
мистецтво на нову реалістичну
художню істину на сцені.

* * *

Три найбільші
кінокомпанії «Колумбія»,
«Метро-Голдвін-Мейер» і
«20-сенчурі Фокс»
вирішили спільним коштом

збудувати недалеко від
Голлівуда найбільший і
найсучасніший комплекс
кіноательє. Компанії
вважають, що витрати на
виробництво фільмів у
нових студіях значно
зменшаться. Крім того,
теперішні павільйони
Голлівуда позбавлені технічних
умов, необхідних для
зйомок «сінерами» і
«циркорами». Третьою
причиною «виїзду з Голлівуда»
є «смог», який все

більше й більше отруює
повітря Лос-Анжелоса.

* :{:

Відомий
американський режисер Орсон
Уеллес планує зняти в
Мадріді фільм про бій
биків. Головну жіночу
роль у фільмі
виконуватиме Елізабет Тейлор.
Серед дійових осіб будуть
також два відомих
тореадори  Антоніо
Ордонес та Андре Васкес,
життя яких покладено в
сюжетну основу фільму.
Орсон Уеллес буде

режисером цього фільму, а
також гратиме одну з
провідних ролей.

*!

Видавництво «Патнем»
видало книжку сестри
Ернеста Хемінгуея
Марселіни Хемінгуей Сенд-
форд «У Хемінгуеїв», в
якій розповідається про
дитинство письменника,
про різні подробиці з
родинного життя
Хемінгуеїв.
«З літературного

погляду ця книжка,
звичайно, не є шедевром, 
зауважує журнал «Букс
енд букмен»,  але в
ній є цікаві факти з
біографії великого
письменника».

Англійська газета «Ів-

нінг стандард»
повідомила про те, що в США
виходить у світ
посмертний твір Ернеста
Хемінгуея «Рухоме свято».

Твір цей був написаний
1960 року на Кубі. В
ньому розповідається про
життя письменника в

Парижі, про зустрічі з
Гертрудою Стайн, Езрою
Паундом, Скоттом Фіц-
джеральдом та іншими
письменниками.

УГОРЩИНА

Сцена з «Чарівної флейти» Моцарта в «Коміше Опер».

Черофон  новий
клавіатурний музичний
інструмент, назва якого
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походить від імені його
конструктора Карола
Пера. Звуковий діапазон
нового інструменту
надзвичайно широкий  від
джазового органа до
електрогітари. Якщо
звичайний віброфон
«вібрує» 4 секунди, то новий
інструмент  20 секунд.
Черофон матиме 61
клавіш.

ФРАНЦІЯ

Премію «Братерства»,
засновану у Франції у
1955 р., одержав
кінорежисер Жан Шмідт за
фільм про життя циган
на околиці Парижа.
Фільм називається «Кріс
Романо» і є пристрасним
протестом проти
дискримінації циган у Франції.

Голоси молодих
Останнім часом надзвичайно зріс

приплив молодих сил у літературу
Угорщини. Зважаючи на великий інтерес
громадськості до творчості молодих,
видавництва друкують їхні твори
дедалі більшими тиражами. Нещодавно
вийшла антологія поезії молодих авторів
«Незаплямована суворість». Крім таких
відомих вже поетів як Мігал Вачі,
Габор Гараї  вірш якого дав назву всій
антології, тут представлені твори
багатьох поетів, що лише недавно
розпочали свій шлях у літературі.
Отто Деменд  автор трьох збірок

віршів,  виразник думок і прагнень
робітничої молоді. Лайош Сімон 
селянський поет.

В основному згадана антологія дає
досить повне уявлення про молоду
угорську поетичну генерацію.

Серед прозаїчних творів молодих
найбільшу увагу привертає роман
Шандора Шомоді «Дитяче дзеркало».
Кінорежисер Дьорд Кевеш створює фільм
за цим романом. В центрі роману 
юнак, характер якого формується під
впливом нездорового домашнього
оточення. Автор показує, як люди без
справжніх ідеалів виростають морально
нестійкими.

Проблеми моральної
відповідальності за свої вчинки ставить в центрі
уваги своїх творів і молодий прозаїк Ер-
він Лазар.

* * *

Пабло Пікассо працює
над новим циклом з
п'ятдесяти картин під
загальною назвою «Сцени з
родинного життя». Вони
будуть виконані в манері,
яка різко відрізнятиме їх
від попередніх творів 82-
річного художника.
Однак, на вимогу
Пікассо, ці картини за його
життя не

виставлятимуться.

