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...І мене в сім ї великій,
В сім ї вольній, новій
Не забудьте пом янути
Незлим тихим словом.

тш*бх&



ШАНДОР БЕРЕШ

ВІД СКЕЛЬ

КАМЧАТСЬКИХ

ДО КАРПАТ...

Степи Вкраїни і Росії
Зміряло око Кобзаря...
Канчуки царські, наче змії,
Впились у спину злидаря.

За люд, за воленьку приспалу
Громово блиснули пісні.
Прудкий Урал, прибій Аралу
Вітали музу в засланні.

В слова, приглушені панами,
Вслухались берег, осока,
Простори, зорані річками,
І водорий, і спів струмка;

Озера трав шумливо-сині,
І суша, ніби моря гладь,
Калина в лузі і долини
Від скель камчатських до Карпат.

...Тепер сія на видноколі
Вкраїни вільної зоря.
Шевченка пісню вже ніколи
Не закує указ царя.

З угорської переклав
Юрій ШКРОБИНЕЦЬ
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ВСЕЛЮДСЬКА СЛАВА

і

Сто п ятдесят років тому
людство породило одного з
найбільших своїх поетичних

геніїв  Тараса Шевченка,
поета, чия творчість в
більш-менш близькому
майбутньому стане дійсно все-
світньовідомою.
Любимий безмірною

любов ю, він е найповнішим
виразом душі українського
народу. Рядки з його поезій
давно стали прислів ями й
афоризмами, вони органічно
ввійшли в скарбницю мислі
його народу, збагатили
співучу мову його. Ми не
можемо жити без Шевченка;
найкраще свідчення тому 
блискавичне зникнення з

полиць книгарень нових і
нових томів видань його

спадщини. Український народ
вбирає в свою душу
творчість Шевченка, як легені
всотують у себе повітря, як
земля вбирає життєдайну
вологу. Україна немислима
без Шевченка, як немислима
без Дніпрельстану, золотих
полів пшениці, Дніпра
широкого, Донбасу.
Шевченка віддавна

знають і люблять також усі на¬

роди нашої країни.
Спитайте першого-ліпшого
росіянина, чи знає він українську
мову? Той відповість:
«Мову Шевченка знаю і
розумію».

Бо справді великий поет
сотворив істинне чудо 
кожне слово його глибоко

національних, самобутніх
поезій просте, ясне й
близьке стихії і російської, і
білоруської мов. Спитайте про
Шевченка грузинів, жителів
Середньої Азії, вірменів,
прибалтів  усі знають
його, усі язики, від
молдаванина до фінна, бо і їх
згадав, і за них уболівав
душею великий український
поет.

Відома Шевченкова
творчість і в братніх
слов янських країнах. Болгарські
поети вважають його одним
із своїх учителів.
Найглибші сліди залишає і сьогодні
Шевченкова творчість у
поезії поляків, Югославіє,
чехів і словаків.

А далі, за обріями?
В далекій Західній

півкулі, в Канаді, (а незабаром і
в Сполучених Штатах
Америки) люди з пошаною
зупиняються біля пам ятника

людині в довгому
сюртуку з прізвищем, яке не так і
легко вимовити англосаксо¬

ві чи французу. Може, не всі
з них знають сьогодні про
Шевченка щось більше, ніж
його прізвище. Але завтра
знатимуть більше, ніж
сьогодні, а з плином років
Шевченкова творчість
завоює собі  крок за кроком,
переклад за перекладом 
те місце, на яке вона має
право, поряд з творами Гете
і Шіллера, Гюго і Уїтмена,
Байрона і Данте.
Чому про майбутню

перемогу Шевченкової
літературної спадщини в світі
можна говорити з абсолютно
спокійною впевненістю?
«Поява віршів Шевченка

інтересна не для самих
тільки палких прихильників
малоросійської літератури, а й
для всякого любителя

справжньої поезії». Так
писав сто років тому великий
російський революційний
демократ Микола
Олександрович Добролюбов. Не
можна поручитися, що він
мислив тоді всесвітніми
масштабами, але
сьогодні ці пророчі слова
стосуються читачів нововидаваних
перекладів Шевченка в усіх
країнах світу. І дійсно
роздумуючи і про зміст Шевчеи-
кової поезії, і про весь його
безприкладний життєвий
шлях, розумієш, яке вселюд-
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съке значення мають вони,

розумієш, чому самі тільки
кільканадцять рядків
«Заповіту», перекладеного на
сорок мов, і відвідини Шев-
ченкового музею
справляють таке зворушуюче,

глибочезне враження на людей
усіх національностей, усіх
кольорів шкіри, які
приїздять до Києва.

Звичайно, життєвий
подвиг Тараса Григоровича
сповнює гордощами серце
кожного сина його народу.
Із найтемніших хащів
кріпосного рабства піднестися
до високостей тогочасної
світової культури! Зазнати
стільки лиха й
переслідувань  і не зломитися, а
тільки загартуватися духом
і до останнього подиху
свого бути вірним високим
ідеалам свободи й
справедливості. В умовах, мабуть,
безприкладних в історії
літератури, будучи позбавленим
права писати,  все ж таки
створювати мистецькі
шедеври найвищого
поетичного натхнення й
майстерності, яка сягнула далеко
вперед у порівнянні з
літературним рівнем його доби.
Народ, який породив такого
велетня,  є дійсно великим
народом і може пишатися
гідним сином своїм.

Та хіба не в праві один
народ пишатися геніями
іншого народу? Хіба не
сповнює нас гордощів за
духовну силу людини творчий
подвиг Колумба, Шекспіра,
Ейнштейна?

Життєвим і творчим
подвигом великого українця в
праві пишатися всі народи
земної кулі. І не абстрактно,
не «взагалі», а насамперед
тому, що кращі їхні сини
самі повторюють такий
подвиг, і образ Тараса може
служити для них зразком і в
наші дні.

Хіба зломили роки
тюрми й переслідувань
багатьох вождів
національно-визвольних рухів? Ні, подібно

до Шевченка, вони тільки
загартувалися від ударів
долі, а нові, відмінні в
порівнянні з Шевченковими,
умови життя дозволили їм на
всю широчінь виявити свої
особисті таланти народних

проводирів.
Хіба не стають зараз

високоосвіченими людьми
сотні й тисячі колишніх

колоніальних рабів Азії, Африки,
Латинської Америки? Так,
обставини змінилися на

краще, і не благодійність
окремих філантропів, людей
прекрасної душі, на зразок
Жуковського й Брюллова, а
безкорисна допомога
першої в світі держави
робітників і селян дає їм

можливість закінчувати
університети й інститути на* землі
Шевченка й Пушкіна.

А хіба не народжують
зараз недавно ще
колонізовані народи, які не мали своєї
письменності десять років
тому,  хіба не народжують
вони поетів і художників, і
діячів усіх мистецтв, які в
майбутньому покажуть
світові розкріпачену душу
«кольорових», затоптану
чоботом імперіаліста?

Саме життя Шевченка
вже має

всесвітньо-історичне повчальне значення, а

його стійкість у боротьбі із
злигоднями життя, його
незламність і здатність
розвивати всі свої здібності, як
розвиває свої паростки
всупереч найневигіднішим
умовам зерно, що потрапило на
верхівку скелі, мусять
служити джерелом натхнення і
наслідування. Недарма в
такому шанобливому
мовчанні, з такою жадобою
вивчають експонати Шевченково-

го музею і кубинці, і
нігерійці, і лаотяни, і південні
в єтнамці, і чорношкірі пасинки
американської держави.
Можна вже сьогодні

уявити собі, яке враження
справлятимуть на них безсмертні
Шевченкові твори! Згадайте
Маяковського:

«Я знаю силу слов, я знаю
слов набат,

Они не те, которым рукоплещут
ложи.

От слов таких срываются гроба
Шагать четверкою своих дубовых

ножек.

Бывает, выбросят, не напечатав,
не издав,

Но слово мчится, подтянув
подпруги,

Звенят века и подползают
поезда

Лизать поэзии мозолистые руки...»

Отак і з поезією

Шевченка. Вона бринить уже
друге століття і з кожним
роком все глибше й глибше

просякає в душу світового
читача. Вона долає все  і
перекладацькі труднощі, і
порівняно невелике
міжнародне поширення
української мови, і підозріливе

ставлення буржуазних
видавців, яким не до смаку
волелюбний зміст Шевченко-

вих віршів. Вона долає всі
перешкоди, як весняна
повінь зносить греблі й
насипи, і стає міжнародним
набутком.
Та й як може вона

залишитися невідомою світовому
читачеві? Людський розум
допитливий і невгамовний.
І якщо тільки чутка пройде,
що от, мовляв, жив у такій-
от країні письменник, слово
котрого вогнем палить
серця людей,  не

заспокоїться допитливий розум, поки
кінець кінцем, може й не так
швидко, але взнає це слово,

припаде спраглими губами
до джерела мудрості й
натхнення і засвоїть, своїм
зробить на віки вічні.
Як може залишитися

невідомою Шевченкова
творчість всьому людству? Адже
вона водночас і глибоко-
національна, і вселюдська
своїм змістом/І не могла б
бути глибоко національною,
а була б національно
обмеженою, якби не промовляла
до серця кожної чесної
людини світу. І не могла б бути
вселюдською, а була б
безрідною, космополітичною,
коли б не осявали її
неповторні барви української
народної душі.
Якщо окинути ммеленим
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зором всю творчість Тараса
Григоровича  починаючи
від «Катерини» та
«Гайдамаків», «Сну», «Кавказу»,
«Єретика», «Неофітів» і до
«Заповіту», що просякає
змістом у віки наперед, 
ми побачимо глибокий і
багатозначний вселюдський
визвольний зміст кожного

Шевченкового твору. Хіба
важко провести паралель
між скривдженою
Катериною і збезчещеною
негритянкою чи мексіканкою, яка
від «грінго» чи Томмі Ат-
кінса (що для них
прообразом літературним був Шев-
ченковий царський офіцер),
зазнає лиха й кривди. А
хіба не духовними
побратимами Шевченковим гайдама- -
кам є воїни Кенії, кубинські
й мексіканські повстанці.
Хіба незрозумілими
залишаться волелюбні й

викривальні мотиви «Сну» й
«Кавказу» всім, хто зазнав на .
своїй шкурі експлуатації
людини людиною, визиск і
національну
дискримінацію? А інтернаціональне
звучання «Єретика», пророчі
слова про ріки, що
зіллються в слов янськеє море, і ще
більш широкі думками
рядки «Заповіту» про сім ю
велику, сім ю вольну,
нову хіба не є вони образним
виразом тих думок, що їх Маркс
і Ленін піднесли на
найвищий щабель наукової мислі,
зробивши відтоді
дороговказом для всього людства! \

Творчість нашого Тараса
дійсно інтернаціональна
всім своїм значенням. Ця
інтернаціональність
посилюється іще й тим, що сам
поет, особливо в другій
половині свого життя,
досягнув найвищих щаблів
енциклопедичної, різносторон-
ньої освіти й черпав
джерело натхнення з життя і

поезії народів світу  адже
всі вони стали йому
однаково близькі й зрозумілі.
Дружба з великим
негритянським актором Айрою
Олдріджем є одним із
наочних свідчень глибокого пое¬

тового інтернаціоналізму. І
не тільки про рідну
Україну, чи про всі народи Росії,
а про майбутнє всього
людства мріяв Тарас
Григорович, коли писав знамените:

«І дебрь-пустиня неполита,
Зцілющою водою вмита,

Прокинеться; і потечуть
Веселі ріки, а озера

Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть.
Оживуть степи, озера,
І не верствовії,
А вольнії, широкії

Скрізь шляхи святії
Простеляться...»

fUe ж про лтайбутнє
щасливе життя всього людства

мріяв Тарас Григорович,
коли писав віщі рядки:

«І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі». '

Світове значення поезії

Шевченка не раз
відзначали його вдячні читачі й
дослідники.
«Покійний Тарас

Шевченко,  писав один із
основоположників наукового
марксизму Г. В. Плеханов, 
належав до числа найбільш
народних поетів, яких
тільки знає всесвітня історія
культури».

Іще виразніше про те
саме сказала в свій час
більшовицька «Правда»: «В
своїй гнівній і пристрасній
поезії Шевченко висловив
почуття і думи всіх закріпа-
чених, пригноблених,
відданих на поталу людей, якою
б мовою вони не говорили,
хоч в якій би

капіталістичній країні не жили».
Сто п ятдесяті роковини з

дня народження Тараса
Григоровича Шевченка за
рішенням Всесвітньої Ради
Миру та Організації
Об єднаних Націй в галузі
культури, науки та освіти
(ЮНЕСКО)
відзначатимуться цього року в цілому
світі. ЮНЕСКО друкує
вибрані твори Шевченка
найбільш поширеними мова-
ми  англійською,
французькою, іспанською. В
Радянському Союзі кількома

мовами виходить біографія
Шевченка, написана
академіком М. Т. Рильським та
відомим літературознавцем
Олександром Дейчем. Уже
ці дві публікації 
переклади з «Кобзаря» й
правдива розповідь про життя
Тараса Григоровича 
будуть новим і, очевидно,
найбільш потужним поштовхом
для глибшого й більш
масового ознайомлення з
творчістю великого поета. Всі
народи світу відкриють
великого нашого Кобзаря для
себе. Мільйони й мільйони
людей в усіх кінцях земної
кулі ознайомляться з його
життям і творами 
довідаються про них своєю мовою
або однією з тих іноземних
мов, які  як англійська та
іспанська  знайомі в
багатьох країнах. Тарас
Григорович Шевченко ввійшов V
велику сім ю поетів,
найулюбленіших в усіх країнах
землі. Мине час, людство
всієї земної кулі порве
кайдани капіталізму й
імперіалізму, і наш Кобзар ввійде в
сім ю вольну, нову, де на
всіх язиках пом януть його
незлим тихим словом.

II
Світова слава Шевченка і

світове значення його
творчості  це не тотожні
поняття,  писав колись О. І.
Біленький.

Світової популярності
часом досягають письменники

й твори, що не претендують
ні на особливе ідейне
багатство, ні на глибину й
правдивість у розкритті
дійсності, ні на своєрідність
художніх засобів. Уміло
сфабрикований сюжет, складне
плетиво пригод  ось що
тримає в напруженні
невибагливого (а часом, може, й
вибагливого) читача, який у
подібному творі шукає
виключно розривки, легкої
розваги. О. І. Білецький на
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доказ свого твердження
наводить ім я А. Дюма-батька

та Конан-Дойля, автора
«Пригод Шерлока Холмса».
Цей перелік можна було б
доповнити й підновити
іменами деяких сучасників,
можливо, гіршого гатунку,
але такого самого

спрямування.

Така популярність,
широка, часом галаслива, часто

недовговічна, приходить
легко, але, говорячи словами
О. І. Білецького, «ще не
визначає об єктивної
цінності». І натомість інколи
буває, що літературні
явища небуденної сили та
яскравості, справді
світового масштабу, з великими
труднощами, неодразу
пробивають собі шлях до
світового визнання.

Про Шевченка тепер уже
можна сказати, що він
поступово стає на належне
йому місце серед найбільших
поетичних геніїв людства.

Не одна перешкода
стояла на цьому шляху.
Шевченко не писав однією з тих

світових мов, що їх

поширеність уже сама сприяє
популярності письменника,
полегшує вступ його творчості
на світову арену.
Характерно, приміром, що автор
першої англійської інформації
про Шевченка,
виправдуючись, чому він не додає до
статті перекладів з цього
поета, пояснює: «тому, що
він не знавець російської
мови», а перекладати з
прозових перекладів німецьких
чи французьких не хотів. Як
бачимо, до незнання мови
тут домішане ще незнання
того, якою мовою писав

Шевченко, хоч говориться
про нього, як про поета
українського. Специфічні
труднощі становив навіть і
той факт, що Шевченко 
поет. Адже прозовий твір
легше знаходить стежку до
іншомовного читача (так,
принаймні, було до
недавнього часу); а зробити
повноцінний переклад
віршованого твору, донісши до чи¬

тача всі художні властивості
оригіналу  надто складна
справа. Особливо
ускладнюється вона, коли йдеться
про Шевченка, що належить
до поетів, які чинять
особливий опір зусиллям
перекладачів.
Отже, не існувало ніяких

обставин, які б
полегшували вступ Шевченка до
світової літератури,  всім,
чого він у ній досяг, він
зобов язаний лише самому
собі, своїй неповторній
індивідуальності, небуденності
свого життєвого шляху,
глибокій життєвості й

правдивості своїх ідей,
самобутності й силі свого слова.

Найраніше його творчість
стала відома в сусідніх
слов янських літературах, у
деяких ще за життя

поетового. Мабуть, чи не
найбільше вплинула вона на
розвиток болгарської літератури,
чимало видатних

представників якої, скажімо Л. Ка-

равелов, П. Славейков та
інші, перекладали і
наслідували Шевченка.
Починаючи з сімдесятих

років минулого століття,
з являються і іншими

європейськими мовами, в першу
чергу німецькою, статті про
нашого поета і спроби
перекладів з нього. Про
Шевченка пишуть дуже відомі
літератори, як, приміром,
знаменитий датський критик
Г. Брандес, і славісти, як-от
відомий шведський
літературознавець А. Єнсен, що
знайомився з творчістю
Шевченка в оригіналі і
навіть пробував перекладати
з нього. Його велика
монографія про Шевченка, що
вийшла німецькою мовою
(1916 р.), довгий час була
найдокладнішим джерелом
ознайомлення
західноєвропейського читача з життям

і творчістю Шевченка.
Історія сприймання Шев-

ченкової поезії в кожній
окремій з літератур світу
цікава й повчальна з багатьох

поглядів. Обмежимось
двома цілком не подібними

один до одного епізодами.

Перший  це історія
скромного словенського

священика Осипа Абрама, що,
випадково познайомившись
з українськими народними
піснями, захопився ними,
виявив глибший інтерес до
українського народу, його
культури, мови, досконало
опанував цю мову.
Шевченко став найулюбленішим
його поетом. «Кращого за
«Гайдамаки» твору не знаю
в світі»,  говорив він.
Багато років О. Абрам
присвятив перекладанню Шев-
ченкових творів,
спопуляризувавши нашого поета серед
словенських читачів. Єдино
тільки перекладами з
Шевченка він і відомий у
словенській літературі. Тепер його
шляхом іде видатний
словенський поет Міле Кло-
пчич, що працює над
перекладами з Шевченка.

Захоплення творчістю Шевченка
у О. Абрама перетворилося
в справжній культ
Шевченка. Хіба не можна

розглядати як один з тріумфів
поетичного генія Шевченка те,
що він, викликавши до себе
таку пошану, пробудив
поета в людині, що інакше,
може, й не вдалася б до
літературної діяльності і
тільки Шевченкові присвятила
всі свої творчі зусилля?
Другий епізод  історія

святкування сто двадцять
п ятої річниці з дня
народження Шевченка в Празі
1939 року. Це було в
трагічні для Чехословаччини дні,
перед самим вступом
німецьких військ, напередодні
фашистської окупації
Чехословаччини. От якраз тоді
Шевченко  борець за
визволення свого народу і за
волю всіх народів, поборник
рівності й соціальної
справедливості  був особливо
близький свідомості тих, хто
шанував його пам ять.
Визначний чеський вчений і
політичний діяч Зденєк Неєд-
лий писав пізніше: «Саме
разом з Шевченком
вирушили ми на дальшу велику бо¬
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ротьбу». Це вже факт, що,
на відміну від
попереднього, переростає
індивідуальні межі, показує, як багато
і виразно міг промовляти
Шевченко народові, що
бореться проти національного
й соціального поневолення.
Тут уже слово поета
переставало бути чисто
літературним явищем,
перетворюючись на зброю в боротьбі
за права людини, в боротьбі
за існування народу. Тому-
то й цілком зрозумілі слова
чеського письменника

Мілана Яріша: «Нема в
світовій поезії творів, що були б
ближчі чеському народові,
ніж твори Тараса
Шевченка. І марно було б шукати
в світовій поезії поета, який
мав би для чеського народу,
його історії та його
боротьби за свободу таке
значення і користувався б такою

до
«Весь світ вшановує

пам ять великого поета-демок-
рата Т. Г. Шевченка»  так
називатиметься багатоілю-

стрована книга з
матеріалами про відзначення в
усьому світі 150-річчя з дня
народження Т. Г. Шевченка.
Українське Товариство

дружби і культурного
зв язку з зарубіжними країнами
надіслало закордон
Товариствам дружби з СРСР різні
матеріали до святкування
ювілею великого Кобзаря.
Зарубіжні організації вже

одержали велику планшет-
ну фотовиставку про життя
і творчість Т. Г. Шевченка
українською, російською,
англійською, французькою,
іспанською та мовами
соціалістичних країн. Зарубіжні
органи преси одержали для

любов ю, як Тарас
Шевченко».

У наші дні популярність
Шевченка зростає все
більше й більше. Нікого не
дивує, скажімо, те, що в
Угорській Академії наук
слухають доповідь, в якій
зіставляється ритміка поезій
Шевченка і Бернса, що
захоплений перекладач
Шевченка знаходиться в Японії.
Важливу роль в
популяризації Шевченка за кордоном
нашої Батьківщини
відіграють святкування його
ювілейних дат. Ці
святкування, збільшуючи інтерес
до Шевченка, стимулюють
виникнення нових

досліджень і перекладів. А це,
власне, і є та основа, на якій
повинна базуватися
популярність Шевченка. Чимало
літератур можуть
похвалитися досить повними збірка¬

друкування 12 статей про
Т. Г. Шевченка, серед яких:
«Т. Г. Шевченко» Є. Кирилю-
ка, «Гуманізм Т. Г.
Шевченка» Є. Шабліовського, «Шев-
ченко-художник» В. Касіяна
та інші.

Українське Товариство
дружби надіслало закордон
магнітозаписи концерту
музичних творів на слова Т. Г.
Шевченка і творів,
присвячених поетові, а також
магнітозаписи великого

концерту, присвяченого 150-річчю
з дня народження Т. Г.
Шевченка.

Відправлена велика
кількість грампластинок з
піснями на слова Т. Шевченка та
з піснями, присвяченими
поетові.

Українське Товариство

ми перекладів з Шевченка,
часто цілком
доброякісними, часом і
високохудожніми. А в деяких  кількість
перекладених речей дуже
незначна. Так досі стояла
справа з перекладами на
італійську, іспанську,
французьку мови. Тим
відрадніша звістка, що закінчив
роботу над перекладами
Шевченка на французьку мову
видатний поет Ежен Гієвік.

Треба сподіватись, що за
цим прикладом підуть поети
інших народів. І тільки тоді,
коли література кожного
народу матиме повний і
досконалий переклад творів
Шевченка, зникне та
розбіжність, про яку говорив
О. І. Білецький, і можна
буде сказати, що світова
слава Шевченка цілком
дорівнює світовому значенню
його творчості.

дружби разом з Спілкою
художників УРСР
підготували й пересувну виставку
графічних творів
художників республіки, присвячених
Т. Г. Шевченку.
Товариства дружби з

СРСР 40 країн світу вже
одержали бібліотечки творів
Т. Г. Шевченка, а також
публіцистику та літературні
праці про Кобзаря.
Для зарубіжних

організацій відправлені подарунки:
грампластинки, бюсти Т. Г.
Шевченка, довідники про
визначні місця республіки,
кольорові листівки, поштові
марки до ювілею та великі
настінні кольорові портрети
Т. Г. Шевченка, роботи Рє-
піна, Крамського і сучасних
радянських художників.

ЮВІЛЕЮ КОБЗАРЯ
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В. ЯЩУК

видно його

Серед записів у книзі
відвідувачів Київського музею
імені Т. Г. Шевченка

привертають до себе увагу кілька
рядків англійською мовою.
Цей запис був зроблений
Генеральним секретарем
Комуністичної партії
Великобританії Гаррі Поллітом:
«Відвідування цього

музею багато чого навчає. Я
ніколи не забуду того, що
побачив і відчув, віддаючи
належну шану великому
українському поетові-патріо-
ту».
Вогняне слово Кобзаря

долетіло до далекої Англії ще
в минулому столітті.
Перші згадки про

великого Кобзаря в Англії
з явилися у славетному герценів-
ському «Колоколі»
російською мовою, а також

українською (некролог, писаний
політичним емігрантом
А. Гончаренком).

Революційні емігранти з
України та Росії почали й
пропаганду Шевчепкової

творчості англійською
мовою. А. Гончаренко вмістив

ВСЬОМУ СВІТУ...
Не В землі ВІН лежить,

над землею стоїть,
як з граніту,
Так що, як не дивися, 

а видно його
всьому світу.

(А. Малишко).

у журналі еміграптів-рево-
люціонерів «Аляска
геральд» (1868 р.) переклад
кількох рядків поеми
«Кавказ» під заголовком «Цікаві
думки поета Тараса
Шевченка». Він виклав також
провідні ідеї поеми,
щоправда, у досить примітивному
прозовому переказі.

5 травня 1877 р. перша
велика стаття про Шевченка
з явилась у лондонському
літературному тижневику
«Олл їер раунд» («Цілий
рік»), заснованому
письменником Чарлзом Діккенсом.
Ця стаття під назвою

«Південноросійський поет»
надрукована без підпису
автора і не містить перекладів,
бо основана на французьких
або німецьких джерелах.
Стаття цінна як перша
згадка про Шевченка в
англійській пресі.
Один з перших

дослідників творчості Шевченка
закордоном  відомий
англійський славіст Уїльям Річард
Морфіл у статті «Селянські
поети Росії», вміщеній в
журналі «Вестмінстер ревю»

(Лондон, липень, 1880 р.),
писав, рецензуючи празьке
видання «Кобзаря»: «Життя
Шевченка сповнене цікавих

подробиць і дає нам
характерну картину російського
суспільства».

Морфіл подає хоч і стислі,
але досить докладні
біографічні відомості про поета.

Автор, проте, не зміг
зрозуміти справжньої
народності поета, для нього чужий
гнів народу, його
революційне обурення, відбиті в
поезіях Кобзаря.

Зате Морфіл дає перший
англійський переклад
«Заповіту» віршованою прозою. В
1903 р. в журналі «Атеней»
була надрукована рецензія
Морфіла на антологію
української літератури.

В цій рецензії автор
називає Шевченка «найпоетич-
нішою постаттю з усіх,
представлених у збірці» і
наводить дві перші строфи
«Заповіту».
Цей новий переклад має

вже рими й ритмічну схему,
близьку до оригіналу.
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В 1883 р. У. Р. Морфі л у
книзі «Слов янська

література», випущеній в Лондоні, в
розділі «Рання малоруська і
білоруська література»
подає характеристику
творчості Тараса Шевченка і його
коротку біографію.

В 1886 р. він же у журналі
вміщує статтю під назвою
«Козацький поет». Стаття
містить детальну біографію
Шевченка і докладну
характеристику його творчості.
Морфіл вважає поета

народним співцем, але при
цьому намагається довести, ніби
культура й цивілізація не
торкнулися його.
Англійський критик не

розумів, що народність
Шевченка полягає в тому, що
геніальний поет, збагатившись
надбаннями передової
суспільної думки, піднісся до
найвищих висот поетичної

майстерності. Шевченко був
не лише геніальним поетом,а
й не менш геніальним
революційним мислителем.

В 1884 р. виходить в
Оксфорді англійською мовою
лексикологічна студія
професора Карла Абеля
«Російська і українська мова»,
де аналізується «І мертвим,
і живим, і ненародженим
землякам моїм...» Шевченка.
Чимало зробив для озна-

йомленя англійців з
віршами й поемами Шевченка
С. М. С/гепняк-Кравчин-
ський, який глибоко
цікавився українською літературою
і палко любив Україну.
Степняк-Кравчинський

навчив російської та
української мов англійську
письменницю, авторку «Овода»
Етель Ліліан Войнич.
Степняк-Кравчинський часто
читав Войнич вірші Кобзаря.
В 1911 р. Войнич випустила
збірку перекладів з
Шевченка. У передмові вона
зазначала: «Якби
Шевченко писав мовою такою

ж приступною для
більшості англійських читачів,
як французька чи німецька,
цей том, може, не був би
виданий, та коли людина
залишає невмирущі ліричні

твори, заховані геть далеко
від Західної Європи в
слов янській мові, молодшій
серед російської, сербської та
польської,  то шкода, щоб
вони залишилися неперекла-
дені, чекаючи досконалого

відтворення, яке, можливо,
ніколи й не прийде. Хоч ці
кілька зразків і не
найкраще, що можна було зробити,
 вони показують хоч бліду

тінь духу поета, який зробив
для країни Дніпра те саме,
що Берне для Шотландії».
У невеликій книжечці

Войнич вмістила
англійською мовою поезії:

«Минають дні, минають ночі»,

уривок з «Княжни» («Зоре моя
вечірняя»), «Понад полем
іде», «Заповіт», «Мені
однаково», «Минули літа
молодії». Перу Войнич у цій
книзі належить і нарис про
життя Кобзаря.
Письменницю

приваблювали глибока народність
творчості українського
поета, його патріотизм та
волелюбність. Переклади Шев-
ченкових поезій зроблені
нею справді майстерно.
Вони неодноразово
передруковувалися в англійській та

американській пресі, були
відзначені схвальними
рецензіями. Довгий час ці
переклади були єдиним
джерелом для ознайомлення
англомовного світу з
українською літературою. В
жовтні 1912 р. в лондонському
клубі «Ноубодіз»
революційний емігрант:, журналіст
Д. Рафалович в доповіді про
Україну читав саме ці
переклади.

Активно популяризував
творчість Шевченка серед
британської громадськості
П. О. Кропоткін. У своїй
книзі «Спогади
революціонера», виданій у Лондоні 1899
року, описуючи Петропавлів-
ську фортецю, в язнем якої
він був, Кропоткін писав:
«Ціле покоління, на яке

дивились з надією, як на
літературних і наукових
представників Росії, було
безцільно замордовано й
задушено. Тут були ув язнені по¬

ети Рилєєв і Шевченко, До-
стоєвський, Чернишевський,
Писарєв і багато інших
сучасних письменників».

В березні 1901 р. П. О.
Кропоткін читав лекції з
історії російської літератури
XIX сторіччя в інституті
Ловелла в Бостоні. Частина

цього курсу була
присвячена Т. Г. Шевченку.
В 1911 р. в Лондоні

з являється дуже грунтовний
біографічний нарис Л. П.
Расторгуева про Т. Г. Шевченка
під назвою «Шевченко 
національний український
поет». Ця книга мала
революційно-пропагандистський
характер. Расторгуев гостро
критикував у ній
націоналістів, що виголошували
промови й поширювали
книжечки, в яких твердили, ніби
в Росії кріпацтва насправді
ніколи не було, а були лише
патріархальні відносини між
панами й селянами.

Расторгуев подає дуже докладну
біографію Т. Г. Шевченка.
Закінчує він свій нарис
такими словами: «На долю
його випало тяжке життя. Він

мріяв побачити своїх братів
і сестер вільними. Але
смерть не дала цього
зробити. Він не дожив до свята
свободи, боротьбі за яку він
віддав усе своє життя, свої
страждання, свій геній».

Бедвін Сендс в лекції
«Україна», прочитаній в 1914
році, говорив: «Національний
поет і художник Шевченко
описав краще, ніж хто-
будь інший, минуле України.,
його могила біля Канева,
на березі Дніпра... є
святинею для українців, які не
можуть забути, що царське
самодержавство занапастило
Шевченка. Життя Шевченка

яскраво підтверджує
справедливість вислову: історія
російської літератури ' це
перелік великомучеників,
або список каторжан».
В 1914 році на сторінках

англійських газет

з являється кілька повідомлень про
те, що царський уряд
заборонив святкування дня
народження Шевченка, і це,
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звичайно, посилює інтерес
до творчості поета.
Найбільше повідомлень

про спроби святкувати день
народження Кобзаря в
Києві подала газета «Даркест
Раша» (1914 р., березень).

її 116-й номер був
наполовину присвячений подіям на
Україні. І в наступній статті
газета гостро засуджувала
російський уряд за заборону
святкувати Шевченківський
ювілей.
У тому ж 1914 р. Персі

Пол Селвер опублікував у
журналі «Юкрейн»
(«Україна») свій переклад
«Заповіту». В 1919 р. він же
випустив книжку «Антологія
новітньої слов янської
літератури в прозі і поезії», де
були вміщені переклади
автобіографії Шевченка, а також
його віршів «Заповіт», «Огні
горять», «Якби ви знали,
паничі».

Переклади ці здебільшого
невисокої якості. Селвер
сумлінно передає зміст творів,
але йому не вдається
відтворити засобами нглійської
мови чудові образи
оригіналу. Найкраще він
переклав «Заповіт».
Незабаром з являються й

інші твори Шевченка. Воль-
ська та Бечховер
познайомили англійців з поемою
«Катерина» (1915 р.). Передрук
перекладу був вміщений
також у «Рашн ентолоджі ін
інгліш» (1917 р.).
Флоренс Рандель Лайв-

сей у книзі «Українські
пісні та вірші» (1916 р.) подає
деякі вірші Кобзаря: «У
неділю не гуляла», «Чого ти
ходиш на могилу», «Сонце
заходить», «Тополя» та інші.

Це, власне, були не
переклади, а наслідування
українського поета, бо вони
надто далекі від оригіналу.

В цей час друкується
також ряд антологій, як,
наприклад, «Антологія
сучасної слов янської літератури
в прозі і віршах», куди
входили і переклади з
Шевченка.

В 1931 р. в журналі «Слав
ентолоджі» Една Войслі
Андервуд подає короткі
відомості про Шевченка, уривки
з його біографії, розповідає
про літературну діяльність і
вміщує свої переклади його
поезій: «Зоре моя вечірняя»,
«Заповіт», «Минули літа
молодії».

В 1939 р., до святкування
125-ої річниці з дня
народження Шевченка, були
опубліковані нові англійські

переклади його творів. На цей
час багато зробили для
популяризації поета серед
англійців видання, що
виходили в Радянському Союзі.
Переклади Шевченка на

англійську мову, зроблені
давнім другом Радянського
Союзу, борцем проти
імперіалізму й воєн
письменником Джеком Ліндсеєм, були
надруковані в номері 3 за
1939 р. журналу
«Интернациональная литература»,

присвяченому 125-річчю
великого Кобзаря.
Ліндсей переклав шість

віршів Шевченка: «Заповіт»,
«Якби ви знали, паничі»,
«Сон» («На панщині
пшеницю жала»), «І золотої й
дорогої», «Садок вишневий»,
«Ой діброво  темний гаю!».
У передмові до них

Ліндсей писав: «Я перекладав
вірші з великим
задоволенням. Мені здається, що я
вірно відчув головні якості
Шевченкового вірша:
простоту, яскравість опису і
напруженість чуття. Я
намагався передати ці якості».
Ліндсей глибоко розуміє

Шевченка і відтворює най-
тонші нюанси авторської
думки.

В газеті «Москоу ньюс» в
дні святкування 125-річчя з
дня народження Шевченка
(1939 р.) з явилась стаття
Н. Бельчикова під назвою
«Великий патріот і поет
дружби народів» і переклад
«Заповіту», здійснений
П. Бресліним.
В 1951 р. професор

Лондонського університету В. К.

Мет юз пише брошуру під
назвою «Тарас Шевченко:
людина і символ».
На протязі 1955 1960 рр.

з являється ще ряд творів
поета англійською мовою.

С. Гардінер перекладає
поему «Пророк», Віра Рич
«Кавказ».

В 1960 р. Віра Рич
випускає збірку Шевченкових
поезій під назвою «Маленька
хмаринка».

В березні 1961 року
журнал «Нью поет мегезін»
надрукував статтю під назвою
«Тарас Шевченко, 1814 
1861».

У ці дні Віра Рич
перекладає ще 15 віршів
Шевченка.

Переклади Шевченка на
англійську мову мають в
наш час особливо велике
значення. Не можна не

погодитись з думкою
прогресивного канадського

письменника і перекладача Джона
Віра, який говорив, що
переклади Шевченка на
англійську мову мають значення
не лише для англійців,
американців і канадців  через
англійську мову вогненне
слово Кобзаря доходить до
колоніальних народів, які,
скинувши ярмо
імперіалістичного рабства, стають на
шлях нового життя. І
Тарасове слово вже дійшло до
них.

Ось. що пишуть
представники Куби, Бразілії, Чілі в
книзі відвідувачів музею
Т. Г. Шевченка у Києві:
«Безсмертний Шевченко
 видатний герой всіх

часів. Ми, представники країн
Латинської Америки,
заявляємо, що люди стають

великими, коли вони виступають

на захист народних ідеалів,
особливо на захист
пригнічених. І ми, люди, які і словом,
і ділом боремося за мир,
обіцяємо, що зробимо все
можливе, щоб сповнити щастям
і радістю всі народи світу».
м. Львів.
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Болеслав ЧЕРВЕНСЬКИЙ

(1851 1888)

Поетові

0 слава богу, надходить вже хвиля,
Той час, коли з тіла мій дух відлетить.
Душа лиш одна залишається біла,
Що десь під шинеллю солдатською спить.
Все ласка царя вже забрала проклята,
Не взято лиш духу та зношені шати.

Недавно співав я, як сміло з начальства,
З чинів насміхались мої козаки.
Можливо, було в них занадто зухвальства,
Та вільні були всі, неначе пташки!
Й за те, що співав я, мені ось на шию
Накинули мотуз, рушницю, киї.

Із плямою рабства на власному чолі
Я мусив там жити, і мусив служить,
1 з усміхом зиркать на друзів навколо,
Й лічити злочинства, яких не злічить!
Заслання хліб чорний я мусив вживати,
Надією жити і в муках конати!

О ненько святая моя  Україно!
Вклоняюсь тобі  батьківщино степів!
За тебе до неба молитвою плину
Й катів проклинаю  твоїх ворогів!
Колись ці прокльони на струнах бандури
Гриміли громами жагучої бурі!

Та нині  вмираю, бо був мужем духу,
Бо звірів хотів переплавить в людей;
Та так, як вітрів недоловлює вухо
Аж поки буран-ураган не спаде,
Так звуків не чули моєї бандури...
О браття! Не плачте! Навіщо нам жура?..

Ні, краще вже смійтесь  таким хоча б
сміхом,

Як син, що до матері праху прийшов;
Бо ж плач перед ворогом  гріх, а не

втіха.

То ж замість плачу та оцих молитов.
Ви каменем-сміхом шпурляйте в тиранів,
Хай гострим залізом противника ранить!

Солдати! При нарах зберіться ви роєм
І пісню згадайте в цім логові мук:
Гарячу, як сяєво віри палкої;
Палку, наче потиски збратаних рук;
Похмуру, немовби те серце козаче,
Й сумну, ніби плач, котрим матінка

плаче...

Брати! Заспівайте, як давні гетьмани
Вели за Вкраїну козацтво на бій,
Як били поклони їм хани й султани,
Як Січ веслувала у хвилі морській;
Як піснею  море й степи  ураганом
Гукали світам, що козацтво їм  паном.

Брати! Заспівайте про Січі булави,
Про наших полеглих й живих козаків,
Про літ над степами безсмертної слави
Орла, що очима до сонця летів
І крила блискучі купав у блакиті...
Хай в пісні життя обриваються нитки.

Як вмру  поховайте мене в Україні,
В степу, на могилі, між рідних людей;
І хрест закопайте дубовий у глину;
Можливо, мандрівник гучний  соловей
Летітиме в ірій й хреста не мине,
Проснусь я, коли він співати почне!

З польської переклав
Іван ГЛИНСЬКИИ
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М. МАРФІЄВИЧ

РУМУНИ

ЧИТАЮТЬ

КОБЗАР"

Першим заговорив про
великого українського
Кобзаря в Румунії відомий
письменник і критик Костянтин
Доброджану-Геря. В своїй
праці, яка вийшла в світ в
1894 р., він характеризує
Т. Г. Шевченка як відомого
поета, співця українського
народу, борця за свободу.
Доброджану-Геря
передав прозою зміст таких
творів Шевченка, як
«Гайдамаки», «Наймичка», «Кавказ»,
«Марія» та інші. Дуже
високо оцінив Доброджану-Геря
«Марію» Шевченка. «Більш
величної Марії, як у
Шевченка, немає»,  писав вій.
Відомі ще переклади Йо-

на Буздугана «Свята в
Чигирині», «Заповіту» та ін.,
але через політичні
обставини того часу поет не міг
видати їх окремою книжкою.

Замфір Арбуре 1916 року
присвятив творчості
Шевченка кілька сторінок в
книзі «Україна і Румунія».
Перекладали великого

Кобзаря й молдавські поети
С. Думітрашко, А. Я. Кафто-
накі та ін., проте в Румунії

ці переклади були мало
відомі.

З перемогою в Румунії
народної демократії творчість
Шевченка, як і інших
видатних поетів світової

літератури, знайшла шлях до

читачів. Глибокий інтерес
виявила громадськість нової
демократичної Румунії до
творчості Тараса
Григоровича, про що свідчить любовне
видання «Кобзаря» в 1952
році (автори перекладу
Віктор Тульбуре та Валь Кор-
дун).
У передмові до «Кобзаря»

академік М. Садовяну
знайомить румунських читачів
із життям і творчістю поета-
революціонера та добою, в
яку він жив і працював,
змальовує минуле України і
розповідає про ті величезні
досягнення, які здобув
український народ в братній
сім ї народів Радянського
Союзу..

В передмові говориться
про величезну роль
творчості Шевченка в розвиткові
української літератури,
згадується про вплив геніального

поета на літератури інших
народів, в тому числі п
румунську.

В цілому перекладачі
грунтовно вивчили творчість
Кобзаря, увійшли в світ
його поезії, перейнялись його
світовідчуванням, мовою і
стилем його віршів. Вони
насамперед усвідомили те, що
Т. Г. Шевченко усім своїм
єством належить трудовому
народові, що його поезія від
першого й до останнього
рядка насичена любов ю до
поневолених людей і
ненавистю до панів.

З особливою дбайливістю

відтворили В. Тульбуре та
В. Кордун історичні поеми, а
також приділили належну
увагу творам
соціально-політичного змісту 
«Кавказ», «Якби ви знали,
паничі!», «Я не нездужаю,
нівроку».

Важливим моментом в
переклад^ «Кавказу» є
прагнення вірно передати
інтонаційно-стилістичні сторони
поеми.

Майже дослівно  в
хорошому розумінні 
перекладено вірш Шевченка «Я
не нездужаю, нівроку».
Полум яні слова

Шевченка звучать в румунському
перекладі з такою самою
силою, сарказмом і гнівом.
Треба сказати, що
перекладачам пощастило як мовою,
так і
художньо-стилістичними засобами наблизитись до
оригіналу, хоч подекуди
зустрічаються пропуски
окремих слів та виразів, заміна
епітетів тощо. Але всі ці
недоліки не зменшують
загальної цінності перекладу.
Слід відзначити також,

що В. Тульбуре та В.
Кордун дуже сумлінно
поставились до перекладу ліричних
творів Т. Г. Шевченка. Вони
відтворили безмежну любов
Шевченка до свого краю, до
чарівної української
природи. Прекрасно звучать
румунською мовою такі поезії
Шевченка, як «Реве та
стогне Дніпр широкий», «Садок
вишневий коло хати», «Сон¬
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це заходить, гори чорніють»,
«Зацвіла в долині червона
калина» та твори, написані
в засланні, наповнені тугою
за милою батьківщиною, як
«Мені однаково», «Чи ми ще
зійдемося знову», «І золотої
й дорогої» та інші.
Окреме місце в

румунському виданні «Кобзаря»
займає поема «Катерина». В
даному випадку В. Тульбуре
і В. Кордун пішли на деяку
вільність у перекладі, про
що вони вважали за

потрібне сказати в короткій перед¬

мові до тексту. Важко було
відтворити румунською
мовою всі відтінки народного
стилю, в якому написана
«Катерина». Слід зазначити,
проте, що зміст поеми не
постраждав. «Катерина» в
перекладі на румунську мову
залишається такою ж

прекрасною, як і у Шевченка.
Намагаючись відтворити

всю красу мови й стилю,
художні образи та музичність
творів Шевченка, В.
Тульбуре і В. Кордун для
відтворення тих чи інших поетич¬

них засобів подекуди
звертались до невластивих Шез-
ченковій стилістиці
лексичних та фразеологічних
комбінацій.
Подекуди помітна і

румунізація творів Шевченка, а
назви поезій перекладачами
здебільшого змінені. Втім,
хоч в перекладах є ще
багато недоліків, вони губляться
на тлі тієї величезної праці,
яку В. Тульбуре і В. Кордун
здійснили, переклавши на
румунську мову «Кобзар»
Т. Ґ. Шевченка.

ЛЕОН ПАСТЕРНАК

НІЧ ПІД

Хтось по струнах гітари задумливо б є,
1 Річка хвилями б є в корабель, як руками.
Тінь Шевченка над нами незримо стає,
то крізь ніч українську наблизився Канів.

, Вже у темряві зникла Чернеча гора,
соловейко плете мелодійні тенета.
Пасажири вдивляються в люстро Дніпра,
штивно й тихо читаючи вірші поета.

1 У задуману ніч простягнувши вогні,
/ Канів ніс над водою солов їний свій клекіт.
) Віддалявся причал. І здалося мені,
I що він хмарою став на узгір ях далеких.
I А коли корабель наш проплинув у день
\ і засяяло сонцем верб задумливих листя,

і

К А Н Е В О М

ми побачили чайок,
ми узріли людей.
Ми заводи побачили, що у небо звелися.

Ми пливли до Херсона у горлянку ріки,
наче прапор над нами луни міст тріпотіли,
гордовито і впевнено нам співали гудки
про Вкраїни натруджене та овогнене тіло.

То навіщо ж гітари тут, соловейко і Канів,
і красиві пісні над красивими водами?
...То із віршів Шевченка та сердець

партизанів
проростає Дніпропетровськ
заводами!..

З польської переклав
1940 Віталій КОРОТИЧ
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О. К Е Т К О В

РІДНИЙ БРАТ I ГЕРОЙ

До 150-річчя з дня
народження великого

українського Кобзаря в Києві
вийшла друком книга Олени
Шпильової «Т. Г. Шевченко

і болгарська література».
Як пише автор, «в книзі
зроблено спробу ширше
висвітлити значення творчості
Шевченка у розвитку після-
визвольної болгарської
літератури і, зокрема  у
розвитку болгарської
демократичної і марксистської
критики, показати деякі
особливості сприйняття в
Болгарії творчості
українського поета на різних
етапах життя болгарського
народу». Це дослідження
складається з чотирьох
розділів.

Розглядаючи 60 70-ті
роки XIX століття, Олена
Шпильова показує, який
величезний резонанс
викликала творчість Тараса
Шевченка в болгарській
літературі напередодні
визволення Болгарії від турецького
поневолення, розповідає про
переклади творів Кобзаря
на болгарську мову,
зроблені Райко Жинзифовим, Лю-
беном Каравеловим, Петко
Р. Славейковим, про вплив
Шевченка на болгарських
письменників, зокрема на
Івана Базова.

Отже, поезія Шевченка,
«як показує аналіз
літературної спадщини Л. Кара-
велова, П. Р. Славейкова,
Р. Жинзифова та, зрештою,

й Івана Базова, сприяла
утвердженню в молодій
болгарській літературі
демократизму, гуманізму,
реалістичного методу
зображення дійсності».

Великий розділ
дослідження Шпильової

присвячується питанню «Тарас
Шевченко в болгарській
критиці» (період 1878 1914
роки). Автор аналізує
праці Любена Іхчієва, Бояна
Пенева, Стиліяна Чилинги-
рова. На фоні соціально-
економічного становища

робітничого класу і селянства,
суспільно-політичної
ситуації в країні показано
виникнення нового,
пролетарського напряму в болгарській
літературі. Природно, що
серед пролетарських
письменників зростає в цей
період інтерес до творчості
великого українського
Кобзаря. До неї звертається і
болгарська соціал-демократич-
на критика.

Одним з перших
дослідників і перекладачів поезій
Кобзаря післявизвольного
періоду був Любен Іхчієв,
який вперше в болгарській
критиці застосував до
творчості Т. Г. Шевченка
художньо-естетичні критерії.
Інший болгарський критик
Боян Пенев в своїй праці
про Петко Р. Славейкова
детально і глибоко освітлює
питання про вплив на його
творчість поезій Шевченка.
Боян Пенев наводить бага¬

тий фактичний матеріал,
який свідчить про
знайомство Славейкова з
творчістю українського поета.
Згодом письменник і

критик Стиліян Чилингиров в
праці «Шевченко
болгарською мовою» підходить до
розкриття народності поезії
Шевченка, вбачаючи в цій
народності «ще одну
причину впливу українського
поета на революційних і
демократичних письменників
Болгарії передвизвольної
епохи, творчість яких була
підпорядкована інтересам
народу».

Інтерес до творчості
Кобзаря в Болгарії особливо
зріс в 1914 році, коли на
батьківщині українського
поета відзначалось сторіччя
з дня його народження. Як
відомо, в Софії відбулись
літературні ранки,
читалися доповіді, проводилися
бесіди. Найбільшим
досягненням болгарського
шевченкознавства був ювілейний
збірник «Спомин про
Тараса Григоровича Шевченка»,
в якому були також
надруковані дві доповіді Ст. Ста-
нимирова «Біографічні
відомості про Тараса
Григоровича Шевченка» та Івана
Д. Шишманова «Тарас
Шевченко, його творчість і
його вплив на болгарських
письменників перед
визволенням». Стаття Івана Д.
Шишманова, пише О.
Шпильова, «завершує (і хроно¬
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логічно, і своєю громадсько-
політичною і науковою
значимістю) цілий напрям у
болгарському
шевченкознавстві періоду між
визволенням країни з-під турецького
ярма і початком першої
світової війни».

«У боротьбі за
Шевченка» (1917 1944 роки) 
так називається третій
розділ книги. Читач дізнається,
як після перемоги Великої
Жовтневої соціалістичної
революції в болгарській
пресі 1918 1920 рр.
розгорнулась гостра полеміка
навколо творчості Шевченка,
особливо навколо оцінки
його ідейно-політичних і
літературно-естетичних
поглядів, який інтерес викликала
постановка «Наймички» в

Софійському Вільному
театрі. Боротьба навколо імені
Шевченка в Болгарії,
безумовно, відображала
ідеологічну боротьбу за Шевче-
ка на Україні.

О. Шпильова підкреслює
велику роль болгарських
марксистських критиків та
літераторів Тодора
Павлова, Гьончо Белева, Георгія
Бакалова, Людмила
Стоянова та інших в боротьбі
проти фальсифікації
українськими й болгарськими
націоналістичними
ідеологами спадщини Т. Г.
Шевченка.

Початком нового етапу в
розвитку болгарського
шевченкознавства став 1939 рік,
коли в Радянському Союзі
і багатьох інших країнах

світу відзначали 125-річчя з
дня народження
українського поета. Пролетарські і
прогресивні поети
виступають проти перекручених
тлумачень його
творчості. Зокрема, марксистський
критик Георгій Бакалов дає
гідну відповідь
націоналістичній еміграції,
захищаючи спадщину народного
поета від брудних зазіхань
представників буржуазно-
націоналістичного табору.
Тодор Павлов пише в той

час, що велич Шевченка
полягає в тому, що всі
народи не тільки тепер, а і в
минулому вважали великого
Кобзаря своїм рідним
братом, сином, захисником і
героєм.

Людмил Стоянов, Веселии

Георгієв, Марко Марчев-
ський, Богомил Нонев,
Христо Радевський, Камен Зи-
даров та інші болгарські
письменники, широко по-
пуляризуючи поезії Т.
Шевченка, внесли великий вклад
в болгарське
шевченкознавство.