«Мюріель» Алена Рене

* :і:

Згідно з рішенням
муніципальної ради
французької столиці десять
французьких вчених
розпочали роботу над
підготовкою монументальної

праці  історії Парижа.
В редакційну колегію
увійшли історики, географи,
історики літератури і
мистецтва,
містобудівники та ін.

:і * Ф

Паризька трупа «Пале
Гарньє», поставила
оперу Верді «Дон Карлос».
Критикуючи виконавців
основних партій,
рецензент французького
журналу «Меркюр де Франс»
згадує, що опера ця не
виконувалась на
паризькій сцені протягом
Майже ста років і що перша
постановка її в 1867 році
аж ніяк не задовольнила
композитора.
Оцінюючи спектакль,

Верді писав про акторів
паризької опери в листі
до друга: «їм завжди
бракуватиме двох речей:
ритму та ентузіазму».

Кадр з фільму Алена Рене «Мюріель»: Жан Батіст Тьєр  Бернар.

«Мюріель або час повернення», новий
фільм Алена Рене, привертає увагу
багатьох французьких газет.
Дія відбувається в листопаді 1962 р.

в невеликому місті Булонь -сюр-мер, де
живе героїня фільму Елен з своїм
пасинком Бернаром, що недавно
демобілізувався й повернувся з Алжіру. Елен
надзвичайно емоційна жінка. Одного
разу їй захотілось побачитись з чоловіком,
якого вона колись уперше в житті по-

справжньому покохала. Той приїздить до
містечка в супроводі молодої коханки,
яку він видає за свою небогу. Вони
живуть у Булоні два тижні, іноді
зустрічаються, але ухиляються від зустрічей,
неспроможні ні сподіватись на
справжнє майбутнє, ні знайти правдиве минуле;
уявлюване тут переплітається з
реальним, сучасне із спогадами.
Але хто ж така Мюріель, чиє ім'я

154



стоїть у назві фільму? В фільмі її не
показано, ім'я це згадується рідко, але
саме вона своєю постійною присутністю
впливає на дію фільму.
Мюріель молода алжірка, яку закатували під час
допиту.

Жорж Садуль вважає ключем до
фільму епізод, коли Бернар  свідок її
трагічної загибелі  розповідає про
Мюріель, а на екрані в цей час
виникають банальні кадри з аматорського
фільму, зробленого в Алжірі невідомим
солдатом. Ці кадри не відтворюють
нічого драматичного: люди в них

розважаються, їдять, сміються... Цим

контрастом Рене хоче довести, що війна

калічить людей не лише фізично, вона спри¬

чиняється до непоправних моральних

травм.
В одному з інтерв'ю, даних

представникам преси, Ален Рене сказав, що на
його думку, кінофільм має бути
«сигналом тривоги, який допомагає людям
краще спостерігати життя навкруги»,
і хоч іноді фільм і не підказує глядачам
як розв'язати ту чи іншу проблему, він
все ж примушує їх замислитись над тим,
над чим вони досі зовсім не думали.
Фільм Алена Рене значною мірою

віддає данину модному на Заході
модернізму, копанню у хворобливій
психології самотніх людей.
Автори сценарію Ален Рене і Жан

Кайроль. Виконавці головних ролей Жан
Батіст Тьєр, Дельфін Сейріг.

В паризькому театрі
«Ла Брюйер» з успіхом
іде п єса Жоржа Соріа
«Суперечні пристрасті».
Тема п єси  життя
сучасної Іспанії. Дійові
особи,  представники
покоління, що пережило
кривавий франкістський
заколот, а зараз живе в
умовах поліцейської
диктатури. В п єсі правдиво
відтворено атмосферу
теперішнього
фашистського режиму в Іспанії.

Газета «Юманіте ді-
манш» називає спектакль
«Суперечні пристрасті»
найцікавішим
спектаклем сезону.

«Легенди Бенсонської долини»
Новий твір австралійського

письменника Френка Харді вийшов у видавництві
«Вернер Лорі» під назвою «Легенди
Бенсонської долини». Це збірка оповідань,
пов'язаних між собою спільною темою.
Рецензент журналу «Острелієн бук

ревю» Ненсі Кейто зазначає, що нова
книга Харді більше нагадує роман, ніж
збірку оповідань.