Але, природно, тільки
після визволення країни від
монархо-фашизму трудящі
Болгарії дістали
можливість по-справжньому
познайомитися з творами
Тараса Шевченка й оцінити
велич його спадщини. В
останньому розділі книги
О. Шпильової «Шевченко в

сучасній Болгарії»
аналізуються переклади «Кобзаря»
болгарською мовою. Автор
особливо підкреслює заслу¬

ги Крума Кюлявкова, який
почав перекладати твори
Шевченка ще за часів мо-

нархо-фашистської
диктатури. До речі, слід
зазначити, що саме Кюлявков,
перебуваючи в еміграції в
нашій країні, перший
переклав на болгарську мову
цілу збірку віршів поета, яка
вийшла окремим виданням
у 1939 році в Києві в «Укр-
держнацменвидаві».
Найталановитішим

перекладачем Шевченка в

Болгарії вважається відомий
болгарський поет Димитр
Методієв. Величезним
вкладом в зміцнення українсько-
болгарських літературних
зв язків є виданий 1956
року однотомник вибраних
творів і особливо
двотомник творів Шевченка, що
вийшов друком в 1960 році.
Сучасні болгарські поети
Марія Грубешлієва, Іван
Давидков, Ангел Тодоров,
Младен Ісаєв та інші
присвячують свої вірші
українському Кобзареві,
використовуючи мотиви його творів
у своїх поезіях,
перекладають їх на болгарську мову.
Переклади Шевчейкових

творів виходять зараз у
Болгарії великими
тиражами.

Книга українського
славіста Олени Шпильової

«Т. Г. Шевченко і

болгарська література» 
значний вклад в справу
зміцнення дружби двох братніх
народів, в дальший розвиток
українсько-болгарських
літературних зв язків.
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(По сторінках преси соціалістичних

країн)

Минуло більше року з
часу зустрічей керівників
Комуністичної партії
Радянського Союзу і Радянського
уряду з діячами літератури
і мистецтва, що відбулися в
грудні 1962 і березні 1963
років. Ці історичні зустрічі
не тільки стали

найважливішою подією в ідеологічному
житті нашої країни, вони
викликали жвавий відгук з
боку братніх комуністичних
і робітничих партій,
прогресивних діячів культури за
кордоном.

Виступаючи на зустрічі
Політбюро ЦК БКП з
діячами культурного фронту
15 квітня 1963 року, перший
секретар ЦК, голова Ради
Міністрів Народної
Республіки Болгарії Тодор Живков
заявив:

«Треба сказати, що не
кожна подія в галузі
літератури й мистецтва мала
такий широкий міжнародний
резонанс, як зустріч
Президії ЦК КПРС з діячами
літератури і мистецтва і
виголошена на цій зустрічі
промова Микити

Сергійовича Хрущова. Протягом
тривалого часу ця подія
хвилює міжнародну громадсь¬

кість. Про неї пише вся
світова преса. Позитивне
сприйняття в усіх
прогресивних, демократичних і
комуністичних колах творчої
інтелігенції і гостра
істерична реакція буржуазної
преси, радіо і телебачення
виразно свідчать, що
промова Хрущова дала наше,
марксистсько-ленінське
вирішення основних, вузлових
питань в галузі ідеології
взагалі і літератури й
мистецтва зокрема. Це показує,
що промова торкнулася

великих проблем стратегії і
тактики в ідеологічній битві
між соціалізмом і
капіталізмом».

У пресі всіх братніх
соціалістичних країн були
вміщені присвячені цим питанням
виступи Тодора Живкова,
Владислава Гомулки,
Вальтера Ульбріхта, партійних і
державних діячів,
працівників культури і мистецтва,
робітників, селян, вчених.
Перше, що впадає в око

при знайомстві з цими
виступами,  це непорушна
єдність мети, поглядів,

прагнень. Почесний президент
Болгарської Академії наук
Тодор Павлов і керівник
театру в німецькому селі Трі-

беле Вернер Гейпель,
секретар ЦК Угорської
Соціалістичної робітничої партії
Іштван Сірмаї і польська
письменниця Галина Руд-
ницька, чехословацький

журналіст Станіслав Обор-
ський і румунський
мистецтвознавець Раду Мавро-
дін всіх їх хвилюють
проблеми дальшого розквіту
соціалістичного мистецтва,
покликаного служити
народові.

В галузі ідеології нема і
не може бути ніякого
мирного співіснування, ніяких
компромісів. Ця ленінська
вказівка, розвинена нашою
партією в застосуванні до
сучасних умов, є дороговказом
до правильного розуміння
боротьби проти розтлінної
буржуазної ідеології. У
великій боротьбі між
світом соціалізму і світом
капіталізму, між
соціалістичною ідеологією і

буржуазною значна роль належить
мистецтву.
«Соціалістичне

суспільство,  пише чехословацька
газета «Руде право» в
редакційній статті,  ставить
перед собою найвищу мету 
перетворити світ, змінити
людські відносини, всебічно
забезпечити життя
трудящих, надати їм всі
матеріальні можливості, змінити
людську мораль, виховати в
людині почуття, гідні
комуністичної співдружності
людей, і так відшліфувати в
людині емоціональну
сприйнятливість, що вона стане
душевно багатою і всебічно
розвиненого, зуміє чуйно
ставитися до всього, що

відбувається навкруги: як до
гігантських суспільних,
наукових та інших завдань,
так, скажімо, і до статуй Мі-
келанджело чи до музики
Бетховена (яц про це мріяли
свого часу Маркс і
Енгельс) ».
Виходячи з цих величних

цілей нового суспільства,
митці соціалістичних^ країн
глибоко замислюються над
«місцем поета в робітничих
лавах», над його роллю у
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викритті буржуазної
ідеології, у боротьбі за
ствердження комуністичних ідеалів,
комуністичної моралі.
«Ми знаємо,  говорить

німецький громадський діяч,
лауреат Національної
премії Ганс-Дітер Меде,  що
зараз наш ворог особливо
запекло атакує в галузі
культури і мистецтва. Нехай
цей факт буде відповіддю
всім тим, хто з деяким
збентеженням запитує, чому
наша суперечка набула такої
гостроти і принциповості...»
Життєва правда,

об єктивно-естетичний ідеал епохи
така основа справжніх
художніх творів. Той, хто
намагається ігнорувати цю
основу чи паплюжити її, йде,
за словами чеського

публіциста Мирослава Кусого, на
«мистецьке самогубство»;
якщо він не звертається до
людей свого часу, вони
проходять повз його твори, не
помічаючи їх чи ставлячись

до них негативно.

Болгарський поет Веселин
Ханчев пише про промову
М. С. Хрущова на
березневій зустрічі з діячами
мистецтв: «Ця промова
нагадує і нам, болгарським
письменникам, про деякі
головні принципи творчої
праці, застерігає нас від
захоплень, які могли б
відштовхнути нашу літературу
далеко від сучасності і від
народу. Вона примушує
кожного з нас зазирнути в своє
серце і душу, добре
перевірити свою зброю митця і
привести її до ладу. І її
ввірили нам не для того,
щоб ми боязко
мовчали, а тим часом зброя
перетворювалася на музейну
прикрасу. її дав нам народ,
і ми повинні завоювати

любов і довіру народу,
борючись разом з ним за най-
справедливіше суспільство,
яке він створює. Вона дана
нам для того, щоб ми
відстоювали свободу, красу і
гідність людини в
найважчій битві  битві ідей. В цій
битві не існує ні тилу, ні
нічиєї землі, ані нейтралітету.

В ній байдужість творчого
працівника дорівнює його
єдності з супротивною
стороною».

Так, байдужість відриває
митця від народу, прирікає
його на творчу безплідність,
штовхає в болото

буржуазної ідеології. Тому так
пристрасно відстоюють
митці соціалістичних країн
справжнє ленінське
розуміння ролі мистецтва як
активного засобу боротьби за
комунізм.
«Я гадаю,  пише чеський

поет Станіслав Нейман, 
що головним у нашій
творчості є питання про місце
митця в загальному строю.
Це, звичайно, питання не
нове. Ян Неруда, один з
найбільших наших поетів
минулого століття, писав:
«Сказала мені доля 
простим солдатом будь!» Мені
здається, в цих словах

«бути солдатом» точно

виражена традиція всього найчес-
нішого і найвизначнішого,
що було в нашій і не лише
в нашій літературі. І
нема для письменника місця
більш почесного і вищого,
ніж місце солдата, бійця в
боротьбі народів за загальне
щастя».

Що ж потрібно митцеві,
щоб стати «солдатом»,
борцем за перемогу комунізму?
Необхідною умовою цього
є громадянська доблесть,
художній талант,
майстерність. Та цього не досить.
Справжній талант завжди
пов язаний з передовим
світоглядом. Ідейну основу
соціалістичного реалізму 
якісно нового ступеня в
художньому розвитку
людства  становить

марксистсько-ленінський світогляд,
найпередовіший світогляд
сучасності. Тільки він дає
можливість глибоко
проникнути в суть явищ і процесів
дійсності.
Скільки чорнила

витратили і витрачають зараз різні
вороги марксизму-ленінізму,
щоб довести, начебто митець
творить всупереч своєму
світогляду, інтуїтивно, під

впливом «божественного

осяяння» чи інших

надприродних сил. Подібні
«теоретичні» побудови' ставлять
собі за мету позбавити
мистецтво належної йому су-
спільно-перетворюючої ролі.
Однак увесь багатовіковий
досвід розвитку
реалістичного мистецтва і літератури
світу начисто спростовує ці
псевдонаукові теорії.
Виступаючи перед діячами

літератури і мистецтва
НДР, перший секретар ЦК
СЄПН Вальтер Ульбріхг
підкреслив: «Ми за
соціалістичний реалізм, бо він
дає письменникам і митцям
змогу всебічно
відтворювати конкретну дійсність. Він
дав їм силу і можливість
ще в капіталістичному
суспільстві розпізнати і
викрити вовчу натуру капіталізму.
Сприяти правильному
розумінню і перетворенню світу
людиною  одне з головних

завдань мистецтва. Митець-
реаліст здатний при
зображенні життя побачити за
зовнішньою стороною явищ
їх дійсну суть. Він може
розібратися в складних
суспільних явищах і в не менш
складних характерах
людей».

Далі В. Ульбріхт
критикує деяких письменників і
митців, які не змогли
правдиво відтворити реальне
життя НДР. І справа не в
нестачі фактів  вони
зуміли зібрати чимало фактів;
проте їм не пощастило
розпізнати зв язок між ними,
діалектику розвитку,
внаслідок чого з явились слабкі
місця в їх творчості. «Тому
необхідно, щоб письменник
не лише був пов язаний з
життям, збирав факти і
опрацьовував їх, але щоб
він володів
матеріалістичною діалектикою в такій
мірі, що міг би відрізнити
нове, передове серед безлічі
труднощів, які він бачить.
Якщо він не розуміє суті
явищ, якщо він нездатний
відрізнити нове, передове в
цих численних проявах
труднощів, а також те прогре¬
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сивне, що дає боротьба
трудящих, то він ніколи не
створить значного літературного
і художнього твору».
Вся історія літератури

соціалістичного реалізму
наочно доводить, що
марксистсько-ленінська естетика не

заперечує і ніколи не
заперечувала необхідності

експериментів у мистецтві.
Але й тут головне в тім, в
ім я чого експериментує
художник, яким світоглядом
він керується, яка мета
надихає його. Цілком
справедливо зазначає чеський
письменник Іржі Марек:
«Кожний діяч мистецтва і
літератури не може творити без
права на експеримент, бо
останній необхідний як в
науці, так і в мистецтві, тому
що без пього немає
прогресу. Але такий пошук можна
вести лише в ім я чітко
усвідомлюваної мети. Ми
повинні добре розрізняти
справжній експеримент Ма-
яковського, для якого

віршований рядок став тісним, і
так званий «експеримент»
поетів, які, погрузши у
формалізмі, займаються
штукарством, сподіваючись
стати оригінальними, тим
самим позбавляючи свій вірш
поетичних якостей».

Прихильники і
«теоретики» абстракціонізму на
Заході не приховуть того, що
«абстрактне мистецтво»

орієнтується на незначну
купку буржуазних «ціните-
лів»-снобів, що воно
незрозуміле і чуже народу. На
думку абстракціоністів і їх
послідовників, таке
мистецтво, що будь-яким чином
нагадує про життя і людину
з усіма її повсякденними
турботами, радощами і
тривогами, віджило свій вік, не
є більше мистецтвом.
Наприклад, американський
апологет абстракціонізму Беи
Хеллер писав нещодавно, що
художник-абстракціоніст
досліджує «проблеми, котрі
цікавлять його, незалежно
від їх вартості і користі для
суспільства»! З іншого боку,
буржуазні ідеологи марно

намагаються довести, ніби з
абстракціонізмом пов язане
«гуманістичне начало
служіння людству».
Антинародне, потворне

«мистецтво»

абстракціоністів, безглузді
«модерністські» кривляння одержали
гідну відсіч з боку наших
зарубіжних друзів. У своїх
статтях і виступах вони
викривають абстракціонізм,
виявляють соціальні,
гносеологічні і естетичні корені
декадентства. Наприклад,
болгарський художник Нен-
ко Балканський пише:

«Абстрактне мистецтво далеке
від будь-якого гуманізму.
Воно швидше криє в собі
сім я нелюдськості. Воно не
вірить в людину і не
цікавиться її майбутнім. Таке
мистецтво скоріше
принижує людину і знущається
з неї. Своєю безглуздістю і
пустотою воно породжує
ї навіває на людину
безвихідь та песимізм».

До цих слів приєднуються
десятки і десятки
прогресивних митців соціалістичних
країн Європи і Азії.
Польська письменниця Галина
Рудницька підкреслює, що
«сторонньому митцеві» не
допоможуть жодні
формалістичні викрутаси, жоден
надуманий стиль. Виключна
увага до переживань
ізольованих від суспільства
одинаків позбавляє мистецтво

його соціальної функції,
перетворює на «артистичне»
жонглювання.

Проти реакційних, антисо-
ціалістичних тенденцій в
літературі і мистецтві
виступив Йосип-Броз Тіто. У
розмові з журналістами
Югославії в лютому 1963 року
президент говорив про
відповідальність СКЮ за

правильний розвиток культури,
закликав до боротьби за
соціалістичне мистецтво і
літературу. У промові на VII
з їзді народної молоді
.Югославії він підкреслив,
що молодь повинна

активніше боротися проти чужих
соціалізмові поглядів. .
Реакційна суть сучасного

занепадницького

буржуазного мистецтва, і в першу
чергу абстракціонізму, полягає
передусім в тім, що воно є
засобом відвернення
свідомості трудящих, особливо
інтелігенції, від пекучих
проблем сучасності з метою
перетворення їх на слухняне
знаряддя реакційної
імперіалістичної політики. Саме
тому абстрактне мистецтво
піднесене до рівня
офіціального мистецтва в

капіталістичних країнах, його
всіляко підтримують
буржуазні державні діячі.
Зустрічі керівників КПРС

і Радянського уряду з
митцями, наступні заходи
братніх комуністичних і
робітничих партій були зустрінуті
нашими друзями за
кордоном, як яскравий прояв
турботи цих партій про
дальший розквіт мистецтва і
літератури. Комуністичні і
робітничі партії закликають
письменників і художників
створювати глибокі і
прекрасні реалістичні картини
сучасності, показувати
переможну ходу соціалістичного
і комуністичного
будівництва, створювати художні
образи нових людей,
виховувати читачів, глядачів,
слухачів на яскравих
позитивних прикладах, гнівно
таврувати і викривати все те,
що заважає рухові
суспільства вперед.

Органічною частиною
партійної розмови про
мистецтво виявилися проблеми
творчої індивідуальності,
художньої майстерності.
«Партійність, народність і творча
індивідуальність як вияв
багатогранності нашого
мистецтва, підкреслив
Вальтер Ульбріхт на VI з їзді
СЄПН,  є
найважливішими критеріями художньої
майстерності». Ці слова
спростовують ворожі
вигадки про «байдужість»
комуністів до проблем
майстерності. Вся діяльність
комуністичних і робітничих партій
на фронті мистецтва
просякнута боротьбою за його
ідейність і правдиве відтво¬
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рення дійсності і
спрямована водночас на дальше

шліфування, удосконалення

художньої майстерності.
В обговоренні проблем

художньої творчості в
соціалістичних країнах висока
принциповість і
вимогливість органічно поєднуються
з партійною турботою про
митця, про правильний
розвиток його таланту.
«Ми хочемо,  говорив на

XIII Пленумі ЦК Польської
об єднаної робітничої партії
перший секретар ЦК В.
Гомулка,  щоб наші
творчі працівники виступали
якомога активніше на боці
соціалізму і миру, щоб
своєю творчістю допомагали
людям жити і працювати.
Партія не хоче втручатися
в справи творчої
лабораторії, не має наміру давати
вказівки, як треба писати
книги або творити в інших
галузях мистецтва. Але в той
же час партія цілком
підтримує творчість
соціалістичного реалізму, творчість
глибоко ідейну, таку, що стоїть на
високому художньому рівні,
зрозумілу для мас і таку,
що служить масам... Ми не
допустимо і не будемо
допускати розповсюдження ідей
ворожих соціалізмові, ідей,
шкідливих з точки зору
нашої виховної роботи».
Художня інтелігенція

соціалістичних країн піддала
принциповій критиці тих, хто
відриває народність
мистецтва від його партійності,
неправильно розуміє суть
народності мистецтва. Так,
наприклад, було відкинуто
антимарксистську тезу,
згідно з якою можуть
співіснувати «два мистецтва»:

одне для мільйонів народних
мас, інше  для десятків чи
сотень людей, для якоїсь
«духовної еліти»,
«аристократів духу» (так само,
мовляв, як існують льотчики,
що перевозять пасажирів і
вантажі, і льотчики-випробу-
вачі, що дають життя новим
машинам). Рішуче
протестуючи проти подібних спроб
поділити мистецтво на «мисте¬

цтво нижчого і вищого
гатунку», болгарський
художник Н. Балканський в статті

«Мистецтво не для снобів, а

для народу», пише:
«...Промова М. С. Хрущова хвилює
кожного художника, який
вірить, що створюване ним
мистецтво являється не

примхливою підробкою,
призначеною для кількох
розпещених його приятелів, а
результатом його щирого
бажання йти в ногу з часом,
в якому ми живемо, і
допомагати народові, що йде від
перемоги до перемоги по
шляху до комунізму».
Наче перегукуючись з

Н. Балканським, про роль
мистецтва пише угорський
письменник Лайош Мештер-
хазі: «Демократизація
культури не може означати для
нас знецінювання культури,
поділу її на ярмарковий
товар і на диковинки для
снобів. Ми живемо у світі, де
народ, позбувшись всіляких
панів, став вищим
володарем, став господарем і
високої науки, і високого
мистецтва. Народився світ, в
якому між народом і наукою,
народом і мистецтвом так
само неможливий

нерозв язний конфлікт, як
неможливий конфлікт між народом і
народною владою».
Діячі соціалістичної

культури рішуче відкидають і
тезу буржуазної ідеології про
анархічну «свободу
творчості», наклепницькі
твердження про те, начебто
партійність і свобода творчості
несумісні. Справжня свобода
митця полягає в служінні
рідному народові, в активній
участі у його героїчній
боротьбі за світле майбутнє.
Що ж до «свободи» від
правильного розуміння
дійсності, від керівництва з боку
партії, від народного життя,
то така «свобода»
об єктивно зводиться до

служіння інтересам
імперіалістичної буржуазії. «Така
«свобода»  це не наша свобода,
говорив на VI з їзді партії
кандидат в члени Політбюро
СЄПН Альфред Курел-

ла.  Наша свобода  це
свобода соціалістичного
ладу, свобода нового,
зверненого в майбутнє
соціалістичного життя, яке ми будуємо
під керівництвом'нашої
партії».

З гнівом і зневагою

говорив відомий німецький
письменник, президент
Німецької Академії мистецтв

НДР Віллі Бредель про
антикомуністичних перодряпів
у Західній Німеччині, які
звинувачують діячів
соціалістичної культури в тім, що
«вони, мовляв, пишуть,
створюють музику і малюють за
вказівками партії». В.
Бредель нагадав їм слова
Михайла Шолохова: «...Кож¬
ний з нас пише за вказівкою

свого серця, а серця наші
належать партії і рідному
народові, яким ми служимо
своїм мистецтвом».
«Шляхом Максима

Горького»  так названий один
з розділів виступу Вальтера
Ульбріхта під час зустрічі з
діячами літератури і
мистецтва НДР. У цьому виступі
підкреслено, що Максим
Горький «був і залишається
яскравим прикладом і
вчителем для цілого покоління
художників і літераторів.
Вичерпне, правдиве,
реалістичне відбиття дійсності в
його творах є доказом
значущості соціалістичного
реалізму».
Велика Жовтнева

соціалістична революція, що
поклала початок новій ері в
житті людства, привела
водночас до великої
соціалістичної культурної революції.
Ось чому, розмірковуючи

про дальші шляхи
соціалістичного мистецтва,

замислюючись над своєю роллю в

створенні нового світу,
митці соціалістичних країн
звертаються до радянського
мистецтва, наслідують його

приклад, черпаючи своє
натхнення в його успіхах.
«В наших книжкових

магазинах,  пише

чехословацький журналіст
Станіслав Оборський, не можна
знайти збірки молодих ра¬
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дянських письменників. Вони

зникають з прилавків
протягом кількох днів.

Письменники старшого покоління 
Шолохов, Федін і багато
інших  стали і нашими
письменниками, бо вони
розповідають про людину,
однаково близьку чехословацькому
і радянському читачеві.
Чому? Саме тому, що ми
живемо тим самим життям,
яким живуть радянські
люди. У нас спільна мета,
спільний шлях, спільні
ідеали. У цьому невичерпне
джерело нашої єдності».
Нещодавно в Болгарії

вийшла друком книга Христо
Дудевського «Болгаро-ра-
дянські літературні
зв'язки». Це  збірка статей, в
яких автор розглядає
питання про вплив радянської
літератури на творчість
болгарських письменників.
Особливе місце в книзі
приділено темі Жовтневої,
революції у творах
болгарських письменників, а
також образу В. І. Леніна в
болгарській поезії і прозі.
Автор наводить у книзі
цікаві дані про величезну
популярність радянської
художньої літератури в старій

Болгарії, про вплив її на
комуністів, що перебували у
в язницях, боролися в
партизанських загонах.

У зв язку з виходом у світ
книги X. Дудевського газета
«Работніческо дєло» писала:
«Вплив радянської
літератури на духовне становлення
нашого народу, нашої нової,
соціалістичної культури і
літератури  величезний». А
відомий болгарський
письменник Младен Ісаев у тій
самій газеті підкреслив:
«Радянська книга близька і
рідна кожному нашому
сучасникові, тому що в
неповторних своїх образах несе
правду життя і велику
естетичну майстерність, тому що
вона показує людям, як
треба жити, боротися й
перемагати».

Особливо пильно стежать

наші зарубіжні друзі і
однодумці за розвитком
радянського мистецтва в останні

роки. «Радянська
література користується у
чехословацьких читачів високим

авторитетом, який не є
наслідком тимчасової моди чи

випадкових інтересів,  пише
чехословацький письменник

Ян Піларж.  Наші читачі

завжди цінували в ній
полум яний пафос гуманізму і
служіння комуністичному
майбутньому. Природно, що
вони палко вітали успіхи
радянської літератури,
досягнуті після XX з їзду КПРС».

*

* *

Ідеологічний наступ на
реакцію в мистецтві, очолений
Комуністичною партією
Радянського Союзу,
розвивається вглиб і вшир. Він набув
ще більш гострого
характеру після червневого
Пленуму ЦК КПРС. Радянські
люди, братні комуністичні
і робітничі партії, народи
соціалістичних країн,
прогресивні кола в

капіталістичному світі здобувають в
матеріалах цього історичного
Пленуму, в промові М. С.
Хрущова і доповіді Л. Ф.
Ільїчова нові сили для
непримиренної боротьби
проти реакційної
буржуазної ідеології за нові
перемоги марксизму-ленінізму, за
мир, демократію, соціалізм.

А. КОГАН,

кандидат філософських наук
м. Запоріжжя.
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НДШ.І ІНТЕРВ'Ю-

НІКАНОР ПАРРА

У BAG СПРАВЖНЯ СВОБОДА

МИСЛЕННЯ І ТВОРЧОСТІ

Коли заходить мова про поетів Латинської
Америки і зокрема Чілі, то першим після всесвітньовідомого
Пабла Неруди заслужено називають Ніканора Парра.
У себе на батьківщині, та й взагалі в країнах
Латинської Америки, він користується заслуженим
загальним визнанням. Творчість його перейнята любов'ю
до простої людини. В своїх симпатіях чілійський поет
не знає вагання: він завжди на боці цієї простої
людини, в тривозі за її долю, з вірою в її майбутнє.
Але Ніканор Парра не тільки видатний поет, він і

відомий вчений професор теоретичної механіки
столичного університету в Сант-Яго.

І ось ми зустрілися з Парра  московським
гостем. Цьому стрункому чоловікові з ледь посивілими
скронями 49 років. Він моложавий, рухливий,
усміхнений.

 Так, я знаю, що таке, на перший погляд,

незвичайне поєднання в одній людині нахилів до поезії

і механіки, викликає де в кого здивування,

посміхається наш співбесідник,  але мені це уявляється
цілком природним. Скажу більше: математичне
мислення, здається мені, дає інколи поштовх поетичній
думці і навпаки. Одне ні в якій мірі не суперечить
іншому, в цьому я абсолютно впевнений. Не знаю,
чи це добре, чи, може, погано, але серед поетів я
часто відчуваю себе вченим, а серед вчених 
поетом,  жартує Ніканор Парра.
Всіма засобами свого багатого поетичного

арсеналу він прагне проникнути у внутрішній світ
сучасної людини. Чи домігся цього чілійський поет?

 Буду радий почути з цього приводу слово
радянських читачів,  говорить Ніканор Парра.  Скоро
вони зможуть ознайомитися з моїми вибраними
поезіями в перекладі на російську мову Маргарити Алі-
гер. Поява цієї збірки в СРСР стане для мене
великою подією.
За місяць свого перебування в Радянському Союзі

Ніканор Парра відвідав, крім Москви, де він уже
був проїздом 1958 року, Ленінград, Таллін, Тбілісі,
Єреван.

 Не кажучи вже про Москву, кожне з цих міст
приваблює своєрідністю, красою,  ділиться своїми
враженнями наш співбесідник.  Але особливо мені
сподобався Єреван. Може тому, що там мені
довелося стати учасником торжеств з нагоди 250-річчя
з дня народження великого вірменського поета Саят-

Нова. Нічого подібного в своєму житті я ніколи не
бачив. Це було справді всенародне вшанування
поета, і воно було чудовим!

У зв язку з цим Ніканор Парра згадує свою
недавню розмову з одним французьким поетом в Парижі.
Француз, між іншим соціаліст, запевняв, що поезія
зживає себе, що в утилітарному світі їй не
знайдеться місця.

 Важко уявити собі, що поезія може зникнути
з ростом технічного прогресу. Але якщо їй і
загрожує небезпека, то ніяк не в Радянській країні. Якби
мій паризький співбесідник бачив ювілейні торжества,
присвячені Саят-Нова, то при всьому його
песимізмові й у нього, напевне, зникли б усякі сумніви з
цього приводу.

 Що більш за все вразило в Радянському Союзі
чілійського поета і вченого?

Відповідаючи на це запитання, він згадує свої
численні зустрічі з людьми літератури і науки, свої
відвідини літературних музеїв і науково-дослідних
інститутів.

 Але найбільше враження справила на мене,
підкреслює Ніканор Парра,  існуюча у вас справжня
свобода думки і творчості, про яку у нас в Чілі
дехто намагається створити перекручене уявлення.
У видавництві «Иностранная литература» в Москві

мені запропонували підготувати антологію чілійської
поезії і прози.

 Потрібен якийсь особливий добір імен? 
запитав я, маючи на увазі розмови, які мені доводилося
чути в Чілі.

 Ні в якому разі,  відповіли мені,  потрібно
тільки одне: щоб це були кращі поети і письменники,
які гідно представлятимуть вашу країну.
Прощаючись, чілійський поет і вчений

висловлює глибокий жаль, що йому не пощастило

відвідати Україну.
Наступного разу обов язково скористаюся

гостинністю українських колег, серед яких, знаю, є багато
чудових поетів.
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Такий вигляд матиме «Східна стіна» після завершення всього комплексу
споруд.

24



к_
три роки тому у Варшаву, не

могла не впасти в очі роз'ятрена
рана в самому центрі
багатостраждальної польської столиці. З
правого боку величної споруди
Будинку культури й науки, в двох
кроках від галасливої, жвавої
Єрусалимської алеї, височіли
закурені руїни; де-не-де зруйновані
фундаменти були прикриті
одноповерховими скляними коробками
приватних комісійних крамничок. Тут
за фантастичні ціни продавали
всілякі речі, надіслані варшав янам
їхніми родичами з країн Заходу,
нейлонові сорочки, пластинки з
джазовою музикою, жувальну

гумку тощо.

Приїжджі з сумом дивилися на
цей район; варшав'яни ж надто
призвичаїлися до нього, і
згадували «розметений центр» хіба що
в газетних фейлетонах.
Ще два роки тому газета «Жи-

цє Варшави» писала:
«У нас уже вище голови

накопичилося різних архітектурних
суперечок, об'єктивних труднощів і
необ єктивного невміння. Хай же
кілька десятків здібних людей
візьмуть нарешті до рук мітлу й
зметуть той нещасний
«розметений центр».
. І ось недавно проблему
забудови центру Варшави було успішно
розв'язано. Проходячи сьогодні
по вулицях цього району, з
величезним задоволенням позираєш

на залізні остови трьох майбутніх
висотних будинків і круглої вежі,
які піднеслись на місці згаданих
вище комісійних крамничок. У
Нью-Йорку й інших містах
Сполучених Штатів також з'являються
подібні велетні із сталі, скла й
пластмаси. Варшавські висотні
будинки не мають такої кількості
поверхів, але як радісно бачити,
що в Польщі вже освоєні і
застосовуються найсучасніші будівельні
методи і нові матеріали.
Варшав'яни з гордістю кажуть:

 Через п ять років у нашій
столиці не залишиться жодної
руїни. Відносно ж центру 
приїздіть через три роки  і не
впізнаєте його.

Що ж являє собою проект,

складений групою варшавських

архітекторів під керівництвом

професора 3. Карпинського, і як через
три роки виглядатиме т. зв.
«Східна стіна»?

От що розповідає про це
польська преса.

Проект забудови, затверджений
1961 року, розв'язує складну
проблему за принципами, які зараз
застосовуються в найбільших
європейських містах, і стане
виразом найновіших досягнень у
світовій урбаністиці й
архітектурі. Це стосується і висоти
будинків, і функцій та засобів
укладення комунікацій, а також
планування мережі торговельних об єктів
тощо. На площі завдовжки 300 і
завширшки 50 метрів стоятимуть
22 сучасних будинки, загальною
кубатурою в 640 тисяч метрів.
Житлові будинки розмістяться

на відстані 50 метрів від
галасливої Маршалковської вулиці і
будуть ізольовані від неї
побутовими й торговельними спорудами.
Завдяки такому рішенню
мешканці «Східної стіни» матимуть
цілком спокійні умови життя.
У житлових будинках усі перші

поверхи відводяться під
торговельні і побутово-обслуговуючі
заклади. В сучасній урбаністиці
існує течія, яка рекомендує
відокремлювати в мікрокварталах
торгівлю від інших допоміжних
закладів. Ця тенденція врахована
й в проекті проф. Карпинського.
Цілий торговельно-побутовий
комплекс локалізовано в

кількаповерхових павільйонах, які
розташуються вздовж
Маршалковської вулиці перед трьома
житловими висотними будинками.

Вздовж Маршалковської буде
створено довгий торговельний
пасаж, в якому транспорт не буде
заважати руху пішоходів.
Центром об'єкту тут буде
найбільший у Варшаві універмаг. Поряд з
ним стануть іще два торговельних
будинки, а далі  бари з

самообслуговуванням, ресторани,
кав'ярні, кіно й інші заклади. Це
становитиме в цілому 35 тисяч
квадратних метрів корисної
площі.

Вже зараз будується
чотирнадцятиповерховий адміністративний
будинок із скла й пластмаси, па-
вільйон-ротонда управління
ощадкас, житлові будинки, а всього

дванадцять споруд, які матимуть
дві тисячі житлових кімнат і

понад 370 тис. кубічних метрів
службової площі.

Першу чергу «Східної стіни»
буде закінчено цієї осені, а через

три роки стане до ладу й весь
комплекс, вся «Східна стіна».

ШШШІШ
ВСЕСВІТУ

\
)

МІКРОКАРТИНИ.
Недавно на виставці в Парижі [
демонструвалися полотна

художника Роджера Курті- |
са розмірами три міліметри
на чотири. Куртіс малював )
їх лише ОДНІЄЮ ВОЛОСИНОЮ. j
На всяк випадок він застра- j
хував свої картини на 20 \
тисяч франків кожну. j

ДОЛЯ МАЛАХІТОВОЇ |
ШКАТУЛКИ. Під час аук- j
ціону художніх речей в Лон- і
доні було продано малахі- !
тову шкатулку розмірами j
61 X 33 сантиметри за 42.000 !
фунтів стерлінгів. Вона на- (
лежала колись російським >
царям, а наприкінці XVIII \
сторіччя шкатулку
подарували китайському Імперато- J
ру. Як вона потрапила до j
Англії, ніхто не знає. \

ВИКУПАЛИСЯ... З не- jвимовним жахом відвідува- \
чі БрІдсліпарку (КоннекгІ- (
кут, США), слідували за
групою яскраво-зелених лю- \
дей, які вийшли з води пар- :
нового озера. Тільки через j

і кілька хвилин дехто впізнав
у зелених привидах своїх 
родичів та знайомих. Ви- j
явилося, іцо в озеро яки-

j мсь чином потрапила силь-
{ на хімічна речовина. Коли
J зелені люди почали відми-
) ватися, то під дією мила

вони перетворилися на яскра-
j во-червоних. Тільки через
І тиждень до них повернувся

нормальний колір шкіри. )

І ЗАКОН Є ЗАКОН. Ріка j
і Форон на франко-швейцар- 
І ському кордоні  справж-
( ній рай для рибалок. Ріка і
j повністю вважається швей- ;

царською територією. Отже,
рибалки, що знаходяться на 
французькому березі, лов- !;
лять рибу не на французь- 
кій території і можуть обій- j
тися без дозволу французь- j
ких властей. А оскільки во- j
ни стоять не на швейцарсь- $

J кій землі, з ними нічого не <
( можуть вдіяти і швейцарсь- j

кі прикордонники.
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КУЛЬТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ

Року 1964...
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР # УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ
ТОВАРИСТВО В ПОЛЬЩІ  ВАРШАВА.

Приємно відзначити, що
видання «Українського
календаря» в Польщі стає вже
доброю традицією. На
адресу Українського суспільно-'
культурного товариства у
Варшаві йде багато листів
із словами подяки за цікаву
книгу, в якій подано чимало
матеріалів з різних питань,
але чільне місце щороку
посідають статті й нариси про
дружбу польського й
українського народів, їх давні
громадсько-культурні і
літературні зв язки, що в наш
час міцніють з кожним днем.
Можна сміливо сказати,

що цьогорічна книжка
виходить за межі нашого
уявлення про звичайний
календар, бо і за формою і за
змістом своїм вона значно

ширше висвітлює події з

історії культури і літератури,
ніж ми звикли бачити в

звичайному календарі.
Не забуваючи і про інші

події, редакція приділяє
особливу увагу двом
знаменним датам: 20-річчю
Народної Польщі і 150-м
роковинам з дня народження
Тараса Шевченка.

Читач знайомиться з

найважливішими датами

двадцятирічної історії
республіки, з структурою органів
влади Народної Польщі,
політичними партіями,
територією і населенням країни,

з розквітом її господарства,
культури, науки, освіти,
мистецтва.

Народна Польща
невпинно й успішно
індустріалізується. Ось деякі цікаві
факти: кількість
автомобілів зросла в країні у
порівнянні з 1938 роком у 27
разів, а з 1951 роком у 10
разів. Найближчим часом
Польща вибудує в Бразілії
велику електростанцію, в
Індії  дев ять вугільних
шахт, електростанцію і
фабрику цукру, в Гані 
величезну цукроварню, на
Кубі 14 великих промислових
об єктів, в тому числі й
завод радіоприймачів, в
Індонезії судноверф, в ОАР
хімічний завод. 180
польських торговельних суден
вже борознять моря і
океани світу. 1962 року в
республіці вийшли на екрани 26
повнометражних і 395
короткометражних фільмів.
Того ж таки року в країні
видано 7162 книжки,
загальний тираж становить
77,6 мільйонів примірників.
Саме шлях

соціалістичного розвитку, обраний
польським народом, забезпечив
йому швидке подолання
економічної відсталості,
допоміг повністю звільнитися

від економічної залежності
 цієї спадщини

буржуазної Польщі, тієї Польщі, де

переслідування людей
української національності було
звичайним явищем.
Народна республіка створила всі
необхідні умови для
справді рівноправної і творчої
діяльності українців, які
живуть в Польщі. Вихід
календаря в таких умовах
цілком природна подія,
пдо випливає з самої суті
духовного життя
соціалістичної Польщі. Це так

само природно, як, скажімо,
існування кафедри
української філології
Варшавського університету. Ця
кафедра, заснована в 1953 році,
вже підготувала п ять
випусків, які прекрасно
зарекомендували себе на роботі
в українському шкільництві,
в Польській Академії наук,
у Варшавському
університеті, в Українському
суспільно-культурному товаристві.
Варшавська кафедра

української філології
розробляє дуже цікаві дисертації,
зокрема вона всебічно
підготувалася до 150-х роковин
з дня народження Тараса
Григоровича Шевченка.
Разом з Польською Академією
наук кафедра проведе
спеціальну шевченківську
наукову сесію у Варшаві.
Заклад слов янознавства

Польської Академії наук
охоплює дві українознавчі
установи: відділ української
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філології у Варшаві і відділ
східнослов янських
літератур (в тому числі
української). Ясна річ, все це
створено в соціалістичній
Польщі. Нашим читачам цікаво
буде дізнатися, що і в інших
наукових закладах братньої
соціалістичної країни
виявляють великий інтерес до
української філології і
взагалі української тематики,
зокрема в Познанському,
Лодзинському і Вроцлав-
ському університетах і у
Кракові, а в Любліні новим
українським осередком стає
університет ім. М. Скло-
довської. Слід згадати
також і вчительську студію в
Щеціні, не кажучи вже про
середні українські школи в
Польщі. Стількох
українознавчих установ в Польщі
ще ніколи не було.

В статті «Україністика в
Польщі» сказано:
«...україністика в Польщі,

хоч ще й молода, може
похвалитися деякими

успіхами; вона розвивається.

Мірою її зростання може бути
500 статей, книжок, нарисів
та рецензій на
українознавчі теми з різних галузей
науки».

Особливо «українським» в
Польщі буде 1964 рік у
зв язку з 150-ою річницею з
дня народження Тараса
Шевченка. Готуються
кілька наукових сесій, багато
рефератів, статей, книжок
про великого Кобзаря, про
його значення для
української та світової літератури,
про його зв язки з Польщею
і поляками. Це буде свято
польської «україністики».
Розділ, присвячений

ювілеєві великого

Кобзаря,займає гідне місце в календарі.
Він і оформлений як окрема
книжка з самостійною

обкладинкою, на якій

зображено «Селянську родину»
Тараса Григоровича
Шевченка. Відкриває цей розділ
дослідженням про Шевчен-
кову поезію професор
Мар ян Якубец.
В перекладі з польської

надруковано дослідження
Єжи Єнджеєвича. Він
говорить про Шевченка як
першого в Європі мислителя і
митця, який зв язав ідею
національного визволення з
ідеєю соціальної революції,
розповідає про прояви
братерської дружби Шевченка
з польським патріотом і
громадським діячем Зигмундом
Сераковським, про їх
сердечні відносини і взаємопо-

шану.

«Генії не появляються в

історичній та суспільній
порожнечі. їх плекає рідна
материнська земля. То ж
народ, вшановуючи своїх
геніальних синів, демонструє
тим самим віру в свою
власну вартість і невичерпність.
Народ, який народжує

таких геніїв, як Шевченко,
 безсмертний народ», 

пише Єжи Єнджеевич.
Надрукувавши кілька

віршів про Шевченка
українською мовою, календар
слушно вміщує і кілька
нових перекладів Щевченкової
поезії польською мовою,
статті «Шевченко як маляр
і польське мистецтво»,
«Образ Тараса Шевченка в
літературі», «Шевченко на
екрані» та ряд інших дуже
цікавих матеріалів.
Привертає увагу також і стаття
«Тарас Шевченко і музика»,
в якій розповідається, як
глибоко вплинула на
музику українського і
російського народів творчість
видатного поета. Шевченкова
поезія викликала до життя
понад 900 пісень, романсів,
кантат, опер. «Першим, хто
музично зрозумів поезії
Тараса Шевченка, був його
народ, який уклав мелодію до
близько 200 його віршів».
Звичайно неможливо в

невеликому за обсягом
виданні всебічно показати
літературну спадщину, життя
і боротьбу полум яного сина
України  Тараса
Шевченка, але український
календар 1964 року сказав
справді багато цікавого своїм
читачам.

Тут же ми знаходимо і
корисні бібліографічні дані.
Адже польські видавництва
випустили в світ чималу
.кількість книг, які частково
або повністю присвячені
українській тематиці. В
народній Польщі видані
також ' переклади з
української літератури, і список
цих публікацій також
наводиться.

Важко перелічити всі
інші ювілеї і дати, що їх
відзначає календар: серед
видатних діячів культури і
літератури, згаданих у ньому,
ми знаходимо Юрія Яноз-
ського, Миколу Бажана,
Юрія Збанацького, Петра
Козланюка, Миколу Колес-
су, Івана Іжакевича,
Михайла Дерегуса, Євгена Кроте-
вича і багатьох інших. До
70-річчя з дня народження
Василя Блакитного
надруковано його статтю «Теорія
й практика в національній
справі». 70-річчя
Олександра Довженка відзначено
уривками з його
«Щоденника».

До 100 роковин з дня
народження Михайла
Коцюбинського надруковано
статтю про переклади його
творів польською мовою і
зокрема про переклади Єжи
Єнджеєвича, хоч і
небезпомилкові, але найкращі в
Польщі.

Про Марка Вовчка, про її
правдиве, глибоко людяне,
високохудожнє слово, що
знайшло шлях до мільйонів

сердець, календар
розповідає в одному аспекті 

Марко Вовчок і зарубіжні
літератури. Уривками з
листів Григорія Сковороди
відзначено 170-річчя з дня
смерті українського
філософа.

Широко представлений і
розділ «Діячі світової
культури»: Мікеланджело, Га-
лілео Галілей, Шекспір,
Вольтер, Глінка,
Лєрмонтов, Анатоль Франс.

До 70-річчя з дня
народження Микити Сергійови¬
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ча Хрущова, яке минає 17
квітня, в календарі
надрукований скульптурний портрет
М. С. Хрущова роботи
О. Олійника. Цим портретом
починається розділ
«Шляхами історії», де друкуються
статті про ленінські
заповіти, про Перший
Інтернаціонал, а також стаття

«Відновлення. історичної
правди» в зв язку з
надрукуванням в теоретичному органі
ЦК КПРС, журналі
«Коммунист» (№ 10, 1963) статті
«За правильне висвітлення

історії Комуністичної партії
Західної України». «Ця
стаття, пишеться в

календарі,  повністю реабілітує
КПЗУ та її діячів і вказує
поіменно винуватців, які в
період культу особи
Сталіна шляхом провокацій ще в
1928 році виключили
керівництво КПЗУ fa її місцевий
актив з революційного
руху».
Минуле і сучасне

України, питання науки, уривки з
творів Банди Василевської,
пісня П. Майбороди на
слова А. Малишка «Рідна мати

моя», вірші Максима
Рильського, Миколи Бажана,
грунтовний розділ
«Сільське господарство»,
«Практичні поради», «Спорт» 
все це широко представлено
в книжці 1964 року і робить
її цікавою і корисною.
В календарі 1964 року

враховані справжні
інтереси читача, його прагнення
якомога більше знати про
події, що мають історичне
значення для польського і
українського народів, для
здійснення їх спільного
устремління до миру і щастя.



ГЕОРГІ МАРКОВ Малюнки А. Жуковського,

МУЖЧИНИ
РОМАН

І

«Секунди, хлопці,  то ваш
життєвий патронташ! Ви не маєте права
витрачати їх на дурниці! Ми не
подаруємо тому, хто своє життя не
проживе, а проживотіє!»

Капітан

З їхньої лави, що стоїть на вершині альпі-
неума \ видно майже всю улоговину. Вона
схожа на гігантську борозну, на дні якої
розкинулося місто.

 Гарне місто!  після тривалого
мовчання мовить Младен, а сам думає: «Треба
за всяку ціну залишитись тут, почати
звідси! Ніде я не знайду кращих можливостей!
Місто немов створене саме для мене  не
дуже велике й не дуже мале!»

Товариш його єхидно посміхається.

11 Альпінеум  оглядовий майданчик.

«Теж мені місто!  ніби хотів сказати

він.  Справжнісінька яма!»
Але мовчить. Ніби й нема його тут. Ніби

він потрапив за межі реального, звідки все
видається однаково розумним і однаково
безглуздим. Йому набридло
розмірковувати, приймати рішення й наступної миті
відмовлятись од них. Краще отак стояти й
дивитися в простір.
«Простір мене вабить... він мене

заспокоює, бо в ньому змінюються масштаби...
Перед очима  океан безконечності, і в
цьому океані я  дрібна піщинка, нуль!..»

В грудях у нього клекоче зловтішний сміх.
Він знову глумиться сам над собою.

 І парк мені подобається!  захоплений
своїми планами, каже Младен.  Такого
парку я ще ніде не бачив!
Парк? Який же це парк? Якась дослідна
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оранжерея! Оті сірі потвори з латинськими
назвами на табличках  хіба то квіти? А оті
миршаві декоративні кущі  хіба то
дерева? А оцей нікому не потрібний, нікчемний
альпінеум?

Іван роздратовано озирається.
Насадили всіляких ботанічних зразків,

поначіпляли табличок, вбили, поховали
живу красу природи, замінивши її парковими
прикрасами! Отак буває завжди, коли люди
не знають, що їм робити!
А він хіба знає, що йому робити? Лист

для нього не був несподіванкою. Навіть у
хвилини найпалкіших надій Івану здавалося,
що цей лист колись таки неодмінно прийде.
Він давно вже збагнув, що його слід чекати
з багатьох і цілком зрозумілих причин. І
все-таки нині аж корчився од болю, що
раптом утратив щось дуже дороге,
неповторне...

Вродлива жінка? Але ж бувають і
вродливіші! Добра дружина? Ні, вона не була
такою! Щира, самовіддана любов? Він ніколи
не знав її!.. Друг? Теж ні!
Іванові соромно признатися, що йому

боляче за власні ілюзії. Не за те, що він мав, а
за те, що надіявся мати. Вишукував різні
образливі причини,  обман, безчестя,
підлоту,  приписував їх дружині,
звинувачував її й сатанів. Та йому не ставало від
цього легше, бо всупереч своїй ненависті й
зневазі він кохав її!

Час від часу нерішучий, але настирливий
голосок нашіптував йому:
«Так воно й ліпше! Комедію закінчено!

Тепер ти вільний! Кінець самообману і, як
люди кажуть, краще зараз, ніж потім. Треба
радіти, що вузол нарешті розрубано, що
настав край загадкам, тривозі перед
невідомістю, пошлій комедії про «щасливу сім'ю».
Нащо катувати себе й страждати? Чого
гніватись на людей за якийсь там парк?»
Цей парк невідступно нагадує Іванові

колишнє його життя, до того, як його взяли до
армії. Тут усе, як годиться: і посилані
пісочком алеї, і таблички з написами, і
пофарбовані лави... Але який же він потворний і
нікчемний поряд з прекрасними, поетичними
схилами Балкан! Чи не так само

потворним і нікчемним було його життя у
порівнянні з тим, до якого він прагнув, у порівнянні
з красою його недавніх мрій? Чи не
відступив він од чогось святого й чистого,
перетворивши власне життя на театр, де чотири
роки підряд виставлялася одна й та ж сама
безглузда комедія уявного щастя й
фальшивої любові, в яку він  єдиний актор і
глядач  намагався вірити?
Чи не пригасив він у собі ненависті до

того життя, натхненником якого була його
дружина? Чи не вживалися в ньому два су¬

перечливих начала  тиха, природжена
мрійливість, ідеалізм, прагнення до
витонченого життя і захоплення знадливою,
збуджуючою силою його дружини, з усіма
отими прозаїчними й нікчемними
наслідками? І як він не подолав цієї омани, хоча
усвідомлював, що так не може далі тривати,
хоча мусив іти служити в армії...
Любов!

Нелегко примиритися з таким страшним
банкрутством. Сьогодні.

 Як і щонеділі ввечері!  просто
сказав Младен.  Поглянь на шосе!
Посеред улоговини біліє шосе. Солдати

добре його знають, бо воно веде на захід,
до казарм. Шосе рівне, бруковане, обіч
нього вишикувалась струнка шерега
молодих, побілених вапном тополь. По шосе

повзе людський мурашник.

Як і щонеділі ввечері.
 Скоро мають повертатися

екскурсанти!  Младен уже досить грунтовно
вивчив розпорядок цього міста.
По шосе повзуть легкові машини

городян. Усе це самовдоволені власники
автомобілів, які з-за свого марнолюбства ще не
раз проїдуть крізь увесь людський тлум,
перш ніж повернутись додому.
Младен пильно стежить за машинами:
 «Москвич»! «Рено»! Знову «Москвич»...

«Волга»...