Дія «Легенд» відбувається в
маленькому місті Вікторії, розташованому в Бен-
сонській долині. В першому оповіданні
автор подає ліричний вступ  опис
місця, де розгортатимуться події
подальших оповідань.

Як відзначає Ненсі Кейто, нові
оповідання Харді написані в традиційній
манері, що нагадує до деякої міри
творчість Генрі Лоусона. «Легендам
Бенсонської долини» притаманний м'який
гумор, справжній гуманізм і вболівання
про долю простих людей рідної
письменнику країни.
«Ви не знайдете тут «ефектних»

літературних прийомів,  пише Ненсі
Кейто,  однак, ваше око відпочиватиме на
лаконічних реченнях, вас приваблять
цікаві спостереження письменника, вдало
виписані характери, загальна прозорість
стилю».

«В неділю опівдні»

У Бухарестському видавництві
художньої літератури вийшла збірка оповідань
талановитого румунського прозаїка
Буджена Барбу «В неділю опівдні».
Перша його повість «Шкапа» вийшла

в 1955 році, а опублікований 1957 року
роман «Яма» приніс письменникові
заслужене визнання. Потім з'явилися
збірка оповідань «Оайє та його сини» (1958)
і роман «Північне шосе» (1959), збірки
оповідань і репортажів «Четверо
засуджених до страти» (1959), «Сім днів
тижня» (1961) та ін.

Рецензент журналу «Румунська
література» вважає, що в новій книжці
оповідань «В неділю опівдні» найбільш
виразно звучить тема сучасної румунської
дійсності.

Яскраво й чітко зображені герої
оповідань «Похорони Думитру Олександру»,
«Панночка Ауртіка», і «Франзелуца».
Герой останнього оповідання,
бухарестський Гаврош, що вештається по базару,
гине як партизан у бою з гітлерівцями.

Глибоко хвилюють читача й герої
іншого оповідання «Жменя абрикосів».
Заарештованого комуніста переводять з
однієї тюрми до іншої під наглядом кон-
воїра-селянина, під солдатською
шинеллю якого б'ється добре серце простої
людини. У поїзді вони зустрічають
жінку, що продає абрикоси. Схвильована
виглядом людини у смугастому одязі,
вона звертається до заарештованого.

Зав'язується розмова. Читач відчуває, як
між героями виникає внутрішня
близькість, теплота. Селянка-вдова, що
втратила на фронті чоловіка, віддає в'язню
й конвоїру останню жменьку
абрикосів... Нікого не може залишити
байдужими глибока людяність героїв
оповідання.

У збірці вміщено також кілька
оповідань про робітників  «Закусочна»,
«Яйце»; трагічне оповідання «Під дощем»
та ін.

Збірка «В неділю опівдні» є,
безперечно, новим творчим досягненням
Буджена Барбу.

Сцена з п єси
«Суперечні пристрасті».

ЧЕХОСЛО-

ВАЧЧИНА

Історія Алоїса Краля 
монтера одного з
празьких заводів, який
випадково потрапляє на
острів Тасманію й стає
спадкоємцем вождя місцевого
племені  такий
незвичайний сюжет нової
чехословацької кінокомедії
«Цар царів», знятої за
сценарієм їржі Вейса

та їржі Муха.
Режисер Мартін Фріч і

оператор Вацлав Хунка
дуже дотепно передали
на екрані веселі
пригоди Алоїса Краля. В
головних ролях фільму
знімалися актори їржі Совак
та їржіна Бохдалова.

* * *

Багато відомих
французьких художників,

скульпторів, поетів,
письменників жили й
працювали в Празі.
Перебуванню

видатного французького
скульптора Огюста Родена в
чеській столиці в 1902
році, ставленню Родена до
чеського народу, дружбі
його з чеськими
скульпторами присвятив свій
документальний фільм
«Бронзовий вік» режисер
Ярослав Холуб. (Так
називається відома
скульптура Огюста Родена, що
зберігається в Празькій
національній галереї).
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ЧИТ4ЮЧИ НОВІ КНИГИ СМІХ В 0 X А

Вєх, Манюсь Китаєць та його компанія,
Варшава, 1962 р.