Може, він заздрить їхнім власникам? Ні.
Він просто зважує реальні можливості на
придбання машини, хоча в кишені має всьо-
го-навсього один лев і сімдесят п ять
стотинок1. Це, однак, його не бентежить.
Він переконаний, що матиме грошей
стільки, скільки йому буде потрібно. Звичайно,
це буде не скоро, але він людина терпляча.
Міг би роздобути їх і раніше, та чи варто
руйнувати свої плани заради такої дешевої
спокуси? Хіба не казав їхній ротний, цей
незвичайний капітан: «Найбільша перемога
 побороти самого себе!» Це страшенно
сподобалося Младенові.
За місяць він скине військову форму з

єфрейторськими нашивками, але не
повернеться до села, а піде працювати на
тутешній воєнний завод. У нього все передбачено
до найменших подробиць. Два роки він
охороняв цей завод і два роки мріяв про свою
кар єру на ньому. Нині добре тому, хто вміє
працювати, а де ще може бути краще
місце, ніж цей завод? Почне він із
складального цеху. Там найлегше. Опанує фах
якнайдосконаліше, щоб не було людини,
рівної Младенові! Потім візьметься за книги 
день і ніч читатиме, але не для фасону чи
диплома, як це робить дехто, а щоб здобути
справжні знання. У свої двадцять два роки
він був переконаний, що знанням можна

11 Лев  болгарська грошова одиниця; стотинка  одна
сота частина лева
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досягти всього. Діятиме дуже обачливо,
розумно. Щоб якомога швидше відзначитись!
У нього немає ніяких зв'язків, ніяких
привілеїв чи особливих заслуг. Звичайнісінький
собі сільський парубчак з гімназичною
освітою, який читав трохи більше за інших і
більше за інших думав. Відзначитись! Ім'я
Младена щось означатиме в цьому
маленькому світі, від нього залежатимуть важливі
справи, доля людей, події... Він ще не знає,
чого досягне, але мета ясна: якомога

вище! Це коштуватиме праці, нелюдської,
страшної праці. Все одно, що в горах
пробити голими руками тунель! І якщо люди
спроможні зробити щось одне, то він
мусить зробити вдесятеро, в сто разів
більше... Тоді це місто з усіма своїми звабами
належатиме йому.
«Ще місяць,  міркує Іван.  А потім

поїду з цього міста й ніколи сюди не
вернуся! Рано-вранці вийду з поїзда на
Софійський перон, сяду на перший номер трамвая
і поїду додому, де не застану нікого.
(Скільки разів я уявляв собі, як переступлю
рідний поріг, побачу її, як ми вперше
по-справжньому обнімемось!..) Мабуть , штори на
вікнах спущені, мабуть, усе запорошено і
все змінилося... вона забрала усі свої речі...
цікаво, що стоїть на місці її піаніно? В цьому
домі завжди було досить гамірно, а тепер
буде тиша... і на столі  її ключ... Чого мені
страшно? Невже я так постарів, що боюся
цих змін? Хіба ж я у чомусь винен? Посиджу
трохи, відпочину, нагрію у ванній води,
скупаюся... Напевно, й телефон задзвенить, і я
подумаю: «Чи не вона?» Але то дзвонитиме
якийсь телепень з Бюро послуг... А потім?
Усе дійде до логічного кінця. Буде суд, нам
поставлять печатку в паспорти... наче я
ніколи й не знав її, наче ніколи не видивлявся її

лиця серед інших... наче вона мертва! (Що
це? Я, здається, зичу їй смерті!)... Треба
починати заново. Доведеться переконувати
себе, що народився вдруге, перебудовувати
все життя, шукати своєї мети... свого ідеалу,
як і до того, поки не зустрів її».
Іван глянув на небо. Ще в дитинстві

любив він дивитись на небесну блакить.
Можливо, тому, що вона неозора, і в своїх
мріях він міг ширяти там досхочу... Але з
кожним роком літав він все менше, небо
ставало все дальшим і недосяжнішим. Дитячі
фантазії, юнацькі мрії поступилися місцем
спокійному спогляданню...

«Цікаво, чи дивилася вона коли-небудь на
небо? Навряд! Вона шукала все на землі!»
Младен починає щось насвистувати.

Нервує.

Той, на кого вони чекають, ще не

прийшов. А мусив прийти уже чверть години
тому.

 Знову щось устругнув!  сердиться
Младен.  Не вміє жити як люди  і край!

Я ще тоді, після матчу, збагнув, що й до
чого! Несерйозна людина!

 Хто?  схаменувся Іван.
 Сашо!  Младен здивовано оглядає

його. Цей Іван сьогодні по обіді наче сам
не свій. Щось із ним скоїлося. Але що?
Коли буде потрібно, він йому сам про все
розповість, допитуватись немає рації.
Можна лише виявити до нього трохи уваги.

 Ти, бува, не хворий?
 Ні,  відповідає той. Йому тяжко

розповідати про те, що сталося.
 Зачекаємо ще трохи!  пропонує

Младен.  До речі, й побачимо декого, 
каже, помітивши у протилежному кінці
парку якихось людей.
Як і щонеділі ввечері, мешканці провінці-

ального міста прийшли сюди, на алеї парку.
Десь у глибині його, в ресторані, загримів
оркестр. Грають новинку сезону 
«Марину». Співачка силкується перекричати
оркестр і голосний гомін відвідувачів. Як і
щонеділі ввечері, всі столи зайняті, і в повітрі
пахне смаженим м'ясом.

Младен пильно стежить за всім навколо.

Мов якийсь чужинець-етнограф, що
вирішив за всяку ціну вивчити це провінціальне
місто. Він оглядає людей, що
прогулюються алеєю повз їхню лаву, вдивляється в
незнайомі обличчя, дослухається до розмови,
силкується вгадати, хто вони.

Якась романтична традиція зв'язує
городян із цим місцем. Вони приходять сюди,
по-святковому вдягнені, метушаться,
зустрічають своїх давніх друзів і знайомляться з
новими. Жваві гімназисти з модними
зачісками, мовчазні солдати, що прибули з усіх
кінців Болгарії, офіцери, робітники
воєнного заводу  це все чоловіки. Здебільшого
люди серйозні, свідомі власної гідності, для
них дуже важливо, яке враження вони
справляють на інших. Розмовляють тихо,

зосереджено. Вони цього недільного вечора
гомонять переважно про свої справи, щось
обмірковують, вирішують.
Жіноцтво поводиться гомінкіше. Мабуть,

тому, що воно численніше, а може й тому,
що гостріше на язик. Це задерикуваті,
сміхотливі ткалі, це дорослі гімназистки 
тихі й зухвалі, це дотепні міські дівчата,
заміжні жінки, які протягом цілого тижня
чекали на цей день.
Гострий, дошкульний сміх бентежить

чоловіків, примушує їх обмацувати свої
краватки, непоррзуміло озиратися.
Повсюди бігають діти, що знайшли саме в

парку, між людьми, найзручніше місце для
своїх пустощів.

З пащі велетенської кам'яної риби, що
височить посеред цього недільного ярмарку,
б'є пінистий водограй, осяяний багрянцем
призахідного сонця.
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 Отак дивишся на людину, і можна по
одягу впізнати, хто вона, де працює і,
приблизно, що собою являє,  зауважує Мла-
ден.  Усе надзвичайно просто. Люди
вигадали різні ускладнення, щоб якось
виправдувати свої вчинки! А головне в тому, щоб
не розпорошувати своїх сил. Адже так?

 Так!  підтверджує Іван, хоч і не знає,
що той має на увазі. Для нього ніщо ніколи
не здавалось простим.
Мабуть, слід було вже сьогодні

відповісти на листа... Вона написала, що кидає його,
а він мусить відповідати їй! Та й що взагалі
він може їй написати? і все-таки треба щось
робити!
Його вражає одна річ  до нинішнього

ранку він не мав і хвилини вільного часу.
Дні його були вщерть заповнені, він
бідкався, що не встигне владнати багато
розпочатих справ. Хотів вийти з казарми з чіткими
планами, з визначеними завданнями, щоб
без вагань повернутися на своє колишнє
місце в інституті. Понавиписував книг,
працював. Були й інші турботи. І раптом у нього
з'явилося ціле море вільного часу. Чи не
хотів би хто його в нього позичити?
Младен продовжує свердлити очима

натовп. Нараз він штовхає Івана,
підхоплюється й віддає честь високому чоловікові з
червоним обличчям і в кумедно начеплених
окулярах.

 Секретар міської ради!  стиха
пояснює він товаришеві і застигає на місці, аж
поки задоволений секретар не відповідає
на його привітання й не зникає в натовпі.

 Ти тільки глянь, яка в нього жінка!
Артистка!

Іван поблажливо усміхається. Для
єфрейтора Младена найгарніші в світі жінки 
артистки. Ох, коли б він часом не
розчарувався!

Младен сідає, але за мить знову
підхоплюється. Цього разу повз них проходить
директор МТС.

 Багато завелося в тебе знайомих! 
зауважує Іван і тут же відчуває
безглуздість своїх слів.

 Так треба!  відповідає Младен без
тіні самовдоволення.

 А нащо вони тобі?  не задумуючись,
питає Іван.

 Як!? Це ж усе поважні люди! Сьогодні
я солдат, а завтра буду цивільним! У мене
немає диплома, як у тебе! Значить,
потрібні зв язки!

Іван не відповідає. Що йому сказати!? У
кожного своя мета, свої наміри. Тільки він,
Іван, не має ніяких намірів! Чи бачили ви
чоловіка без будь-яких намірів? Він не
бунтує, не протестує, не мріє, не прагне... а
тільки існує. Він схожий на уявне алгебраїчне
число. Одного разу, багато років тому, коли
у класі вперше вивчали уявні числа, вчитель

пояснював: «Уявні числа  це такі: ось вони
є, і ось їх нема!».
Але ж уявним числам не боляче!
Младен просторікує далі. Він уже

обгрунтував необхідність зв'язків з поважними
людьми й розказав, як познайомився з
декотрими з них. Для нього все це дуже
важливо, і він уже давно хотів порадитися з
Іваном.

 Адже ти знаєш про мої наміри?
Що знав Іван?
Що цей учорашній гімназист з

розумними очима, з твердим поглядом, з великою
пробивною силою людини із надр народу
хоче висунутись. Він не хоче жити і
працювати, як дрібний службовець, як простий
робітник. Не хоче, бо його аж розпирає від
енергії. Младен завжди діє рішуче й майже
безпомилково. Все це видно з його
кремезної, міцної постаті, з короткої, втягненої в
широкі плечі шиї, рожевого обличчя і
найбільше  з випнутого важкого підборіддя.
Опинившись у казармі, він передусім захотів
мати нашивки. Дістав єфрейторські, міг би
дістати й вищі. Потім вирішив бути першим
серед усіх. І став. А відтак єдиний у всьому
підрозділі одержав медаль за проявлену
відвагу під час зимових навчань.
За цих майже два роки ніхто із солдатів

так не змінився, як Младен. Від його трохи
наївного голосу мешканця півночі, від
грубих манер, від браку виховання не
лишилося й згадки...
Іван водночас і жахався, і захоплювався

несхибною послідовністю свого сусіда по
казармі. Але це був не якийсь там дешевий
кар'єризм. По-перше, тому, що Младен
робив усе це не за рахунок когось іншого. По-
друге, тому, що в його вчинках, принаймні
досі, не було чогось нечесного, підлого. По-
третє, тому, що він таки й справді здібний
хлопець. Младен відвертий і добре
усвідомлює, на що він здатний.
Ротний якось сказав про нього:
 Младен  людина з потенціалом!

Іван мимоволі спитав себе: «А я?» І...

забув про уявні числа.
Вже скоро година, як вони тут сидять.
 Почекаємо ще хвилину й підемо! 

знову роздратовано каже Младен.  А Са-
шо свиня! Ніколи не можна покластись на

нього. Я ж його попереджав, щоб не
чіплявся до Данки! Не люблю таких!

Він зовсім не сподівався, що доведеться
скніти цілу годину на лаві й ждати, коли все
так добре складалося для нього. Вже давно
сидів би він у Марти, якби не пообіцяв їй
привести з собою і Сашо. Як недобре, що з
першого ж разу він так ганебно
запізнюється. І нащо йому було згадувати про Сашо?
Він би охочіше взяв із собою Івана! Навіть
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Якбсь солідніше було б іти з ним, розмое-
ляти...

 Ні, мені незручно туди йти!  похитав
Іван головою.  Я ж казав тобі...

 Ну, прошу тебе, Банко!  Младен
обертається всім корпусом до товариша.
Його чорні очі благально дивляться на
нього.

Іван хоче категорично відмовитись. В
кишені у нього лежить лист, у якому
написано щось дуже важливе й страшне... А може,
саме через це йому й слід піти? Ні! Його
жінка не варта цього!

 Гаразд, піду!  каже він, вирішивши
зробити наперекір власним почуттям.
Вони встають, затягують тугіше ремені,

оглядають один одного.

 Професоре! Агов, Професоре!
З кущів позад них вискакує низенький,

плечистий солдат з розчервонілим,
усміхненим обличчям.

Підбігши до Івана, він хапає його за руки
і з надмірною запопадливістю починає їх
трясти. Дивиться на нього й схвильованим
голосом каже:

 Цілу годину шукаю тебе! То Професор
тут, то Професор там  і ніде його нема!..
Мо, хильнемо сьогодні, га?
Це Желязко, який, прибувши до казарми,

назвав себе: Джилязку Йотуф Джилязкуф.
З якихось незрозумілих причин, як це дуже
часто буває, всупереч величезній різниці в
освіті і в суспільному становищі, між ними
зав'язалася безкорислива, щира дружба.
Іван заходився допомагати в грамоті та в
освіті цьому неотесі з Котленських гір і
поступово, не дуже-то допитуючись, дізнався
про все його життя. Навіть почав у нього
втручатися. Желязко вважав, що брати
скривдили його при розподілі спадщини, і,
підбурюваний іншими родичами, дуже
сердився на них.

Якось Іван спитав його:

 Слухай, Желязку. Ти маєш де жити?
 Маю. У мене нова, добра хата!
 А у братів твоїх діти є?
 Десятеро!
 Так віддай їм свою частку! На біса вам

сваритися, мов тим ворогам! Ти міцний,
здоровий. Ось повернешся додому,
зароблятимеш добрі гроші... Дуже легко зможеш
собі збудувати іншу!

Желязко здивовано закліпав очима й
мовчки пішов геть. Повернувся за годину,
ляснув Івана по плечу і щасливим голосом
сказав:

 Так я й зроблю, Професоре!
«Чистий, як дитина»,  думав про нього

Іван.

 Вибач, Желязку, не можу!  щирб
признався він.  Давай у ту неділю!

 Що ти, Професоре!  з неприхованим
розчаруванням вигукнув солдат. Він пильно
глянув на товариша й трохи здивовано
спитав:  У тебе, мабуть, немає настрою, еге
ж?

«Навіщо йому брехати? Заради чого
привчати цього простого хлопця до нещирих
відповідей, до облудних масок облич?..»

 Ти вгадав, Желязку. Сьогодні в мене
справді немає настрою!

 Нічого не поробиш, Професоре! Тоді
іншим разом!  він хотів був уже йти, але
раптом спинився.  Ой, матінко! То це ж
іще трохи, і ти поїдеш, так? Жінка чекає,
еге ж?

 Ні, не чекає, Желязку!  сказав Іван,

і серце його стиснув біль.
Мабуть, Желязко все зрозумів. Про це

сказала його померкла усмішка.
«Ех, Професоре, Професоре! Чому воно

так, що з добрими людьми трапляються
різні прикрощі?»
Младен відійшов убік і жде. І звідки він

узявся, цей Желязко? Знову затримка. А
тепер ось назустріч іде другий солдат,
довготелесий, худющий тринчанин  такий
високий, що увесь полк називає його «Два
без п'яти». Це своєрідний мислитель,
він полюбляє безкінечні розмови й
пустопорожні мудрування.

 Осінь,  звертається він до Младена,
не вітаючись, мовби продовжує давно
почату розмову,  негодяща пора...
Младен люто зиркає на нього, хапає

Івана за руку і тягне вниз.
«Два без п'яти» сідає на їхній лаві і

поринає у міркування про невлаштованість
цього світу.

 Тільки щоб довго там не баритися! 
застерігає Младена Іван.  Треба дізнатися,
що сталося з Сашо. Не віриться, щоб він
не прийшов просто так, коли ви зібралися
до дівчат.

 Звичайно!  Младен готовий
наобіцяти чого завгодно, аби тільки Іван не
передумав іти разом з ним. Він розумів, що
головне зовсім не в тому, що іде в гості до
дівчат, а що він прийде до них з Іваном. І
Младен навіть радий, що Сашо не прийшов.

Попереду на алеї вони побачили великий
гурт солдатів із своєї роти. В центрі ротний
хитрун і витівник Митє розповідав якісь
веселі небилиці. Друзі перемигнулися і
обминули їх.
Потрапили в густий натовп цивільних.

Насилу проштовхалися крізь нього і врешті
опинилися в кінці парку, на глухій, тьмяно
освітленій алеї.

Раптом Іван зупинився: на самітній лаві
сидів і курив... їхній ротний!

З ВСЕСВІТІ
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 Поглянь!  прошепотів Младен. 
Ротний прийшов у парк!

Дивакуватий капітан сидів на лаві,
неподалік од багатолюдного натовпу. Суворий
капітан покинув своє похмуре парубоцьке
житло й вийшов на прогулянку. Відлюдьку-
ватий і замкнутий, він затужив за людським
гомоном...

Солдати вперше, відколи знають свого
капітана, бачать його в парку.
«Що вам за охота вештатися по парку!»
«Секунди, хлопці,  то ваш життєвий

патронташ! Ви не маєте права витрачати їх на
дурниці! Ми ніколи не подаруємо тому, хто
своє життя не проживе, а проживотіє!» 
не раз казав їм капітан.

Капітан, якому не минуло й сорока років,
але на лиці якого залягло безліч зморшок.
Капітан з вузькими, примруженими східними
очима, з горбатим носом, тоненькими
губами й неприродно гострим підборіддям.
Капітан, від чийого погляду людина
прикипає до місця. Капітан, на обличчі якого
застигла печать аскетичної суворості, чогось
пережитого й захованого глибоко в душі...
Іван віддає честь.

 Дойчинов!  зупиняє його різкий
голос ротного.

 Слухаю, товаришу капітан!
 Якщо повернетесь зарані, зайдіть до

мене, пограємо в шахи!
 Слухаю, товаришу капітан!

Примружені очі пильно дивляться на
Івана.

Капітан такий же самовпевнений,

незворушний, як і завжди. Просто вийшов
подихати свіжим повітрям.

 Що, знову шахи?  запитує Младен,
коли вони одійшли від капітана.

 Так.

 Ніяк я не можу його збагнути! На
вигляд дуже здібний, серйозний чоловік, а
всього лише капітан... Міг би досягти й
чогось більшого!

 Чого більшого?

 Ну, якогось певнішого становища.
Висунутись! Має зв язки, всі його шанують...
Іван хотів заперечити, що справа не в

становищі, не в чинах і не в кар'єрі, а
зовсім в іншому. Але знову відчув безглуздість
усієї цієї розмови й замовк.

«Чого так дивився на мене капітан? Може,
він щось знає? Чи з-за Сашо?»

 Я певний, що вони тобі
сподобаються!  сказав Младен.

 Хто «вони»?

 Марта й Віолетта! Перша русява,
гарненька, лаборантка з заводу. А друга 
донька директора заводу!

 Ех ти, комбінаторе! Заради якоїсь там
директорової доньки тягнеш і мене з
собою! Чи гарна ж хоч вона?

 Сліпа!

 Сліпа? Гм! І давно? Чи так і
народилася?

 Здається, осліпла під час
бомбардування Софії!

Іван силкується уявити собі сліпу дівчину,
її життя малюється йому дивним,
незвичайним. На мить подумав, що було б, якби йому
оце зараз повідомили, що його дружина
осліпла! Він труснув головою  чи не
озвалося це в ньому бажання відплати? Ні! Хай
живе собі щасливо!
Младен незворушно веде далі:
 Треба познайомитися з нею! Згодом

може знадобитися!  Він сказав це таким
тоном, ніби попросив сигарету.

 А ти одружися з нею!  несподівано
запропонував Іван.  Матимеш віддану й
вірну дружину на все життя, вона любитиме
тебе і буде тобі вдячна, як ні одна жінка в
світі, ти будеш з нею щасливий!

На. обличчі Младена заграла усмішка:
«Нащо верзеш дурниці? Адже це

неможливо!»

 Чи тобі подобається її подруга?
 Зовсім ні! Ти собі не уявляєш, яка ця

Марта! От коли побачиш її зблизька, то
зрозумієш, що між нею і мною ніщо не
можливе.

«О, нарешті є й таке, що виявляється
неможливим для цього пробивного Младена!
Марта! Певно, якась ексцентрична провін-
ціальна особа, яка нахапалася різних цитат,
засвоїла прописні життєві правила, вигадані
дурнями, яка знає інтимні подробиці з
побуту відомих людей, палить сигарети і
вважає, що революціонізує суспільну
мораль...»

Над містом звечоріло. Люди поволі
починають розходитись. Під неоновою
рекламою лотереї юрмиться натовп, цікаві
перевіряють номери своїх білетів.

Як і щонеділі ввечері.
 Ех!  зітхнув Младен.  Лишився ще

місяць! Якось аж не віриться!
 Аж не віриться!  глухо відповів

Іван.

* * *

«Народитися лише для того, щоб
бути одягненим і ситим, щоб лише
продовжувати свій рід? Мало!
Обурливо мало!»

Марта

Младен іде попереду. Хода його плавна
й рівномірна. Ступає він упевнено й твердо,
ніби ніщо в світі неспроможне збити його з
путі. Про це свідчать і його спокійні темні
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очі, і самовпевнене, напівусміхнене лице 
лице борця, що наступає на знайомого
супротивника, не ігноруючи його сили, не
розраховуючи на його слабкість, але разом з
тим твердо вірячи в свою перемогу.

Він і на вулиці не марнує часу  оглядає
перехожих, оцінює їх:
«Ось вони, тутешні люди! Добродушні

міщани, «золота молодь», пещені нездари,
дисципліновані й чесні робітники, педантичні
службовці й декілька чванькуватих дрібних
начальників. Всяк, вдоволений чи невдоволе-
ний власною долею, не ворухне й пальцем,
щоб її змінити! І дні для нього малі й схожі
один на одного, мов просяні зерна... Ні,
жоден з них не годен змагатися зі мною!»

Він їх добре знає і не радіє зі своєї явної
переваги над ними, а лише зайвий раз
переконується в тому, що його задум
правильний.

«Нащо отак животіти, коли в тебе
вистачить сили піти значно далі?»

Він задивився на освітлені вітрини.
Виделки, ложки, взуття, тканини, радіоприймачі,
магнітофони, пилососи...
Йому приємно обмірковувати свої

майбутні покупки. Щоб потім хтось не
насмілився звинуватити його в примітивізмі й
міщанстві. Коли він досягне чогось великого,
значного, люди виправдають й інші вади!
Може, навіть назвуть примітивізм 
добрим смаком, а міщанство  тактовністю.

Ложки, виделки, взуття...
Іван спроквола плентається за ним. Його

огорнула несподівана втома. Ноги тремтять,
голова обважніла...

Чи дійдуть вони вже нарешті? І якого
дідька було туди йти?
Йому однаково, йдуть вони повз вітрини

чи повз цвинтар. Його знемагає сон. Чи
бачили ви чоловіка, котрому з ревнощів
хотілося б спати? Його дружина віддала
перевагу якійсь паскуді. Та хіба не однаково, з
ким вона злигалася! З нікчемним слинявим
музикантиком, що упадав коло неї ще тоді,
коли він був дома, чи з отим артистом, який
усе намагався приголомшити її своїм
громовим голосом і своєю богемною
розбещеністю, за якою ховалася жалюгідність
душі... І тут немає нічого цікавого, все це
викликає лише відразу... Та й справа тут не в
музиканті чи в артисті  їхню сім'ю
зруйнувало інше...

Чи дійдуть вони вже нарешті?
Час від часу в його затьмареній

свідомості виникають найдивовижніші запитання:
«Значить, вона вже не сяде їсти разом зі

мною?.. А чи слід мені привітатися, якщо я
ненароком зустріну її?»

Відповіді нема.
Він бачить перед собою Младена, довгий

бульвар з базальтовими тротуарами й
недбало освітленими вітринами  сумішшю
скнарості й провінціального несмаку. Все
тут таке чуже, осоружне...

Нараз він порівнявся з розчиненим,
яскраво освітленим вікном. Мимоволі заглянув
до середини. Молода жінка надягала
піжаму на свою три-чотирирічну доньку на
розісланій постелі. Рум'янощоке дитинча з
кучерявим волоссячком поцілувало матір і щось
сказало їй, але що саме, Іван не почув...
Невже це сентиментально  хотіти, щоб

у тебе була сім я, діти, любов?
Младен зупинився перед крамницею

квітів.
 Треба щось купити!
 Купуй що хочеш!  Іван дав йому

гроші.
 Щоб справити відповідне враження! 

вголос міркує Младен.  Усі жінки
слабують на одну й ту ж саму недугу  хочуть
усім подобатись!

Він увійшов до крамниці.
 Білих гладіолусів, будь ласка!  і тут

же подумав: «Яке значення має колір для
сліпої?»

Продавщиця, зневажливо глянувши на
солдата (хіба ж солдати купують квіти?),
миттю зібрала два букети білих гладіолусів.
Друзі йдуть далі, кожен заглиблений у

власні думки...
Один обмірковує свій наступ, другий 

свій відступ.
Нарешті прийшли! Звичайнісінький

міський будиночок із залізною огорожею,
палісадником, чешмою 1 і неодмінною асмою1 2.
Мартин дядько був бідний, але дуже
вродливий чоловік і одружився з негарною,
зате багатою дочкою бакалійника, яка
принесла йому в посаг цей будинок.

 Компроміси між прекрасним і
потворним приносять будинки! Один мій колега
теж удався до такого компромісу!

 А чому б і ні?  відповів Младен. 
Дехто будує на цьому все своє життя!

 І ти теж учиниш так?
Младен замислився:

 Якщо не буде іншого виходу!
 А я  ніколи. Навіть коли б мене

четвертували!  сказав Іван. До нього знов
повернулась його енергійність. І постать теж
немовби вирівнялась.
Друзі перетнули подвір'я.
 Щоб потім почувати себе так, наче ти

продався!
 А ми все життя продаємося,  кинув

Младен.  Один дорожче, інший
дешевше.  Він натиснув головку дзвінка.  Вся
річ у тому, щоб не продешевити!

1 Чешма  криниця, гут водорозбірна колонка.
2 Асма  сорт винограду.
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Іван допитливо г/іянув на нього.
З будинку долинає бренькіт гітари.

Співають протяжну пісню, наслідуючи гавайську
мелодію. Виходить щось подібне до
котячого нявкання.

 Я гадав, що нас тут буде лише двоє! 
робить Іван останню спробу відмовити Мла-
дена од цих відвідин.

 Якщо нам не сподобається, ми довго
не сидітимемо!  заспокоює його Младен.
«Може, там є якісь цікаві й потрібні люди!
Не можна пропускати такої нагоди. Та якщо
компанія й різношерстна, то двоє
підтягнутих солдатів справлять чудове враження!»
Двері відчинилися безшумно. Війнуло

запахом житла, кухні.
Іван помітив у півтемряві темно-зелені,

іскристі очі, які дивилися, нікого не бачачи.
Очі, що випромінюють місячне сяйво, на
вродливому, античному лиці, з ламаними
бровами, із хтивим ротом, з маленькими,
ледве помітними ямками, з ніжно
окресленою лінією щік. Незвичайно виразисті,
глибокі очі, Іван відчуває, що тоне в них...
Потім бачить, що за цим лицем

ховається зухвалість і щось нерозважне. Від нього
в будь-яку мить можна чекати
несподіванок.

Вона впізнала Младена. Вираз її обличчя
змінився. Вона стала схожою на велику
дитину, якій кортить погратися.

 Це Марта,  каже Младен. *  А це
Іван.

 А це Младен!  досить вдало

наслідує вона Младенів голос.  Прошу
заходьте, товариші «генерали»!

Іронічна врочистість. Голос Марти,
приємний і дзвінкий, подобається Іванові. Він уже
не раз думав про те, що ніщо так не
характеризує людину, як її голос. По голосу
можна розпізнати і вдачу, і стан людини. Яка
величезна різниця між людськими
голосами! Просто неможливо знайти двох
однакових людських голосів.
Нарешті він оглянув її. На ній сукня 

вузька, щоб краще підкреслити форми
тіла, і чорна, щоб яскравіше виділялася
чарівність її лиця.

Очі їхні зустрічаються ще раз. Його знов
охоплює хвилювання й нерішучість. Він
злиться сам на себе.
Марта продовжує вдавати з себе дитину.

Тягнеться обома руками до квітів.
 Ах, як це мило з вашого боку! Дякую!

 всміхається вона то одному, то
другому.  Одержите нагороду за свою
галантність!

Младен подає їй один букет.
 А другий?  розчаровано питає

дівчина.

 Це Віолетті!
 Ого!  сміється Марта Младенові в

обличчя.  Ти дуже добре починаєш. їй ще
ніхто ніколи не дарував квітів!

Вона залишила квіти в передпокої і
пустотливо взяла хлопців під руки. Так вони втрьох
увійшли до вітальні.

У вітальні стоїть гамір. Младен знав про
Мартину звичку оточувати себе юрбою
поклонників і водити їх за собою по вулицях,
дратуючи підстаркуватих міських дів. І
все-таки він помітив, що у вітальні панує
якась незвична атмосфера. На столах стоять
келехи з вином, повно всіляких закусок,
лежать сигарети.

 Чи не заручини справляєш?  питає він
дівчину.

 Атож!  сміється Марта.  От
тільки нареченого нема! Ти б не погодився ним
бути?

 Ні!

 Чому? Я тобі не подобаюсь?.. Ах, так!
Мій батько не директор!
Младен знизує плечима. Йому байдуже.
Майже всі гості  заводські. Навіть Іван,

що не дуже-то пам ятає людські обличчя, не
раз їх бачив на території заводу. Добре
зодягнені молоді люди на перший погляд
здаються дуже схожими один на одного. Це,
певно, тому, що на всі лиця лягла навіяна
вином чи музикою печать сентиментального

смутку. Кожен зітхає за чимось
безповоротно втраченим і неповторним. Хтось
заспівує тужливу пісню про вино й кохання 
пісню з безглуздо нанизаними словами,
з протяжною мелодією. Голос у нього
хрипкий, і для більшої виразності він трясе
головою. Решта йому п'яно підспівує.

 Привіт, арміє!  вигукує рудий
парубійко і підносить хлопцям по келеху вина.

Марта бере свій келех і цокається з ними,
 Побажайте мені що-небудь, товариші

«генерали»!  шепоче, дивлячись на Івана.
Вона не зачарована його зовнішністю.
Негарний. І все-таки не завадило б і йому
закрутити голову.

 Бажаю вам пристойного жениха! 
Младен відпиває ковток і ставить келеха на
столик.

 А ви?  Вона обертається до Івана й
нахиляє до нього голову.  Що побажаєте
мені ви?

Іван усміхається.
 Нічого,  каже він.  Мені здається,

у вас є все!
В очах дівчини відбивається здивування.

Вона гадала, що почує якусь банальну
відповідь.

 О, цього мені замало!  Очі її
грайливо поблискують.

 Невже якесь пусте побажання дасть
вам більше?  добродушно питає він.

 Чому пусте? А ви побажайте мені
цілком щиро! Ну?  Вона вже починає
хвилюватися.
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 Остерігайтесь ілюзій!  каже він
несподівано холодно й нахиляє голову.
Марта дивиться на нього якусь мить,

потім, щось зміркувавши, хапає за руку Мла-
дена й веде його в протилежний кінець
вітальні.

Там, повернувшись спиною до присутніх,
сидить під вікном дівчина у світло-синій
сукні.

 Віолетто!  голосно кличе Марта. 
Представляю тобі єдиного твого
обожнювача... з квітами!

Дівчина обертається. Миловидна
маленька голівка обтяжена великими чорними
окулярами. На лиці грає усмішка. І яка усмішка!
«Я знаю, ви прийшли не заради мене, а
заради когось іншого або заради самого себе!
І все-таки це дуже добре, що ви прийшли!»

Вона граціозно подає свою тоненьку руку
з довгими пальцями і каже, як усі:

 Дуже приємно...
Рука її потрапляє у велику теплу лапу,

подряпану, зашкарублу, з майже нечутливою
шкірою, але впевнену, міцну. По всьому її
тілу пробігає дріж, і сама вона непомітно
ніби зменшується, перетворюється у
маленьку пташку, що ховається під крилом
якогось могутнього покровителя. Ніжними
кінчиками пальців вона мацає глибокі бо¬

розни на цій руці й на неї віє
запаморочливим теплом.

Так відбулося її знайомство. З якоюсь
невідомою долонею...
Младен подає квіти, вона впевнено бере

їх і тулить до лиця. Білі гладюлуси, бліде
личко й чорні окуляри поєднуються в дивну
картину. На тлі ніжної краси квітів і чарівної
блідості лиця блищать чорні окуляри!

 Я вже давно хотів побачити вас
зблизька,  починає Младен надзвичайно
впевнено.  Дотепер я бачив вас тільки в машині
вашого тата, коли стояв на посту!
Приємний, м'який голос без жодної

нотки суму, без будь-якого співчуття. їй
остогидло слухати співчутливі й лицемірні
голоси. Це перша людина, яка мовби нічого
не знає.

 Навіщо ж ви хотіли мене бачити? 
питає вона з полохливою цікавістю, сама
дивуючись зі свого зухвальства.

Младен не збентежується.
 Не знаю, чи зрозумієте ви мене

правильно... я простий солдат і не вмію
висловлюватися дуже точно. Та й на те, що я хочу
вам сказати, потрібно значно більше часу,
ніж ми маємо зараз!
Маленька голівка наближається до нього.
Невже знову це осоружне співчуття? Не-
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вже знову той, хто воліє милуватися
власним благородством? Чи, може, зухвала гра
розбещеної людини?
Младен сідає біля неї. В цю мить йому

здається, що вона його бачить, і лице його
набирає саме такого виразу, яким він
хотів би виглядати в її очах  несміливим,
наївним, добрим. Він уважно обмірковує
кожне слово. Адже, можливо, що саме зараз
вирішується його майбутнє. Що годилося б
їй розповісти?

 На посту стоїть собі звичайний солдат.
Навколо ні душі. Брама, шлагбаум, будка й
бруковане шосе. Години тягнуться дуже
повільно. Чим їх заповнити? Звільнення з армії
ще далеко, цікавого мало. Людина
мимоволі починає фантазувати. Вигадує різні
приємні речі, хоча й розуміє, що все це омана.
В уяві постає якась диво-жінка з чудовою
вдачею або якесь жахливе випробування, з
якого він виходить переможцем, його
нагороджують, вітають... або ж якесь
досягнення, що всіх приголомшує... і так удень і
вночі. Вночі й удень. І раптом серед цієї
оманливої гри уяви повз нього проїжджає
справжня машина, і в ній сидить справжня
мила дівчина. Вона притулилася чолом
до скла і всміхається. Кому? «Чи не
мені?  думає солдат.  А чому б і не
мені?» Все міняється, мов за помахом чарівної
палички. Фантазія стає ближчою, вигадки 
вже не вигадки... зникає порожнеча, втома,

і на зміну їм приходить щасливе
чекання... Минають дні, минають місяці... Солдат
уже так звик до дівчини в машині, яка
приїздить до свого батька на обід, що... що б
ви там не подумали, а це найкращі, найщас-
ливіші хвилини у його солдатському житті...
1 от наближається час демобілізації й
від'їзду, і йому просто кортить зблизька
побачити й познайомитися зі своєю героїнею,
яка, може, й не знала про його існування.
Мабуть, усе те, що він каже, трохи смішне
й наївне, але він почуває, що вона його
зрозуміє, Йому так приємно, що вони
зустрілися...

Віолетта мовчить. Вона була героїнею
солдатської легенди. Вона!

Тільки от у голосі хлопця є щось таке, що
лякає її. Надто вже складні й дуже ясні його
слова, щоб здаватися щирими. А чому б і
ні? Чи це не ТОЙ, кого вона вже давно
чекає? Дурниці. ТОЙ ніколи не прийде. ТОЙ 
це світло.

 Значить, за місяць від'їжджаєте! 
сумно каже.вона, бо ще не навчилася
приховувати своїх почуттів.

 Так,  на обличчі його з'являється
вираз жалю,  треба їхати, хоч я і звик до...

 ...до друзів.., до міста...  Вона хитає
головою на знак того, що добре його
розуміє.

 ...до свого поста!

Мовчання. На її устах затрепетала усмішка
і не згасає.

 Тоді... тоді чому ж ви не
залишитесь?  питає вона дуже тихо, затамувавши
дух від хвилювання. Тї личко заливає
несподіваний рум'янець, і воно стає ще
гарнішим.  Наше місто непогане... тут чудова
природа, прекрасна осінь... Ви були на
озері? Кажуть, там є човни...
Младен невимушено сміється.
 Залишитись! Я б не мав нічого проти!

Але це не так легко. Є маса всіляких
труднощів. Квартира, робота, і, мабуть, потрібна
ще й прописка... а я тут нікого, крім Марти,
не знаю!

 і крім мене!  додає вона.
Коли б вона могла побачити в цю мить

його обличчя! Ні, це було б жахливо.
Він ще зовсім молодий і не вміє
приховувати своєї радості. Можна вважати, що його
доля вирішена.

 ! крім вас!
Позаду вибухає регіт. Гості аж корчаться

зо сміху, хтось падає на підлогу, дзвенять
бокали.

 Чого вони сміються?

Нічого особливого. Ох, ця Марта! Коли
вже вона порозумнішає! Щойно заявила, що
вона  кандидат на політ у першому
космічному кораблі. А цей з хрипким голосом
відповів, що доведеться конструювати
корабель з великою шафою для жіночої
білизни.

 Не смійтеся!  кричить на всіх Марта,
хоч сама теж сміється.  Я кажу вам цілком
серйозно! Сьогодні послала листа. Коли
хочете, я прочитаю вам копію! Не вірите?

 Ану, читай!  кидає хтось.  Коли
вже сміятись, так сміятись!

 Ось!  вона дістає з шухляди листа
й махає ним над головою.  Коротко і ясно.
«Товариші, дуже прошу вас записати мене
на випробування в перший політ! Готова
витримати всі труднощі й небезпеки і навіть
пожертвувати власним життям!» Я послала
його в Москву!

 Браво!
 З такої нагоди вип'ємо!  піднімає

свого келеха той, з хрипким голосом.  Але
якщо ти й справді хочеш пожертвувати
власним життям, то замість того, щоб летіти в
Космос, виходь за мене заміж, Марто!

 Ти, певно, думаєш, що на Місяці тебе
чекає бал-маскарад?  в'їдливо зауважує
рудий.

 Або показова виставка земних

красунь!
 Нічого я не думаю, друзі! Нічогісінь-

ки!  Вона приплющує очь  Та чи не
краще вмерти у небі, в безмежному просторі,
ніж у якійсь земній норі?
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Іван дивиться на збуджене лице дівчини.
Така й справді може полетіти! Його

дружина ніколи б не сказала таких слів, вона
лиш посміхнулася б з підкресленою
зневагою і сприйняла б таку заяву як дитинність
або як божевілля...

 Чого це вам заманулося в Космос? 
звертається він до неї.  Щоб про вас
писали в газетах, так?
У Марти на таке запитання приготовано

відповідь. Вона зараз у доброму гуморі й
може виголосити з цього приводу цілу
промову.

 Хочу побачити інший світ! Хочу
зустрітися з іншими людьми! Хочу пожити іншим
життям!  буквально декламує вона і
раптом подається всім тілом уперед. 
Розумієте, це все одно, що вдруге народитися.
Або й незрівнянно більше!

 Або ж луснути від напруги!  кидає
хтось.

Марта нічого не чує. Вона вся в полоні
своєї мрії.

 Це щось надзвичайне, хлопці! Ви мене
розумієте?

її не розуміють і не хочуть розуміти.
Марта їм здається трохи пришелепкуватою.
Вони б ніколи не вчинили такої дурниці. їм
не погано й на землі! Хіба ж не чудесне оце
домашнє вино? Або закуска? Марта просто
казиться з жиру! Але такі вони всі, дівчата
на відданні, ніяк не всидять на одному місці.
Або ж просто хизуються. Мовляв, дивіться,
що ми знаємо, на що ми здатні! Потрібна
вона комусь, ота Марта!

!ван спостерігає за ними. Йому тут усе
цікаво. Порівняння породжують нові думки...

Хлопець, що сидить крайній зліва, 
рахівник. Лагідний, стриманий парубійко з
почуттям власної гідності (стільки людей
мають почуття власної гідності!). Напевно, він
з поважної родини, батько його теж
рахівник або касир. Його все життя вчили з
повагою ставитися до цифр. Цифр, які
відображують об'єктивну, проте не завжди
справжню цінність речей; цифр, які виражають
фізичні й математичні величини, але не
моральні... Що для нього Марта? Лаборантка
з прийнятною цифрою, тобто сумою
зарплати, з непоганою цифрою, тобто
становищем у колективі, зі спокусливою цифрою
особистої маєтності, з підходящою цифрою
віку...
А рудий? Цей працює на заводі,

контролером. Щось там перевіряє, контролює...
Поступово рудий переніс службові навички
й на особисте життя. Зараз він наливає
вино, слідкує за порожніми тарілками,
контролює розмови, сам не знаючи нащо, й
дивиться на все як на галузь розподілу й кон¬

тролю. А Мартине базікання виходить за
межі цього контролю. Він не хотів би мати
дружину, якої б не міг контролювати...
Третій  з хрипким голосом 

закінчений еротоман і негідник. А також
неодмінний завсідник усіх вечірок, гулянГок, дружніх
зустрічей. Робота його на заводі теж «не
бий лежачого», і всі завжди шукають його
саме для того, щоб повечеряти, погуляти,
погомоніти про жінок, а заодно й позали^-
цятися до них. Як же він дивиться на Марту!
Очі його ховаються за набряклими
повіками, обличчя зморщене, ніби він щось нюхає,
а на устах  посмішка сластолюбця. Що
вона там патякає, ця дівчина! Хіба ж на
Місяці можна любити? Хіба серед отого
громаддя вапняку буде зручніше? А втрата
сили тяжіння? Дівочі примхи! «Сиди тут,
Марто, й не рипайся! В крайньому разі,
знайдеш собі коханця (я теж до твоїх послуг)
або ж вийдеш заміж (тільки не за мене!)»

Та ніхто не дивиться на Марту такими
очима, як Алексі, гарний, безвусий хлопчина.
Він вірить їй у всьому, і йому приємно, що
вона така незвичайна, гаряча. Він ладен
завжди їй вірИти, бо кохає її. Це виказує
все  і трепетно простягнуті до гітари руки,
і замріяний вираз обличчя, і усмішка, в якій
схвалення слів дівчини змінюється щирим
захопленням. Вона неймовірно гарна і до
того ж розумна! Коли б ви тільки знали,
скільки вона прочитала книг! І не ледача!
І смілива! Усе в неї таке чарівне! Якщо вона
скаже йому: «Алексі, ходи зі мною», він
піде за нею куди завгодно. Полетить!
«Марто, може, хочеш послухати ще одну пісню?..»
П'ятий  молодий інженер, який щойно

приїхав із Софії. Він ніяковіє. Ця дівчина
може запаморочити голову будь-кому, але
з неї навряд чи вийшла б інженерська жона.
І чого вона не вчилася, чому не закінчила
інституту, а працює звичайною лаборанткою
та займається усякими дурницями в
заводській художній самодіяльності? Чи, може, за
цим вибухом енергії криється щось зовсім
посереднє? І все ж вона така мила!

А Марта стоїть посеред вітальні, піднявши
руки, мов натурщиця перед мольбертом
художника, і питає:

 Ну, хто запрошує мене?
До неї одразу кидаються троє, та першим

устиг Алексі.
Дві гітари грають тужливе танго.

Охриплий схоплюється з місця й вимикає світло.
Інженер починає співати.

В блідому світлі нічника, обнявшись,
повільно танцюють два силуети.
Для Віолетти ця картина була таїною. її

світ  звуки.
 Ви любите музику?  запитує вона

глухий простір.
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 Дуже!  відповідає знайомий голос
поруч неї.
Вона знову всміхається. ТОЙ повинен

дуже любити музику.
Танок триває. Тут можна танцювати кому

скільки заманеться. Здається, Марта
намагається продемонструвати свою
майстерність. Природжена танцівниця. Іван ще
ніколи не бачив такого пластичного тіла,
людини з таким відчуттям ритму.
Алексі зовсім утратив розум. Він уже не

може стримуватись.

 Марто!
Вона усміхається. Кому?
 Марто, будь мейі дружиною! Давай

завтра розпишемось!
Дівчина мовби не чує.
 Ну, Марто! Ти знаєш, хто ти для мене!

Знаєш, як я тебе любитиму!
Ніякої відповіді.
 Марто, не муч мене! Я збожеволію...

скажи «так»! Адже так, Марто?  і він
струснув її.
Дівчину мов пронизало струмом. Вона

вирвалася з рук кавалера і втекла до
гостей.

 Шановні друзі!  лунає її голос. 
Алексі хоче зі мною одружитись!

Бідний Алексі! Він мало не провалився
крізь землю. Та ще хтось увімкнув велику
люстру. Певно, почервонів до кінчиків вух.
Ах, ця Марта й справді навіжена! Хто ж отак
робить? І як усі дивляться на нього!

 А чому б і ні? Такого парубка ти
навряд чи де знайдеш!  кидається йому на
допомогу хрипкий голос.

 І я так гадаю!  каже дівчина. А як
палають її очі! Тигриця! Ні, це так просто не
скінчиться!  Але спочатку я хочу дещо
знати! Хочу, щоб почули про це й ви, бо,
може, й хтось інший запропонує мені руку
і серце!  гукає вона.

 Що саме? Кажи!
Алексі опанував себе. «Кажи, Марто.

Питай! У моєму житті, в моїх намірах нема
нічого такого, чого я міг би соромитись».

 Ну, піду я сьогодні до тебе, стану
твоєю дружиною, а потім що буде? 
питає Марта.

Яка кумедна дівчина! Справді веселий
вечір. Можна померти зо сміху.
Охриплий кидає якусь гидку репліку.
Голос Алексі тремтить. Чи не глузує вона

з нього?

 Ну, спершу прийдемо додому...
 А потім?

 Потім повечеряєте!  Охриплий стає
дедалі нестерпнішим.

 Завтра вранці зареєструємось... у
понеділок...

 Ну, а потім?

Як можна таке питати?! Адже так дійдеш
невідь до чого!

 Потім справимо весілля,  терпляче
відповідає Алексі,  зробимо ремонт моєї
кімнати, вона стане зручнішою...  Алексі
хоче сказати, що їхня кімната буде
найкращою у всьому місті.

 А далі?
 Що «далі»? Заживем, як усі люди,

працюватимемо разом, зароблятимемо...
 А потім?

 Ну, знаєш, Марто, це вже занадто!..
Купимо собі добру квартиру, а будемо живі
й здорові  придбаємо... ну, різні речі...
може, й машину купимо  подорожуватимемо
по всій Болгарії...

 Потім?  вона пильно дивиться йому
в вічі, відтак стишує голос:  Що потім,
Алексі?

 У вас будуть діти!  підказує хтось.
 Діти!
 А потім?

Всі мовчать. Ніхто не сміється, не жартує.
Справді, що ж потім?

 Потім на цвинтар!  озивається
нарешті контролер.

У Марти болісно сіпаються уста.
 І це все, що ти зможеш мені дати?
 Можна ще й дачу на Місяці, 

сміється охриплий.
Алексі не знає, що відповісти. Та й що

взагалі можна відповісти на таке запитання?
 Цього занадто мало!  зі щирим

розпачем мовить дівчина.  Тоді не варто й
жити! Народитись лише для того, щоб бути
одягненим і ситим, щоб лише продовжувати
свій рід? Мало!  каже вона майже
плачучи.  Обурливо мало!

 Революції закінчилися!  докидає
контролер.  Нема де проявляти
геройство!

З-за столу підводиться інженер:
 А хіба мало вам того, що вас

люблять?

Марта рвучко обертається.
 Не мене він любить! Це не любов! То

лиш почуття якогось потягу, чи, може,
захоплення, чи просто симпатії... Ні, це не
любов.

 А що ж таке любов?

 Любов?  вона струшує головою, на-
піврозтулює уста і тепер здається ще
привабливішою.  У школі нас учили, що
любов  це серце Данко! Це самопожертва
героїв! Це... самозречення!

 І що це витребеньки,  хихикає
контролер.

 Витребеньки?  обурюється дівчина.
Це для вас, після того як ми вам
остогиднемо! Бо ви любов замінюєте почуттям
власності! І тому ні за кого з вас я не вийду
заміж! Ні за кого!
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Усі, навіть той з хрипким голосом,
відчувають себе ніяково. Такий був гарний вечір,
і вино чудове, і музика. Ця Марта
нестерпна! І нащо тому Алексі такий камінь на шию?
Щоб урятувати становище, контролер

починає грати на гітарі.
Опустивши руки, Марта неквапно

підходить до столу, де сидить самітний і
задуманий Іван. Сідає поруч нього і каже пошепки:

 Ну, солдате, добре ж побажання ви
мені дали! Остерігатись ілюзій!

 Ви сама згодом це зрозумієте! 
лагідно відповідає він.
Вона пильно дивиться на нього. Тепер він

не здається їй потворним. Навпаки, обличчя
у нього якесь натхненне, розумне.

 Знаєте що?  визивно сміється
вона!  Зробіть щось видатне! Здійсніть
подвиг! І я вийду за вас заміж! Слово честі! 
і, вставши, гордо йде геть.

Іван поблажливо всміхається.
«А чи здатний же я на подвиг? Мабуть,

зручніше отак сумувати, іронізувати й
страждати уявними стражданнями».

А біля вікна Віолетта запрошує Младена:
 Приходьте наступної неділі до нас у

гості!

* * *

«Я не хочу, щоб мене вчили! Для
вас час  це вантаж, який вам
щоранку кладуть на плечі, аж поки ви
не зігнете коліна.
Для мене це  вино, іскристе й

піняве вино!»
Сашо

Чи є щось багатше за здорову молодість,
красу і силу, поєднані в одній людині? Чи є
щось приємніше від усвідомлення того, що
ти володієш такими скарбами, і всі радіють
за тебе або заздрять тобі? Його цілком
достатньо, аби у тебе народилось почуття, що
ти все можеш.

До того ж ти вже забив один гол у
ворота суперників, і не якийсь там поганенький
гол, а в саму «дев'ятку». Тебе розцілували
друзі, солдати з твого підрозділу вигукнули
«ура», а найважливіше  десь серед
глядачів на знайомому личку засяяла усмішка!

«Чи бачиш ти мене, Данко? Чи бачиш, який
я дужий, який я спритний і швидкий? Хто
годен мене наздогнати? Хто може відібрати у
мене м'яча? Дивись, я по п'ять гравців
лишаю позад себе! І так можу грати до
вечора! Тобто не до вечора  до пів на п'яту!
Я не забув!»

І, мабуть, ті, хто вперше прийшов на
стадіон, питають: «Хто цей красень? Хто це в
команді військових під сьомим номером?

Який же він спринтер!». І, певно, всі хором
відповідають:

 То наш Сашо! Сашо, ого!
Відбувається традиційна щомісячна

футбольна зустріч між спортсменами воєнного
заводу й тими, хто охороняє цей завод.
Футболісти з заводу зіграніші, бо вони вже
кілька років грають разом і добре звикли один
до одного. Склад солдатської команди
щороку змінюється, проте інколи вони все-таки
грають краще. Трапляється, що на службу
прибувають і досвідчені футболісти.

М'яч знову в центрі. Непорозуміння в за<-
хисті військових  і рахунок зрівняно.
Один  один!
Сашо аж потемнів од люті. Дозволити

зрівняти рахунок, коли доля матчу здавалася
вже вирішеною! Адже суперники набагато
слабші!

 Натискуйте, хлопці, на всі педалі! 
гукнув він товаришам по команді.