Великою популярністю в
Польщі користується письменник-гумо-
рист, автор багатьох оповідань-
фельєтонів Стефан Вехецький.
Герої Вехецького говорять на

особливому варшавському
діалекті, який відомий польський
мовознавець професор Вітольд Доро-
шевський назвав «вєхом». Відтоді
Стефан Вехецький перетворився
на Вєха і вже майже кожна

польська родина знає це коротке ім я.
Веселий, дотепний сміх несуть

оповідання Вєха, втім цей сміх і
разючий, бо викриває бюрократів,
дармоїдів, ледарів і нероб. Разом
з тим варто відзначити гуманний,
доброзичливий характер його
оповідань.
Якось, відповідаючи на

запитання однієї з молодіжних
польських газет, Стефан Вехецький
так розповів про себе:
«Чому я став письменником,

питаєте ви мене. Ніяка праця не
ганьбить... Гм... Мій перший
дебют?.. Він припадає на 1925 рік.
То був коротенький матеріал,
надрукований в «Кур єрі
Варшавськім». Починався цей мій «твір»
словами: «Шукаю кімнату в
сімейному колі. Я тихий, лагідний,
платитиму акуратно...». Вміщений
він був у дрібних оголошеннях.
Мій найбільший успіх на полі

творчої праці? Саме після
вміщення згаданого твору я дістав чудо¬

ву кімнату з балконом і
сніданком.

Наступні запитання моїх милих
молодих приятелів були такі:
Ваша таємна мрія? Мати двадцять,
тридцять, навіть сорок років...».
В наведених вище, звичайно

жартівливих, відповідях
Вехецького, як зазначає сам

письменник, було, одначе, й трохи
правди:

«Хто не мріє мати тридцять-со-
рок років, коли вам... трошки
більше? Літературну працю,
говорить Вєх,  я дійсно розпочав в
газеті, правда не з оголошення, а

з коротеньких репортерських
нотаток про повідь на Саській Кемні
і про ялинку в Братняку.
Потім випадок, (один із старих

колег, що займався судовими
справами, захворів). привів мене
до моїх перших героїв Пєцика,
Валерія Вонтробки та галереї
інших.

їх барвисту, повну чудових
метафор мову я повністю переносив
на папір. Перші надруковані
матеріали швидко знайшли свого
читача. Коли зібралося цих матеріалів
багатенько, з явилася збірка під
назвою «Внаслідок цього». А
потім вже з-під пера письменника
щороку з являлася нова книжка.

Таким чином перед війною у
Стефана Вехецького вийшло шість
збірок оповідань, а після війни 
вдвічі більше, не враховуючи
двотомника «Вибрані твори Стефана
Вехецького або Вєх. Смійся з
цього». Найбільшої популярності
набули збірки «Божевільні
папери», «Королівські розповіді пана
Пєцика», «Родина Мортусяків»
та ін.

З судовою тематикою Вєх

покінчив ще перед війною,

«пустивши героїв своїх фельєтонів на

«ширші води», як він сам

говорить. Коралік, Пєцик, Кітвасінь-

ські, Монєк Розепнік, Вонтробка з

дружиною пані Геньою і дівером

Пєкутощаком, почали з являтися

в усіх варшавських подіях, про
які писав Вєх.

Незабаром після війни в

тижневику «Пшекруй» друкувалася

повість Вєха «Кафе «Під Міногою»,

яка згодом вийшла окремим

виданням. В ній описувалися

драматичні пригоди кількох мешканців

Старого Мяста в Варшаві під час

окупації. В центрі повісті  негр
Юмбо, якого польські друзі
ховали від переслідувань гестапо. За
їх допомогою Юмбо перетворився
на бідну вдову Емалію Чарномор-
дик, що носить глибокий траур і
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накриває чорною вуаллю своє

«африканське» обличчя.

Цей цікавий твір, в якому

трагічні події окупації

переплітаються з гумористичними ситуаціями і,
в якому водночас автор показав

стійку солідарність простих людей
незалежно від кольору шкіри, був
покладений і в основу сценарію

фільму «Кафе «Під Міногою», де
знімалися провідні комедійні

актори Польщі. Так, роль головного

героя Манюся Китайця виконував
добре знайомий радянському
глядачеві талановитий комік Адольф

Димша.

Згодом Вєх вирішив і надалі не
залишати своїх улюблених героїв

і простежити, як же склалося їх
життя в післявоєнні роки. Так

виникла друга
повість продовження «Кафе «Під Міногою» 
«Манюсь Китаєць та його компанія».