До цього всього, що сталося, долучилася
ще й глумлива посмішка «його». За
якимось дивним збігом обставин у лівому
захисті заводської команди грає Марин.
Миршавий, чорнявий, з неприємним обличчям,
завжди нервовий, підозріливий! Чоловік Данки.
І замість пильнувати м'яча, він косився очима
на свою дружину, замість стежити за грою,
стежив за Сашо і, що найбільш його мучило,
не знав, як тут бути і що йому взагалі
робити: пацнути Сашо ногою чи прогнати
жінку додому, відмовитися грати чи вдати, ніби
нічого не помічає, бо все це, правду кажучи,
лише безпідставна підозра... і так далі. Він
страшенно втомився. Хіба ж легко встерегти
отакого чорта? Коли вже закінчиться цей
матч? І чому він сьогодні мусить грати?
Марин аж кипів од люті, коли думав про те,
що зараз оце міг би стояти собі збоку й
дивитися матч, як усі, або ж спокійнісінько
лежати вдома. Та ось і для нього радість 
їхній центр нападу забив у ворота суперників
гол! Рахунок зрівнявся.
Марин пробіг перед самим носом у Сашо

і зловтішно посміхнувся до нього, відтак
послав точнісінько такий же

кумедно-гордовитий погляд своїй дружині, що не
переставала усміхатися.
Ось м'яч у Сашо. Він пройшов з ним біля

самої бокової лінії, обвів у хорошому стилі
двох суперників і зупинився за три метри
від Данки. Перед ним стояв Марин,
наїжачений, лютий, ладний розчавити суперника
на очах своєї дружини.
Лице Данки ніяк не реагувало на

символічність наступного поєдинку. Вона лише
усміхалася. Вона не була красунею. Звичайна
собі жінка, з обличчям, яке чимось
нагадувало тутешні будні, спокійне й лагідне,
трохи зблякле осіннє небо. її бархатисті
усміхнені очі випромінювали тиху ласку ясних
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осінніх днів. А також зрілу бурхливу
молодість, обіцянку ніжної, теплої ночі...

В її усмішці таїлася природжена
звабливість, трепетне сподівання чогось
неповторно прекрасного, що мало нахлинути на неї
зненацька.

Вона не стежила ні за грою, ні за
поєдинком обох чоловіків, котрі наївно вважали,
що вся її увага зосереджена лише на них,
а дивилася на все довкола з щасливою

безтурботністю.
Марин необачно розставив ноги, і Сашо

хитро проштовхнув поміж ними м'яч. На
трибунах вибухнув сміх.
Марин обернувся й люто зиркнув на

жінку, але та навіть не ворухнулася. Сашо теж
глянув на неї. Зрозумів, що вона не
побачила й не оцінила його майстерності, й
визивно почав чекати, поки Марин обернеться.
Відтак шарпнувся вперед і, захоплений влас-
ною винахідливістю, почав його водити по
полю. Здоровому, як скеля, Сашо анітрохи
не важко було обігрувати тонконогого
Марина, що все дужче шаленів і вже вкотре
намагався вдарити суперника по нозі. Публіка
свистіла, улюлюкала, та суддя,
безсторонній, як і всі футбольні судді, вдавав, ніби
нічого не бачить.

Лише Данка не помічала нічого.

Сашо рвучко обвів Марина й нестримно
рушив до воріт. Удар! Гол!
Знову обійми, поцілунки, оплески

глядачів. Після цього Сашо не біжить по полю, а
мовби летить. Не знає, куди йому спершу
послати свою гордовито-вдоволену
посмішку. Для нього гра вже скінчилася.

Взявшись руками в боки, він обертається до
Данки. Незважаючи на її чоловіка, що стоїть
за кілька метрів од нього, Сашо довго
дивиться на молоду жінку.
Данка стрепенулася й на мить навіть

забула, де вона. Брови її в німому подиві
злетіли вгору, в зіницях спалахнули нові
вогники, які враз надали її лицю невимовної
чарівності. Жінку охопило глибоке хвилювання,
ніби те, на що вона давно чекала, врешті-та-
ки прийшло...
Публіка захопилася грою і не звертала

уваги ні на Сашо, ні на Данку. Зате Марин
бачив усе. Він підбіг до бокової лінії й
заревів:

 Чого прителіпалася? Що, вдома робити
нічого?

Данка здивовано глянула на нього. Чого
від неї хоче цей недолугий? Ах, це ж її

чоловік! Вона покірно понурила голову і, не
озираючись, пішла зі стадіону.
Марин бігцем, ні на кого не дивлячись,

зайняв на полі своє місце.
Сашо повеселішав.

«Дурень!  подумав він, підхопив м'яча
і став ним бавитись.  За дві години ми з

нею все одно побачимось!». І визивно глянув
на нещасного Марина.
Суддя сповістив про закінчення матчу.

Гравці команди привітали одне одного з
перемогою й бігцем попрямували до казарми.
Це був їхній останній матч. Половина
команди за місяць роз'їдеться по домівках.
Сашо вийшов із душової чистий, свіжий.

По дорозі до казарми його перестріли
солдати.

 Браво, Сашо! Молодець! Ти був
сьогодні неперевершений!
Сашо давно звик до таких похвал і лише

всміхнувся у відповідь.
На сходах його зупинив Младен.
 Зажди хвилинку!
Сашо здивувався: що йому треба?

Младен  командир його відділення.
 Доки ти корчитимеш із себе дурня? 

запитав єфрейтор Младен удавано
офіційним тоном.

Сашо витріщив на нього очі.
 Нащо ти чіпаєш Маринову жінку? На

скандал хочеш нарватися? Ганьбиш її
привселюдно! Він же ошаліє!

 Ошаліє?  щиро здивувався Сашо.
 Ще не вистачало, щоб ви побилися!
 Ти хочеш сказати  не вистачало, щоб

я набив йому пику?
Младен зітхнув.
 Слухай, я не хочу тобі читати мораль,

мене не цікавлять твої пригоди, але раджу
тобі: не лізь туди! Хіба мало дівчат у місті?

 А що, коли я все-таки лізтиму?  В
очах у Сашо затанцювали лукаві вогники. 
Що тоді станеться з твоїм зразковим
відділенням? Як ти проживеш цей місяць без
подяк та нагород?
Младен стримався, хоч йому страшенно

хотілося заїхати Сашо по мармизі.
 Слухай,  лагідно сказав він, 

увечері я йду до Марти. Підеш зі мною?
 До Марти?!  Сашо щиро

здивувався.  Піду, чому ж не піти! Це пташечка,
якої пошукати.

 Тоді збирайся, бо скоро підемо.
 Ні, зараз не можу. Я втомився! 

збрехав Сашо.  Побачимось у місті!
Младен підозріливо подивився на нього.

А той почав прикидати в думці, скільки часу
забере в нього побачення з Данкою.
Домовилися зустрітись у парку...
У казармі було тихо. Дехто подався до

міста, інші збиралися в кіно.
В кутку, біля вікна, сидів !ван. Він сперся

ліктями на підвіконня й дивився на подвір'я.
Побачивши друга, Сашо наблизився до

нього.

 Був на матчі, Професоре?  спитав,
безцеремонно сідаючи поруч.

Іван здригнувся.
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 Не був, Сашо... кажуть, ти забив два
чудових голи!  і винувато усміхнувся.
Сашо махнув рукою.
 Це не дуже цікаво!  Він мить

помовчав, а потім раптом спитав:  Ти Данку
знаєш? З механічного цеху. Ти не міг її не
помітити...  він хотів сказати «продавцева
жінка», але промовчав.

 Продавцева жінка?  спитав Іван.
 Ага! Була на матчі... Ех, Професоре,

коли б ти її побачив! Жінка на всі сто! Ти
розумієш, що це означає? Минулого тижня
познайомився. Сьогодні зустрінемось! 
Сашо встав.  Гадаю, що буде все гаразд!

 А як же чоловік?  запитав Іван,
невідривно дивлячись у вікно.

 Що мені до її чоловіка! Не годен
жінку втримати, то невже я маю йому її
стерегти? А вона просто сохне за мною!

 Ну, а що ж потім?
 Потім? Сьогодні я тут, а завтра  фіть!

 і мене нема! Вона це добре знає! Я не
брехав і не брехатиму їй! Чим же я винен,
що вони не живуть як люди? Та тут можна
багато розказувати! Той телепень не вартий
такої жінки!  Сашо знову сів коло Івана,
лагідно глянув на нього, напіввинувато й
щиро, а відтак усміхнувся.  Ти, звичайно, не
схвалюєш, еге ж?

Іван мовчав.

 Ех, коли б ти її побачив! Один товариш
казав мені якось, що кожна жінка має двоє
облич. Одне лице в неї «на будень», так би
мовити, для домашніх, для чоловіка, для
роботи, для людей. А друге  «для свята».
Саме таким святковим було сьогодні лице
у Данки! Ти коли-небудь бачив святкове
лице? Ні? А я бачив. А коли так, то чому б і не
посвяткувати? Скажеш, не маю права?

 Не знаю!  Іван пильно глянув на
нього.

 Ех, Професоре, отаким ти, я бачу, й
помреш!  засміявся Сашо.

* * *

«Прийди, моє жадане золоте
світло! Прийди! Не лишай мене тут, за
цією осоружною спиною, мені
моторошно слухати цокання годинника!
Прийди, благаю тебе, прийди...»

Дакка

Передусім розвідувальний погляд у бік
супротивника. Не можна допускати до
зіткнення, адже за всяких умов постраждає
солдат. Сашо оглядає житлові будинки, в
одному з яких мешкає Данка. У третьому
вікні зліва висить біла хустка. Це означає:
«Прийду!» Сашо самовдоволено
посміхається. Навколо тихо, нікого ніде не видно. Так

краще, бо ще, чого доброго, їх міг би хтось
помітити.

Другий погляд  на забезпечення тилу.
Солдатам заборонено ходити в заводський
лісок, і нікому досі навіть не спадало на
думку порушити цю заборону. Тим більше,
що шлях, який вів до ліска, стерегли двоє
вартових  той, що стояв біля заводських
воріт, і той, що ходить біля складів.
Дротяна огорожа нова і міцна. Спробуй пройди!
А чому б і ні? Сашо охопила легковажність
пустотливої дитини. Туди прийде Данка,
туди ж повинен дістатися й він! Кожен, хоч
трохи розумніший за нього, скористався б
своїм звільненням, вийшов би на шосе,
обминув би завод і безборонно увійшов би в
лісок, але то був би не Сашо!
Вдаючи, ніби він щось шукає, солдат на?

близився до огорожі й рушив уздовж неї.
Потім він повернув назад, озирнувся й
почав нишпорити в кишенях. Врешті знайшов
те, що йому було потрібно. В одному місці
дріт трохи не досягає до землі, і гнучке тіло
легко може під ним прослизнути.

 Вперед!  натхненно наказує собі
Сашо й нагинається.

 Рядовий Баров!  лунає знайомий
різкий голос.

Сашо заціпенів. Капітан!

Він стояв поблизу під деревом і пильно
стежив за Сашо, розгадавши його намір.

 Слухаю, товаришу капітан!
Ротний допитливо глянув на нього.
 Чого ти тут вештаєшся?
 Шукаю способу непомітно вислизнути

з казарми, товаришу капітан!
Капітан завжди цінував щирість у своїх

підлеглих. По його зморшкуватому
обличчю промайнула усмішка й одразу згасла.

 А чи відомо тобі, що солдатам ходити
в ліс заборонено?

 Так точно, товаришу капітан, але
завдяки деякому непорозумінню саме там у
мене має бути побачення!  Сашо
продовжує спекулювати своєю щирістю.

 Що, знову... безнадійне кохання? 
ущипливо нагадав капітан про одне з
недавніх виправдувань «безнадійно закоханого»
Сашо.

 Зовсім ні, товаришу капітан! Цього
разу воно досить надійне.
На цій загалом удалій відповіді комедія

щирості раптом припиняється.
 Рядовий Баров!  наказує капітан,

розгадавши тонку гру солдата.  Кру-гом! До
казарми кроком руш!

 Слухаю, товаришу капітан!
Сашо сповнений поваги до командира, і

йому не лишається нічого іншого, як
виконувати наказ.
Для когось іншого зустріч з капітаном

була б вагомою причиною відмовитися од
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свого наміру. Але Сашо навіть не подумав
це зробити. Простуючи до казарми, він
бачив перед собою лише Данку... ЇЇ високі
груди... святковий вираз обличчя, усмішку її
променистих очей... «Я прийду, Данко,
хоча б капітани всього полку вишикувались
уздовж огорожі!» Він кинув назад
недбайливий погляд і повернув до казарми. Одначе
замість того, щоб увійти до середини,
спершу сховався за присадкуватою довгастою
будівлею їдальні, а тоді знову вийшов до
огорожі, але вже метрів за сто далі.

Капітана ніде не було видно.
Сашо почав діяти, мов на фронті. Він

підповз до огорожі, обережно підняв дріт,
витяг один цвях і розширив лаз. Проліз
зовсім легко. Тут було навіть зручніше, ніж у
тому місці, де його застукав капітан. За
огорожею розкинулись левади з низенькими
кущами верболозу, там він і сховається...

Рядовий Баров майстерно поповз і,
діставшись до кущів, полегшено зітхнув. Хіба ж
це не перемога? Хто сказав, що він не
пройде? Тепер його вже ніщо не бентежить. Що
буде, те й буде! Головне тепер  Данка...

Яка це насолода підводитись отак на
ліктях і швидко просуватися вперед, відчувати
невичерпну силу своїх м'язів та спокійний,
урівноважений ритм серця! Якби хтось
поглянув збоку, то подумав би, що якийсь
старанний солдат сумлінно тренується в
повзанні по-пластунськи!
Сашо добрався до високої нескошеної

трави. На нього війнуло духмяною свіжістю.
Як же вабить до себе земля! «Полеж на
мені... заспокойся... Я така спокійна... дихай
моїм повітрям... упивайся моїми пахощами...
ніхто тебе звідси не вижене... полеж...»

Над головою в себе, на високій стеблині
трави, Сашо бачить зеленого коника, який
дивиться на нього великими, зачудованими

очима. Сашо простягає руку, хоче схопити
його, але коник спритно скаче вперед.
Солдат кидається за ним. «Стривай ти, чортеня!
Стій!» Коник знову тікає, і Сашо дедалі
дужче починає подобатися ця гра. Невже-таки
він його не зловить? «Ач який! Ах ти,
хитруне, зажди, зажди...» Хап! Знову втік...

Певно, і коникові ця гра припала до
вподоби. Така розвага після нудоти осінньої
пообідньої пори! Він тікає ще до того, як
солдат устигне простягти руку.

Нарешті Сашо набридло. Не тому, що він
стомився чи подумав, що це дитячі забавки
й ніяк не пасують йому... навпаки, він отак
грався б до самого вечора... Кинувшись
востаннє, щоб схопити комаху, він
посковзнувся і впав горілиць у м'яку траву.
Бачить угорі небо. Прозоре синє осіннє

небо з чарівною безмежністю простору, з
золотим сонячним дощем. І кілька пташок,
що грайливо пурхають у нього над головою.

 Яке небо!  скрикнув Сашо, згадавши
небо над рідним містом.  Тут воно
незрівнянно принадніше!
І якийсь дивний, святковий настрій

вливається солдатові в душу. Його охоплює
несподівана радість, його не бентежать ніякі
думки, ніщо не тривожить...

 Яке небо!  і раптом тої ж миті хтось
у нього відбирає це небо.
Тонкі, трохи шершаві пальці затуляють

йому очі. Він ловить дві м'які долоні, легко
одводить їх убік і бачить вирізьблене на тлі
синього неба обличчя Данки.

Яка дивна подібність між блискучими
бархатними очима й небом! А кажуть, що синій
і коричневий кольори не гармонійні. Ні, все,
в чому є краса,  гармонійне!

 Чого ти репетуєш, дурнику?
Сашо підводиться й пригортає її.
 Чого це ти гасав по траві?  докоряє

вона йому.
Але такі докори можна приймати лише з

поцілунками.
 Ганявся за комашкою!  каже він.

Йому кортить розповісти їй про все.
 Одна комашка ловить другу

комашку!  говорить вона з удаваним докором
і хитає головою.

 Одна комашка цілує другу комашку! 
захоплений своїм святковим настроєм Сашо
підводиться.

 Не смій!  Вона прикладає долоню до
його вуст.  Не... тут!

Він устає, розправляє плечі, нахиляється і,
взявши її на руки, несе в кущі.
Данка присмиріла. Тй здається, що вона

лежить у колисці, в якійсь дивовижно легкій
колисці й не відчуває ваги власного тіла.
Дивиться на вродливе лице, у променисті очі,
на розколошкану чуприну...

«Не хочу нічого знати...»  подумала
вона і притулилася щокою до його щоки...

Нічого в світі нема чарівнішого за всевід-
дайність!

Жінка хоче жити. У неї є дім, чоловік,
дитина. Але цього їй не досить! Цього їй
замало!

Це тому, що вона розпутна, правда ж?
Як ви гадаєте, товаришу редактор? А ви,
товаришу читач?
О, не поспішайте! Не так це все просто!

Вона  одна з найкращих виробничниць у
цеху! Передова робітниця і, либонь, найдо-
свідченіша серед своїх подруг! Має
закінчену середню технічну освіту, інтелігентна,
постійний читач бібліотеки. її верстат у
зразковому стані, її дитина завжди чиста, охайно
вдягнена, її дім може бути прикладом для
інших!

В чому ж тут річ?
Ми, що в ім'я прогресу руйнуємо все ста-
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ре, тут посилаємось виключно на традиції!
Геть, мовляв, любов! Хай живе мораль!

 Я розпутна, правда?
На її щасливі очі напливає тінь. Може, він

їй відповість?
Але ні. Таке складне питання йому не під

силу.

 Ти чарівна!  голубить він її.
Вона вся аж горить. І вже думає про інше.

Чого їй заманулося виправдуватись? Винна
чи не винна  все одно вже! Важливе
інше  те, що сталося і що справді було
прекрасним.

 Ти знаєш... Таке зі мною вперше! 
зніяковіло й щасливо признається вона.
Потім цілує його, але вже не так, як кілька
хвилин тому. Уста її ледве торкаються його
щоки, і в цьому короткому, легкому дотику
криється нове, бентежне почуття.

Він закохано дивиться на неї. Данка,
мабуть, найкраща з усіх жінок, яких він досі
зустрічав.
Вона хоче розповісти йому щось дуже

приємне, напрочуд гарне. А що
найприємніше в ЇЇ житті? Мабуть, золоте світло! Чи не
він приніс їй його? їхнє кохання  дитя
золотого світла...

А може, те світло наснилося їй? Ні, воно

жило в її уяві, і це краще, ніж воно їй
снилося б. Щовечора, ледве заплющивши очі,
втомлена чи бадьора,  вона давала волю
своїй уяві. Вже звикла до цього, як п'яниці
звикають до горілки, а курці до тютюну.
Звичайно ж, Данка мріє тільки про хороше.
Якщо в людини його немає, вона може собі
уявити... інколи й цього буває досить...
Спочатку вона заплющує очі й чекає:

прийде чи не прийде золоте світло? Якщо не
прийде, значить, так і буде. ! тоді вона
силкуватиметься заснути...

Вперше Данка побачила те золоте світло
багато років тому... Маленька дівчинка
бігала довкола білої сільської хати й намагалася
зловити чорне кошеня. Але воно
прослизнуло під її руками і побігло на пагорб.
Дівчинка метнулася за ним, і там, на пагорбі,
вона вперше побачила золоте світло. Стала
й оторопіла. Сердечко її раптом забилося
швидко-швидко, дівчинка завмерла,
охоплена несподіваною й досі не звіданою
радістю. Вона зовсім забула про
кошеня, щоб назавжди запам'ятати золоте
світло. Сіла й прикипіла до нього
захопленими очима.

Те світло лилося не від сонця, а
струменіло з усіх куточків неосяжного простору, мов
чарівне золоте сяйво, що заливало увесь
світ своєю усмішкою і щастям. Воно лилося
з розквітлої резеди на луках, з маленьких

острівців зеленої ліщини, з повитої легким
маревом гори, з річки. Воно лилося
звідусіль  з землі і з неба.
Золоте світло!  так назвала його

дівчинка.

Через багато років вона помітила, що
золоте світло ллється також з музики, з поезії
і з усякої краси...
Чи прийде ж воно й цього вечора?
Данка ждала й дихала все повільніше...

Нарешті! Чи це не та сама біла хатка? Чи не
ті самі тіні од кущів ліщини? Довкола неї
виграють трепетні золоті хвилі. Що вони їй
принесуть?..

Упала, дзенькнувши, стотинка.
Золоте світло згасло. Данка розплющила

очі.

Тьмяне світло настільної лампи наблизило

речі одну до одної, мовби простора
кімната враз перетворилася в надзвичайно малу,
душну скриньку...

Що може ще побачити жінка, знітившись
за спиною свого чоловіка?

Чоловіка, який схилився над столом,
чоловіка з вузькими плечима, з тоненькою
жіночою шиєю, з дрібною мишачою
голівкою, чоловіка, котрий сопе й крадькома
стежить за нею? Що? Чоловіка, який уже понад
годину сидить непорушно і подає ознаки
життя лише тоді, коли треба підняти з
підлоги розсипані стотинки?..
А ще що?
Цокання годинника. Невблаганне,

моторошне цокання, яке провіщає наближення
чогось неминучого й фатального. Не раз
вона, безнадійна мрійниця, вигукувала:

 Ось! Знову прийшла і спливла
секунда! І ніколи, ніколи вже не повернеться!
Вона віддалилася... Зникла... Прощай, моя
секундо! Я прожила тебе ось за цією
спиною!

Вона знову заплющує очі. В котрий уже
раз? Чи вона знову ошукає себе, чи, може,
дочекається золотого світла?

 Треба тільки дуже захотіти, треба
попросити його... і воно з явиться!
Вона мовчки благає золоте світло, щоб

воно прийшло до неї. З таким натхненням
вона ніколи навіть не молилася!

І ось вони, довгождані золоті хвилі...
А посеред них усміхнене юнацьке

обличчя. Трохи худе, натхненне, благородне... Але
найважливіше на ньому  це уста. Вони
найживіші! А ці сяючі очі... мовби з них
ллється золоте світло. А це гостре
підборіддя...
Цього разу те обличчя не було вигадкою,

а належало вартовому біля заводської
брами  Сашо. І як вона раніше його не по¬
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мічала? Та чи могла ж вона впізнати його

серед тисячі інших? Тепер уже могла б!..

Щось біліє. То сорочка Сашо. Вона
страшенно брудна, вся у свіжих масляних
плямах, аж жовта.

Вийшов з ладу в шахті ліфт. Весь цех мав
припинити роботу й чекати, поки прибуде
аварійна служба. Покликали солдата, що
саме проходив повз ворота, й спитали, чи не
спустився б він униз з єднати кабель?
З виразу його обличчя вона зрозуміла,

що він не мав ніякісінького поняття, як це
робиться. Та солдат вгадав ЇЇ думки й
коротко відповів:

 А чого ж, можна.
Вона знала, що він і сам не вірив у те,

що сказав.

Його спустили вниз на линві. Минуло
майже півгодини, поки він нарешті з єднав
кабель.

Данка запропонувала йому випрати
сорочку. І поки ЇЇ руки намилювали цю
брудну, зашкарублу солдатську одежину, вона
мимоволі подумала, що її чоловік нізащо в
світі не спустився б у тридцятиметрову
шахту, а коли б його примусили, кричав би,
благав і плакав би...

Сашо їй щось казав. Що саме? Все одно...

Може, просто теревенив, вона нічого не
розуміла, бо вся прислухалася до його
голосу, наче вперше в житті чула людський
голос...

 ...сім раз по п ять... тридцять п ять...
плюс двадцять чотири... плюс... плюс...

Ні, то був зовсім інший голос! Вона знову
розплющила очі. Та ж сама непорушна
спина. Злякалась, що золоте світло щезне
знову, і швидко заплющила очі.

Золоте світло зосталося.

В полі їх було тільки двоє. Він ішов
кудись у справах служби. А чого шукала там
вона? Подумала, що треба щось збрехати,
аби не сказати йому, що бігла за ним цілий
кілометр, подумала, що треба вигадати
якусь історію, аби він не поставився до неї,
як до легковажної жінки... Потім ще
подумала, що її хтось може з ним побачити, І
Марин про все довідається. Але всі ці її
думки в одну мить відлетіли кудись далеко, і
вона застигла в трепетному чеканні. Того
дня вона відчула, що він іще дитина. Усе в
ньому було дитяче. Неправда, що всі
чоловіки однакові, неправда, що взагалі всі люди
однакові...

Він написав їй листа. Який же безглуздий
був цей лист! Мабуть, переписав його з
якогось старезного альбома. В листі було
повно пишномовних слів, незграбних запевнень
у коханні і ще ціла купа нісенітниць. Вона
щиро сміялася. Розуміла, що переписав він

ті слова не тому, що бракувало своїх, а
тому, що хотів висловитися краще...
Минулого тижня давали зарплату. По

обіді в цеху розплакалась Недка. Десь
загубила гаманця з усіма одержаними грішми. А
може, його хтось украв. Данка щиро їй
співчувала. Коли б не Марин, вона віддала б їй
половину своєї зарплати. І саме в цю мить
вона знову побачила Сашо. Він ішов по
воду. Вона підбігла до нього й розповіла
йому про те, що в них сталося.

Він не сказав нічого. Але наступного дня
прийшов до цеху.

 На, віддай Недці,  мовив, простягши
їй гроші.  Наші зібрали поміж собою!

Вона хотіла розцілувати його при всіх...
Рипнув стілець.
Чоловік її підвівся на весь зріст,

потягнувся. Помітивши, що вона не спить,
обернувся до неї.

 На тридцять три леви більше! Це за
воду!  хихикнув самовдоволено. 
Тридцять три леви! Денний заробіток інженера!

Хтось ніби облив її постіль крижаною
водою. Вона затремтіла під ковдрою.

Марин почав роззуватися.
 І тут немає нічого нечесного! 

сказав він.  Може статися, що тебе хтось на
чомусь обдурить, а ти маєш резерв...
Ніхто не зможе тобі дорікнути! Треба тільки
щодня звіряти рахунки!

Він роздягся.
! так щовечора. Перевірка накладних,

грошей, яких ставало дедалі більше. Потім ці
гроші ховалися у шафу в черевик, і Данка
часто уявляла собі цей дивний черевик.

І так щовечора...
Вона втупила в нього очі. Не бачила

нічого крім його грудей... волохатих,
нестерпно огидних...

Запала дика тиша, Данка не здатна
вдихнути повітря...
Єдине, що порушувало тишу, був

годинник.