І сам Манюсь, і його славна

весела «компанія» в складі братів

Піскорських, негра Юмбо й інших
працюють водіями таксі у
післявоєнній Варшаві. Але раптом у
одного з братів Піскорьских

злодії крадуть таксі. З цього і
починається складний сюжет повісті,

куди Вєх вводить безліч
персонажів, як давно вже знайомих

читачеві за його попередніми

творами, так і нових, серед яких одне з
провідних місць займає дівчина
Данка. Цю дівчину жалісливий
Манюсь Китаєць підібрав уночі,

коли вона, кинута шахраєм-наре-
ченим, ладна була заподіяти собі

смерть.

Треба знайти злодія й

повернути таксі його власнику, треба

відшукати шахрая-нареченого Данки
 такий план Манюся. Але

справа неймовірно ускладнюється,
приятелям доводиться відвідувати
різні міста Польщі, з ними

трапляються несподівані пригоди, бо

лукавий і жартівливий Манюсь
раз у раз стає жертвою власної

простодушності, тим більше, що

він устиг уже й закохатися в

Дайку. Ці пригоди дозволяють Вєхо-

ві зазирнути в буденне життя

різних прошарків населення сучасної

Польщі і з властивим йому
гумором описати його. Звісно, все
закінчується щасливо, як і належить

такого роду повісті; втім, читач не

лише дізнається про заплутані
пригоди Манюся Китайця і його

компанії, автор розкриває перед
ним характерні й дуже позитивні
риси своїх героїв. Ми знали
переважну більшість їх і раніше, але
в новій повісті образи стали
переконливішими, глибшими за

психологічною розробкою, виразнішими.
Вєх охоче використовує

прийоми справжнісінького детективного
твору, але робить це в сатиричній,
іноді навіть в дещо гротесковій

манері,  і тому повість
читається дуже легко, всі карколомні її
ситуації сприймаються наче напів-
жарт, особливо через те, що
автор наділив своїх героїв
своєрідною манерою розмовляти.
Дуже важко передати в

перекладі цю оригінальну манеру,
властиву жителям старої
Варшави, як важко передати нью-йорк-
ський «сленг»; а між тим,
чарівність стилю Вєха полягає чи не

найбільше саме в цій манері,
органічній для письменника, так, як

було це, скажімо, в оповіданнях
М. Зощенка, також неймовірно
важких для перекладу на інші
мови. Стиль Вєха пронизує кожну

сторінку його творів, незалежно
від того, чи це маленьке газетно-

журнальне оповідання, чи велика
повість, чи подає автор діалог
героїв, чи розповідає від себе.
Заздалегідь розуміючи, що передати
повноцінно сяючий гумором і
жартами, діалог і стиль Вєха,

мабуть, неможливо, ми спробуємо
хоча б приблизно показати
читачеві його особливості.

Описуючи варшавський базар,
Вєх жартівливо розповідає, що на
цьому «торговельному
підприємстві» можна купити, що завгодно,
від «атомних ліків» для мозолів

до універсального радіоприймача.

Ось Вєх наводить діалог між

покупцем і продавцем
радіоприймача:

«Кандидат на купівлю слухав
деякий час хриплу музику, і иевдо-
волено кривився.

 Ви, шановний пане,

нездужаєте, чи поганий прийом? Не чути?
 Звичайно, чути, грати грає,

але більше нічого.

 А ви що ж, хотіли, щоб вам

пожерти крізь гучномовець дали?
 Не про це мова, але як на

мене, то грамофон кращий. Такі
пластинки ставлю, які бажаю.

Смутно мені,  похоронний марш

накручую, хочу сміятися,  поль-
ку-галопку запускаю.

 Де в чому ви маєте рацію,
але щось треба ж зробити для
громадськості. Адже ви не
можете вимагати, щоб мільйон

радіослухачів у Варшаві і в провінції

марш небіжчика Шопена слухав
тому, що ви, шановний, від
дружини чортів дістали і від того вам
смутно. Але грамофон  річ
старосвітська й надається тільки для
танців. А по радіо ви цілий світ
чуєте, Брюссель, Берлін, Париж і
взагалі всі краї світу, знання
набираєте, звиняйте за слово, з
хама, чи хомутника вченою
людиною можете стати. Метерологічні
погоди для літаків з дня на день

взнаєте наче молитву, хмари на
метри можете відміряти, співати
«Кукулечку» вас навчать, парле

Франсе, а так само і товариські
стосунки зав язуєте з сім єю Мор-
тусяків. Незалежно від цього
королі й президенти до вас
розмовляють.

 Ну, це факт, але 15 злотих
щомісяця треба платити.

 А що ви хочете, щоб
англійська королева з міста Лондона
задаром до вас під Гарволін
балакала?

 Справді, ви маєте рацію,
кожен мусить жити

«по-сучасному...».

Або описує Вєх переживання
пана Аньолка, старого знайомого
читачів, який змушений був після
зруйнування кафе «Під Міногою»
взятися до завідування баром
«Пірамідон» з єгипетською
кухнею. Чому «Пірамідон»? Чому
єгипетська кухня? Сам пан Аньо-
лек розповідає про це, коли дехто
з клієнтів навіть називає його

«фараоном».

Щасливе обдарування у
письменника, який може так точно і

вірно передавати всю конструкцію
мови своїх персонажів, наче

буквально взятих з справжнього
життя варшавських вулиць і

майданів! Читаючи Вєха, відчуваєш

справжні інтонації його героїв, 

і це не стилізація, не підробка,
бодай і дуже старанна, під
говірку жителів варшавських околиць,
а результат прекрасного вивчення

автором побуту й психології тих

корінних варшавян, які є постійни-
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ми і улюбленими героями його
творів.

Втім, під звичайною для
письменника лагідною посмішкою і
іронією, з якими він ставиться до
своїх персонажів, ми легко
знаходимо і те, що безумовно властиве
Вєху в усій його творчості. Це
дружнє, справді гуманне
ставлення до найрізноманітніших образів,
що рясно населюють його книги.
Ось Вєх виписує свого Манюся

Китайця, головну дійову особу
рецензованої повісті і повісті «Кафе
«Під Міногою». У Манюся дуже
багато смішного  і в специфічній

Нещодавно Хесусу Іскараю
довелося побувати на острові
Свободи, «Палаючому Острові», як тепер
часто називають Кубу.
Хесус Іскарай не почував себе

туристом на Кубі, хоч він уперше
в житті приїхав сюди;
письменник був не просто спостерігачем,
який тільки констатує те, що
бачить. Він став активним

учасником усіх подій, про які розповів у
своїй книзі «Репортаж з Куби».

І це зрозуміло. Адже
письменникові, який сам із зброєю в руках
боровся за свободу та
незалежність рідної Іспанії, зрозумілі й
близькі прагнення волелюбного
народу Куби. Ще під час героїчної
боротьби іспанського народу проти
наступу фашизму в Іспанії Хесус
Іскарай і словом і зброєю боровся
з міжнародною реакцією. В
обложеному Мадріді 1937 року 
він був відповідальним редактором
газети «Мундо обреро», органа
комуністичної партії Іспанії, газети,
яка стала душею руху Опору
іспанського народу. В 1938 році
Іскарай одержав разом з трьома
своїми колегами Національну
літературну премію країни за
книгу «Мадрід належить нам», яка
являла собою збірку оповідань
про героїчну оборону міста.
Хесус Іскарай вже тоді поєдну-

мові, яка викликає нестримний
сміх, і в його кумедних вчинках, і
в простодушній манері
філософствувати з приводу речей, про які
він знає лише з чуток. Все це так.
Але чим він керується в своїх діях
в повісті «Манюсь Китаєць та
його компанія», іноді навіть дуже
сумній, не зважаючи на
пронизуючий її сміх? Добрим, хорошим
ставленням до людей.
Дуже шкода, що ми майже не

знаємо творчості Вєха, одного з
найпопулярніших сучасних
польських письменників-гумористів.

М. РЕКУН

вав в собі якості невтомного

революціонера та талановитого пись-
менника-трибуна. Всі свої думки,
мрії, прагнення письменник
завжди зв язує з долею та боротьбою
рідного народу. Змушений
емігрувати з батьківщини, Хесус Іскарай
продовжує редагувати газету

«Мундо обреро», яка почала
виходити в Парижі і таємно
розповсюджувалася в Іспанії. А незабаром
письменник повернувся на
батьківщину з спеціальнм завданням ЦК
компартії Іспанії  прийняти
участь у боротьбі партизанських
з єднань іспанського Леванту. Хе¬

сус Іскарай разом з партизанами
Леванту брав участь у багатьох
операціях, бачив, як бореться
народ проти кривавої диктатури
франкізму.
Все це знайшло своє відбиття в

книзі письменника «ЗО діб з

партизанами Леванту»  натхненному
репортажі про боротьбу
іспанського народу.
Революційна боротьба трудящих
 така головна тема всіх творів

письменника. Цій темі присвячені
книги «Ніч попереду», «Герой
Іспанії Кастро Гарсія Роса». В
останній Іскарай описує життя та
діяльність секретаря підпільного
комітету комуністичної партії

Астурії Кастро Гарсія Роса,
замученого франкістськимн катами в
1946 році.
Живучи за межами рідної

країни, Хесус Іскарай ніколи не
втрачає зв язку з нею. Навіть свою
подорож до Куби він прагне
показати таким чином, щоб іспанський
народ глибоко відчув в острові
Свободи великий приклад для
себе, для свого майбутнього.
Всього п ять років існує нова.

Куба, а як піднялися колись
забиті, принижені селяни, скільки
енергії, революційного запалу
вкладають вони в будівництво
кооперативів, народних господарств,
як дбають про розвиток сільського
господарства! І на фоні цієї
творчої праці жахливе враження
справляє розповідь іспанців про життя
їхніх братів у франкістській
Іспанії. Але розповідь ця водночас
сповнена великої надії, адже Куба
тепер  великий приклад в
боротьбі іспанського народу за своє
визволення.

Змінилося і життя населення у
великих містах. Колись Гавана

була раєм тільки для американських
мільйонерів та місцевих багатіїв,
це для них будувалися розкішні
готелі, тільки для них були доступні
всесвітньо відомі кубинські пляжі.
Тепер у багатоповерхових

будинках мешкають робітники та
службовці, на чудових пляжах
відпочивають трудящі.
З захопленням розповідає Хесус

Іскарай про успіхи кубинського
народу в галузі освіти, навчання та
культури. Країна, яка на 6
мільйонів мешканців мала 2,5 мільйони
неписьменних, ліквідувала цю
неписьменність протягом одного ро-

РЕПОРТАЖ З КУБИ

Хесус Іскарай, Репортаж з Куби, Гавана,
1962 р.
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ку. Такого прикладу ще не знала
історія. Символічним явищем
нового життя вважає письменник

перетворення колишніх казарм Монка-
да на велике шкільне місто. І
знову письменник згадує свою

Іспанію, де ще й досі налічується 4

мільйони повністю неписьменних, з

яких 2 мільйони  це діти

шкільного віку.

Хесусу Іскараю пощастило
зустрічатися з керівниками кубинської
революції Фіделем та Раулем
Кастро. Кілька разів довелося
письменникові слухати палкі промови
Фіделя.

Народ Куби безмежно любить
свого національного героя саме за
його героїзм, революційність,
гуманність, надзвичайну простоту та
скромність. Письменник наводить
такий факт: через кілька днів
після перемоги революції на одній з
площ Гавани встановили бюст
Фіделя. Довідавшись про це, він
наказав знищити бюст і заборонив
споруджувати прижиттєві
монументи керівникам революції, а та-

ВРЯТОВАНЕ

В хаосі поразки гітлерівської
Німеччини  в умовах, коли

мільйони молодих німців не

повернулися з війни, а ще більше молоді

повернулося з покаліченими тілами

й душами  в певних колах

інтелігенції ціле покоління німців, що

зростало, навчалося й вийшло на

життєвий шлях у роки фашизму,

охрестили «загубленим». Проте

життя спростувало цей

песимістичний діагноз: в німецькій нації

знайшлися здорові сили 

насамперед комуністи,  які допомогли

«загубленому» поколінню знову

стати на ноги. В Німецькій

Демократичній Республіці з нього

вийшло численне поповнення для

славного своїми революційними

традиціями німецького

робітничого класу, ціла когорта активних

кож заборонив називати вулиці та
площі своїм ім ям. І цей закон
виконується.

«Я вірю в колективне
керівництво, вірю в те, що маси роблять
історію»,  сказав Фідель, і ці
слова є провідними для всього життя
та діяльності Кастро.
Надзвичайно сильне враження

справив на Хесуса Іскарая Рауль
Кастро  твердий, непримиренний
ворог імперіалізму. Це він в
розмові з письменником сказав йому:
«Іспанський народ для нас дуже
близький та рідний (мій батько
теж був іспанцем), останні
страйки іспанських робітників дають нам
надію на те, що в недалекому
майбутньому ми з вами зможемо
зустрітися там, в Іспанії».
Прочитавши книгу Хесуса

Іскарая «Репортаж з Куби», ми разом
з автором закінчуємо цікаву
подорож по далекій і такій близькій
нам країні, яка стала нам тепер
ще дорожчою, ще ріднішою.

М. ЖЕРДИНІВСЬКА,
Л. ОЛЕВСЬКИЙ

ПОКОЛІННЯ

будівників соціалістичного
суспільства.

За останні роки саме люди
цього покоління висунули з свого
середовища плеяду нових,

прогресивних письменників; отже тепер

вони вже осмнсліоюгь й остаточно

утверджують себе в художній
творчості. До цієї плеяди належить
і письменник Макс Вальтер
Шульц.

Роман М. В. Шульца «Ми не
порошинки на вітрі»  перший
великий за обсягом твір
письменника, який одразу ж посів помітне
місце в німецькій літературі. І не
лише тому, що роман свідчить про
неабияку майстерність початкую-
чого письменника. Герой роману 
представник того покоління
німців, якому довелося долати
найбільші труднощі на початку
самостійного життя. Дія роману
починається в квітні 1945 року, в
останні дні війни. Руді Гагедорн
 зовсім не антифашист. Це
типовий гітлерівський унтер-офіцер,
«фронтшвайн» \ що пішов на
війну з «гітлер-югенд» добровольцем
і заслужив навіть рицарський
хрест першого класу. І от перед
останнім боєм цей унтер-офіцер
дезертирує.

Він тікає не тому, що раптом

перейнявся антифашистськими

переконаннями. Ні, просто сталося

так, що старий фронтовик, який

звик покладатися тільки на себе,

не догодив старшому начальнику

і в тій нервозній обстановці міг

потрапити під польовий суд за

«поразницькі настрої».

Проте в цьому випадку нічого
чисто випадкового не було. Все
сталося цілком закономірно. До
такого вчинку Гагедорна штовхав
весь його попередній, хоч і
короткий, життєвий досвід. Ще
хлопцем він, син напівпролетаря,
врятував життя Арміну Залігеру.
Батько Арміна надав за це Руді
можливість учитися в гімназії.
Хлопці заприятелювали, обидва
закохалися в племінницю ректора
гімназії  дівчину напівєврейсько-
го походження Леу Фюсслер,
обидва таємно писали їй листи, коли
націсти почали цькувати Фюссле-
рів. Однак Руді, не зважаючи на
глузування товаришів по «гітлер-
югенд», лишився вірний своїй
любові, кинув гімназію і
влаштувався учнем до ремісника, а Залігер
обдурив дівчину, зрадив її заради

1 Загарговашпі фроіпошік.

Макс Вальтер Шульц, Ми не порошинки на
вітрі, Міттельдейчер Ферлаг, 1963.
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своєї офіцерської кар єри. Тепер
Залігер капітан, командир батареї,
від нього Руді довідується, що
Леа загинула в концтаборі... Вже
немає дівчини, любов до якої він
проніс через усю війну, і Руді,
натура чуйна, прив язується до
наймички Гільди. Саме Гільда, яка
нещодавно втратила останню

близьку їй людину  молодшого
брата  радить Руді
дезертирувати, втекти від певної смерті.

Тепер нам відомі всі головні
герої роману: Руді Гагедорн, Леа
(вона, як .виявляється пізніше,
залишилася живою), Гільда, Армій
Залігер. Перед кожним з них 
невідоме майбутнє. Таких, як
вони, в Німеччині мільйони. І в кож¬

ного свої рани, своє горе і біль,
а на багатьох і вина за злочини

третього рейху.

Повернувшись до рідного
містечка з своєю нареченою  Гіль-

дою, Руді дізнається, що Леа
жива. Вона  інвалід душею й
тілом, її нігілізм і фаталістична

покірливість («Ми  порошинки
і можемо діяти за власною волею

лише поки тихо, поки знову не

знявся вітер...») роз ятрюють душу
Руді. Він тікає від усіх і від
самого себе... щоб знову розпочати
життя десь там, де його ніхто не
знає.

І лише нещасний випадок знову

зводить його з Гільдою. Руді 

все ще напівсвідомо  допомагає

народній поліції знешкодити

банду спекулянтів та грабіжників.

Важко поранений, Гагедорн уже в
лікарні бачить біля себе Гільду.

На цьому закінчується перша

книга епопеї, яку, очевидно, задумав

створити автор, бо він закінчує

роман зазначкою: «Кінець першої
книги».

Має книга і один істотний

недолік: М. В. Шульцу іноді

бракує відчуття міри та пропорції. В

романі чимало надто розтягнутих

описів, надто довгих розмов і

дискусій.

М. ДЯТЛЕНКО

«Весь мир» (на украинском языке).
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