Цок-цок... цок-цок... Данка бачить стрілки.
Вони зійшлися докупи. Дванадцять годин!
О дванадцятій годині починається новий
день, о дванадцятій годині кінчається день
старий.
У неї майнула думка:
«Чому і в нашому житті не буває

дванадцятої години, коли можна було б відкинути
старе й почати все заново?»
Чоловік наближався в розстебнутій

піжамі...

Данка не витримала. Вона схопилася,
надягла плаття і, поки він стояв, отетеріло
дивлячись на неї, вибігла з кімнати.

Так усе й почалося.
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«В уявному світі краси немає місця
для мух, бо вони запаскудять усе,
до чого б не доторкнулися».

Істина, яку Данка десь вичитала
чи, може, відкрила сама.

 Данко!  гукнув Марин, потягуючись.
 Подай сигарети!
Йому ніхто не відповів.
Марин рвучко схопився.
 Данко!

В кімнаті нікого не було. Марин
спалахнув.

 Знову кудись повіялась! Волоцюга!
він почав швидко одягатися і розчинив
шафу, щоб з'ясувати, в чому вона пішла.
Оглянув і взуття. Все на місці.  Так ось для
чого вона віднесла дитину до матері! Але
завтра цьому буде край!  Він різко змахнув
рукою.  3 завтрашнього дня дитина буде
тут! Більш вона не посміє з нею
розлучатися!

Не причесавши скуйовдженого волосся,
він пішов на кухню. Але й там не знайшов
нічого, що підказало б йому, де жінка.

Марин замислився. Справді, де вона
може бути? В сусідів з другого під їзду? Пішла
потеревенити, на прогулянку чи... Він
переконаний, що вона десь там, де їй не слід
бути.

Марин пригадав матч. Сашо! Його
охопила страшна підозра. Сашо!
Хай тільки посміє! Якщо повіялася з ним,

він її негайно вижене! Назавжди! Він не
буде її годувати! Хай іде на всі чотири
сторони!

Він, як багато чоловіків, був переконаний,
що утримує жінку, хоч її зарплата була
більшою, ніж його.

Марин натяг на ноги пантофлі й
подзвонив до сусідів. Він знав, до кого дзвонити!
Сусідка  безплатне довідкове бюро
усього їхнього будинку.

 Данка? Ні, немає! Здається, Марине, я
бачила її з півгодини тому під ліском... Ми
теж збираємось туди з дітьми... Така
приємна погода! Саме для прогулянки! 
додала вона з іронією в голосі.

Марин аж кипів од люті.

Він вернувся додому, поклав у кишеню
великий кухарський ніж, хоч і знав, що
ніколи не скористається ним, і вирішив бігти
до ліска.
Та, опинившись на вулиці, він подумав;

«Чого я біжу, мов навіжений? Зараз ота
плетуха всім розляпає про це, і люди
повиходять дивитися, як на виставу! Що сталося,

те сталося! Біжи чи вішайся  вже все
одно!»

Йому здалося, що найліпше було б
повернутися й залишити ножа вдома. Але,
знову згадавши глузливо усміхнене
обличчя Сашо, він простує далі. Цього разу
неквапливо, насвистуючи, і йому навіть дивно,
що можна свистіти тремтячими губами.

«Тільки побачу її з отим...  нахваляється
він у думці,  заб ю на місці!»
Але він знає, що «того» не зможе

подужати.

Коли ж застукає на гарячому, то гнівно
кине їй у лице:
«Ага, спіймалася, негіднице! Геть з очей!

Геть! Іди з моєї квартири! Шльондра!»
Ця фраза йому страшенно сподобалась.

Потім він скаже:

«Віддай ключі й пошли своїх, нехай
заберуть твоє манаття! Сучка!»
Марин уявив собі, як він повернеться

додому, як повикидає все її лахміття... Годі!
Потім замінить потайний замок. Треба буде
знайти свідків для розлучення, у всьому
винною буде вона, і він збереже за собою
квартиру... І залишиться в ній сам! А
дитина? Дитину він оддасть до своєї матері.
Житиме сам! З Данкою все покінчено...
ноги її більше не буде в його квартирі!

 Я вб ю її!  зарепетував він,
стискуючи колодку ножа, хоч добре знав, що
ніколи цього не зробить.

 А «того» запроторю в буцегарню! До
генерала піду!
Запроторити «того» в буцегарню здалося

йому цілком достатньою карою. Він
заспокоївся.

Назустріч йому з боку ліска, не
поспішаючи, прямує Сашів ротний командир.

Капітан його недолюблює й ніколи не
спиняється, щоб погомоніти з ним. Це, однак,
не заважає Маринові ставитися до нього
з острахом і повагою. Коли той приходить
до крамниці, він завжди дає йому найкращі
сигарети.

 Товаришу капітан,  зупинив він його.
 Чи не бачили ви ненароком десь тут мою

дружину?.. Прийшли несподівані гості, а
вона сказала, що піде прогулятися... до ліска...

 Не бачив!  відрізав капітан.  Я
щойно звідти, там нікого немає!

 Цікаво, де ж вона може бути? 
Марин полегшено зітхнув, бо те, що могло
статися в ліску, його лякало.

 Не знаю!  відповів капітан.  Але в
ліску немає!

 Тоді нема чого туди йти!
І Марин повернув назад.
 Ви що, мабуть, різатимете курку для

гостей?  запитав капітан.
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*  Чому... курку?  пробелькотів Марин.
 Он ніж випаде з вашої кишені! 

сказав капітан і пішов, не приховуючи до нього
своєї зневаги.

Марин глянув йому вслід і поплентав
додому.

Той, хто знав капітана, помітив би, що
сьогодні він виглядав набагато блідішим, ніж
завжди, і що настрій у нього був украй
зіпсований. Зціпивши зуби, він перетнув
подвір я казарми і, хоча й не був черговим,
кілька разів заглядав у приміщення. Видно
було, що він когось шукає.
Нарешті побачив Сашо, який безтурботно

повертався з прогулянки.
 Рядовий Баров!  покликав капітан.
 Слухаю, товаришу капітан!
 На три доби на гауптвахту кроком

руш!
 Слухаю, товаришу капітан!

Сашо здивувався, чому капітан так
несподівано розлютився? Чого він на нього
гнівається? Але часу для роздумів не було. Він
чітко повернувся й попрямував до
караульного приміщення, а звідти на гауптвахту.

На нарах сидів лише один солдат.
Дрібненький, відомий своєю полохливістю
парубчак Фистика.

 Салют!  привітався до нього Сашо,
вмостився поруч і відчув себе тут не так
уже й погано.

Після того, що сталося в ліску, ніхто не
спроможний був зіпсувати йому настрій. Він
уперся ногами в стіну й почав розповідати
Фистиці різні смішні історії.
Здивований солдат з острахом дивився на

нього. Що з ним сталося, з оцим Сашо?
Схоже, ніби він радіє з того, що потрапив на
гауптвахту!

 А ти знаєш,  не повертаючи голови,
каже йому Сашо.  Ніхто в полку за ці два
роки не сидів більше за мене під арештом!
А яка з цього користь? Адже я  це я! Та
капітан не може збагнути цієї простої
істини! Садовлять мене чи не садовлять 
жінкам це байдуже! Бігають за мною! Бачив
би ти, хлопче, скільки їх приходить до мене
на побачення. Аж спотикаються одна
поперед одної, щоб краще догодити мені!
Сашо страшенно кортить розповісти

Фистиці й про сьогоднішню свою пригоду, але
він усе ж таки стримується. Йому здається,
що сьогодні щось було трохи не так, як
досі.

! тому він переводить розмову на
капітана.

 Він мене з заздрощів сюди садовить!
Мораліст! Мабуть, за все своє життя з
жодною жінкою не спав! !, певно, зовсім не
вміє танцювати! Б юсь об заклад, що він не
затанцює і простеньке танго. Ну, що з того,
що він уміє марширувати! Тільки п яти бо¬

лять! Ех, Фистико!  Він потягнувся. На
обличчі його застигла блаженно-зневажлива
посмішка.  Коли б за це давали чини, я
був би вже генералом, а наш капітан у
кращому разі  новобранцем, і то при умові,
що його не забракувала б медична комісія!

Він зробив сальто і мало не скрутив собі
в язи. Однак і це не зіпсувало йому
настрою.

 Залишився ще місяць!  уголос мріє
Сашо.  І кінець! Перецілую всі стовпчики
на плацу!

Фистика зіщулився в кутку, щоб дати
Сашо можливість краще потягнутись.

 Надягну свій найкращий костюм!
Імпортний, темно-синього кольору, мов у
якогось лорда, потім англійський макінтош...
усе як слід... прийду сюди й  ауфвідерзе-
єн! Попрощаємося і  бувайте
здоровенькі, тільки мене й бачили! Шкода лише буде
мені Професора, але я приїжджатиму до
нього в гості в Софію! От уже добрий
чоловік! Останнім шматком поділиться з тобою,
гроші дасть, заступиться за тебе!.. Не такий
пихатий, як інші вчені. А розумний!
Математик, фізик!  Сашо усміхається, уявивши
собі розлуку з Іваном.  І Младена, мабуть,
буде шкода. Хоч він і паскуда!

Фистика розгублено кліпає очима. З
нього досить свого лиха, нащо йому слухати
Сашові теревені.

 Младен дуже хитрий!  веде далі
Сашо.  Не люблю я таких! Якщо йому
вигідно, він тебе живого продасть! Стривай,
що там у нього з Мартою? Гм!.. ! капітана,
певно, буде шкода... Ну, були неприємності,
часто садовив він мене на губу, але
все-таки добре служилося в його роті! А знаєш
чому? Він не терпить падлюк! Це мені
найбільше в ньому подобається! Якби він
тільки був трохи відвертіший, йому б ціни не
було! Так от. Приїду додому і скажу старій:
«Мамо, вимітайся з дому на два тижні!
Залиш мені ключа від квартири  і бувай
здорова!» Такий, Фистико, бенкет улаштую,
що на небі стане жарко! За два роки зіб ю
оскомину!
Фистика вирішив, що треба й йому взяти

участь у нав язаній розмові.
 А що ти робитимеш?
 Десь влаштуюся! Ти ж знаєш, що ми,

гімназисти, не маємо ніякого фаху. Може,
вступлю на службу в банк, там є своя
людина... Або до артілі, де виробляють
наждачний папір! А якби можна було не
працювати, то це було б найкраще!
Знадвору долинули чиїсь важкі кроки.
 Хтось іде!  Фистика боязко підвівся.
 Мабуть, хтось такий як ми!  Сашо

знову потягнувся.

Відчинилися двері й на порозі став капі-
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тан. Обидва солдати виструнчилися біля
нар.

Капітан спинив погляд на Сашо й пильно
почав дивитись на нього. На вустах у
солдата заграла усмішка. Він розумів, що
незважаючи на все, що сталося, капітан не мас
проти нього ніякого зла, і найліпше було б
опустити очі додолу.

 Слухай!  нарешті промовив офіцер.
 Хтось такий, як оце ти, скористався

відсутністю твого друга Дойчинова... і тепер
його покинула жінка.

 Професорова жінка?  аж скрикнув
Сашо.

 Ось що я хотів тобі сказати! 
закінчив капітан і вийшов.

Сашо отетерів.
«Ех, Професоре! Як же це на твою

голову впало отаке лихо? Ти ж мене посилав за
п'ять кілометрів укидати в скриньку листи
до неї!»

 Ну й добре він тобі сказав! 
усміхнувся Фистика.
Сашо мовчав.

* * *

«Усе зливається в одне єдине
питання: «Як жити? Як?!»

Іван

Вечір був такий, як і щонеділі. Опустілий
казарменний плац, довгі, майже безлюдні
приміщення, запорошений і сумний скверик,
їдальня з порожніми, виглянцованими
солдатськими ліктями столами, прибраний
в оксамит, затхлий клуб  усе раптом
ожило. Разом із сутінками звідусіль почали
з являтися солдати. Вони шикуються, їдять,
розходяться, гуляють  роблять усе те, що
робили і вчора, і позавчора, але поводяться
якось гомінкіше, розв язніше, бо сьогодні
неділя.
У тиху танцювальну музику, що лине з

гучномовців, грубо вриваються голоси й
важкі, стомлені кроки тих, хто повертається
з міста, з маршовою піснею, з
пронизливим, хвацьким свистом. Одні, гупаючи
запорошеними чобітьми по бетонованій
доріжці перед приміщенням казарми, немов це
дає. їм найбільшу втіху, страшенно
галасують, так що ніхто нічого не чує; другі
стрімголов біжать сходами досередини,
змагаються, хто швидше, а треті, роздягнені до
пояса, юрмляться в умивальнику,
обливаються холодною водою, кричать і співають
кожен свою пісню. Голоси їхні, незвичайно

дужі, гримлять у широкому лункому
приміщенні.

З другого кінця подвір'я, від приміщення
першої роти, скандують:

 Бра-то-єв! Бра-то-єв! Бра~то~єв!

Це дружній привіт єфрейтору Братоєву.
А під огорожею розташувалися двоє

солдатів і тихо грають на губних гармоніях
якусь сумну, зворушливу мелодію.
Зненацька все тоне в страхітливому

гуркоті тягача, що проїжджає десь поблизу
за будівлями. Гусениці його брязкають
грізно й тривожно і нагадують про щось зовсім
інше...

Перед перевіркою зав язуються розмови.
Гомонять на сходах, гомонять попід
вікнами, гомонять скрізь, у всіх кутках подвір я
поблискують вогники сигарет. Хто де був,
що робив, кого бачив. Чи купив конвертів і
листівок, чи зустрічав такого-то й такого, чи
була «вона» і з ким... Чи є в кондитерській
халва, чи знають, що до Пірона приїхали
гості, а жінка Додьо народила хлопчика, чи
чули, що Сашо сидить на гауптвахті й що
капітан лютий, як ніколи; чи видадуть їм
додаткову пайку сигарет, адже завтра в наряд...
Під дверима вибухає регіт. Це знову

хитрий шоп 1 Мите нудним, флегматичним
голосом розповідає цілому гуртові солдатів про
свою пригоду. Стояв він у місті біля якоїсь
калюжі, коли раптом повз нього промчав
грузовик і заляпав його грязюкою по самі
вуха. Що робити? Ні туди, ні сюди! А тут,
як на гріх, ще нечиста сила несе їхнього
старшину Казимира. В цю хвилину на вулицю
вийшла якась жінка. Глянула на нього і
каже: «Ходи, солдатику, я тебе обмию!»
Солдати голосно регочуть, хтось

допитується, як саме вона його обмивала...
В усій цій історії немає і крихти правди.

Усі це знають, знають, що Митє бреше, але
їм однаково приємно...

День минув.
«Вечір, як і щонеділі! О, якби то він був,

як щонеділі! Якби можна було забути все,
знову злитися з людьми й не думати, не
думати ні про що...»
Надворі Іван тішив себе надією, що коли

він залишиться десь на самоті, йому стане
легше. Та, опинившись у тихій ротній
канцелярії з капітаном за шахівницею, він
відчуває, що тягар на душі анітрохи не меншає.

Його дратує гострий запах мастики,
дратує шум, дратують розмови, безтурботна
грубість товаришів, банальні жарти Митє 
уся ця байдужість світу до його біди.

Іван розуміє, що мусить пережити все сам,
як це личить мужчині. Але біль його від
цього не вгамовується. Від усвідомленого
безсилля серце крається ще дужче...
Дивлячись на добре знайоме обличчя

капітана, Іван відчуває нестримне бажання про
все розповісти йому. Про найінтимніші й
найсвятіші речі. Але чи не наштовхнеться
його сповідь на похмуру суворість цього

1 Шоп  прізвисько жителя Західної Болгарії,
переважно околиць Софії.
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обличчя? Чи не образить його капітанова
звична іронія? Чи не принизить Івана його
надмірна суворість?
Він робить коротку рокіровку. Капітан у

відповідь робить довгу. Він явно прагне до
загострення боротьби, бо така вже в нього
вдача.

Шахові фігури розіграні. Кожна з них
скорилася долі, яку їй визначив людський
розум і яка далі залежатиме від його
проникливості.

Підперши кулаком підборіддя, капітан
сидить непорушно й мовчить. Здається, що він
з головою поринув у гру.

Знадвору знову долинає голосний сміх.
«Як же грати?»  вже в котрий раз

намагається зосередитись на грі Іван. Йому
здається, що зв'язок між ним і тим, що
відбувається на квадратах шахівниці, урвався
остаточно.

Капітан терпляче жде.
«Усякий хід повинен вести до простої і

ясної мети  до перемоги! Кожна фігура
має свою силу, своє призначення!  Іван
несподівано усміхається.  Невже, щоб
зрозуміти самого себе, потрібно починати
від створення світу?»
Він розпочинає першу-ліпшу комбінацію.
Капітан грає білими фігурами, Іван 

чорними. Після бурхливого зіткнення в центрі
гра вирівнялась. Один боковий чорний
пішак, одірвавшись від своїх, силою обставин
просунувся вперед невідомими й
небезпечними шляхами. Його доля приковує до себе
всю увагу солдата.

«Що робити?  міркує Іван.  Посувати
далі, вперед? Але ж я його втрачу! Якщо ж
підтримаю його  зруйную захист... А
може, краще нічого не робити? Цей пішак
стоїть осторонь від боротьби, ніхто його зараз
не чіпає, то хай собі й стоїть там. Можливо,
що до самого кінця гри він так і не зрушить
з місця!»
Людина й пішак!
Людина може стати пішаком, але пішак

людиною  ніколи!
Про що думає капітан? Чи бачить він того

пішака?

Він дивиться на людину. І перший, і
другий розуміють, що думки їхні в цю мить
однакові:

«Ми обидва розуміємо, що зустрілися не
заради шахів, що маємо поговорити про
важливі речі, але, як завжди в такому
випадку, не знаємо, з чого почати! І обидва
розуміємо, що те, про що ми говоритимемо,
не буде схожим на звичайну розмову між
командиром роти і його солдатом, не буде
схожим на розмову між двома знайомими,
що завдяки взаємній симпатії можуть діли¬

тися один з одним своїми таємницями, не
буде також схожим на розмову між
друзями, бо між нами різниця не тільки у званні!»
Як же вони ставляться один до одного?

Що сказав би кожен з них про другого?
Капітан. «У мене було багато солдатів.

Приїжджають, потім роз'їжджаються...
Форма однакова, але люди різні. Побачив
тебе  старший, освіченіший, вихованіший.
Гадав, що будеш виділятися з-поміж інших 
усе-таки інтелігент. Але ні! Ти виявився
таким, як і всі!»
Іван. «З першого ж погляду ваше лице

справило на мене велике враження. Я
подумав, що ви позуєте, але незабаром
збагнув, що помилився. Мало хто в наш час не
приховує справжнього змісту своїх слів,
мало кому з мого оточення властиві такі
тверді й чесні переконання!»

Капітан. «Я солдат. Крапка. Усі повинні
бути солдатами. Крапка. Люди поділяються
на два гатунки  на придатних і
непридатних до військової служби!»
Іван. «Перед тим, як мене взяли до

армії, перед тим, як я зустрів вас, у мене було
зовсім інше уявлення про військових, про
військову службу. Мені все це здавалося
сумною необхідністю. Але ви зовсім
змінили мою думку».

Капітан. «Шкода, якщо це справді
зробив тільки я!»

Іван. «Я служив і служу у вашій роті!
Що відбувається десь-інде  не знаю».
Капітан. «Напевно, те саме, що й тут».
Іван. «Я ніколи не славословив, можете

мені повірити. Ми, сучасна молодь,
вступаємо в життя занадто чутливими до

принципів нашої правди і найчастіше зустрічаємо
«в штики» тих, хто посягає на неї! Ми були
приємно вражені, що ви не зробили винятку
ні для сина першого секретаря окружкому,
ні для сина генерала; що не дивилися крізь
пальці на будь-яке порушення статуту, що
жодного разу не переклали відповідальності
на когось іншого. Що були чесним!»
Капітан. «Це не моя, а наша мораль!

Наша сила не в парадній дисципліні, а в цій
простій моралі! Крапка! Ти це визнаєш, але
цього замало  треба це все прийняти!
Інакше вважай, що два роки пропали
марно!»

Іван. «Ця мораль була опорою і
підтримкою для всіх нас. Ми дивилися на неї як на
еталон моральності для наших власних
вчинків. «Що сказав би капітан?»  запитували
ми й мимоволі намагалися зробити так, як
зробили б ви. Одначе мораль була б
безглуздою заради самої моралі, щось на
зразок стрільби у повітря...»
Капітан. «Стріляти потрібно в ціль! І

влучати в ціль!»

50



Іван. «Ви ставили мішені досить близько,
щоб їх добре було видно. І в той же час
досить далеко, щоб у них нелегко було
влучити. Потім навчили нас цілитись, навчили
стримувати тремтіння рук, коли натискуєш
на спуск. Здавалося, ви все знаєте, на все
можете відповісти. Це мене найбільше
вразило. Я замислився».
Капітан. «Чудово!»
Іван. «Я ніколи не підбирав собі друзів і

приятелів свідомо. Моє зближення з ними
відбувалося непомітно, завдяки якійсь
незрозумілій, внутрішній симпатії. Так сталося
і з вами! Я інстинктивно потягся до вас, хоч
і не знав, чим це скінчиться!»
Капітан. «Ти мені сподобався».
Іван. «Лише тоді я зрозумів, як багато

мені бракує!»
Капітан. «Це правда! Тобі багато хто

може позаздрити  освіта, посада,
становище! А в душі порожньо! Немає мети, нема
ідеалу! Тісною виявилася для тебе
інститутська лабораторія! Малим був твій дім!»
Іван. «Ідеал! Як легко вимовляється це

слово!»

Капітан. «Ні, не кожен може його
легко вимовити!»
Іван. «Я хочу бути чесним. Але ще не

знаю, який мій ідеал. Торжество мого «я»?
Досконалість краси? Комунізм? Легко
говорити про ідеали! Але ви скажіть мені: як
злити ідеал із власною кров'ю, щоб він став
плоттю, фізично відчутним, щоб ми з ним
поріднилися?»
Капітан. «Не поспішай! Кожен дістає

таку можливість! І ти дістанеш!»
Іван. «Коли я до вас придивився

пильніше, мені закортіло хоч трохи бути схожим
на вас».

Капітан. «Найкраще було б, щоб ти був
схожим на себе самого!»

Іван. «Людина бачить себе лише завдяки
іншим, товаришу капітан! У дзеркалі свого
оточення! І зображення залежить від
дзеркала!»

Капітан. «Правильно. Але крім
дзеркала оточення існує ще дзеркало епохи,
історії! Туди дивись! Чи, може, боїшся?»

Іван. «Не знаю, може, й боюся. То
правда, що мені бракує вашої сміливості.
Щоразу, уявляючи собі вас на війні, я твердо
знав, що ви боротиметеся до кінця!»
Капітан. «Кожен повинен робити свою

справу якомога краще».
Іван. «! цього достатньо?»..

Гра триває. Розмови і сміх надворі
вмовкають. Западає владна казарменна тиша. До
перевірки лишилося чверть години. А десь
у Софії в цю мить його дружина шаленіє у
веселому товаристві  вільна, радісна...
I хтось комусь шепоче: «А що робить отой
бовдур, її чоловік?..»

 Ти помилився!  каже капітан. 

Вернись назад, бо візьму твою даму!
«її вже взяли!»  відповідає в думці Іван

і робить інший хід.
Перевага товариської гри над офіційними

змаганнями полягає в тому, що можна
повертати ходи.

 Якби і в житті було так, то це було б
справжнім лихом! Усе зводилося б до
виправлення помилок!  Капітан ворушить
тонкими губами. Усміхається він якось
незвично, лице його здається ще потворнішим.
Говорить повільно, розтягуючи слова.
Злегка нахилившись уперед, довго дивиться на

шахівницю, а потім показує на самітного
пішака.  Утратиш!

 Він себе захистить!  каже Іван.

 Навряд!
Капітан робить хід конем. Несподівано

питає:

 Шкодуєш за цими двома роками, що
прослужив тут?
Іван сподівався цього запитання. Повинна

ж була їхня розмова з чогось початись!
 Не знаю, товаришу капітан... інколи

шкодую, а інколи ні... може, я щось виграв,
а може, і втратив... ніяк не можу підвести
балансу...

 І не треба!  каже капітан.  Цим
будемо займатися на цвинтарі! Я питаю тебе
тому, що ти опинився тут з власної волі.
Адже міг і відмовитись, так?

 Так, інститут міг виклопотати мені
відстрочку.

Поступово гра загострюється. Капітан
пересуває другого коня, теж у напрямі
самітного чорного пішака.
Іван розуміє, що на пішака готується

атака, але не вживає ніяких заходів.
Продовжує грати в центрі.

 Не хочеться додому, правда? 
капітан якусь мить вагається з наступним
ходом.  Кажуть, твоя жінка була дуже
вродлива?

Іван зашарівся.
 Не хочеться, товаришу капітан, але ж

людина завжди має надію, що все якось
налагодиться, не спроможна

розраховувати на щось інше, покладається лише на
частому...  Він дивиться на свої фігури й
силкується згадати, який збирався зробити
хід.

 Тому?  питає капітан.
 Треба трохи абстрагуватись... 

відповідає Іван скоріше самому собі.
 ...щоб протверезіти!  закінчує капітан

його думку.  Ти міг би поїхати у
відрядження?

Кільце круг пішака немилосердно
звужується. Ще трохи  і капітан безборонно
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візьме його. Навряд чи було на світі ще що-
небудь таке приречене, як цей пішак!

 З відрядження людина може
повернутись коли завгодно, а з казарми тільки
після певного строку.

 Ти чекаєш результату?
Обличчя Івана хмарніє. Усі двадцять три

місяці, що він тут служить, вони
листувалися з жінкою, а коли він приїхав у
відпустку, вона зустріла його дуже привітно.
Останні листи свідчили, що почуття ЇЇ
стали ще палкішими, і він уже думав, що все
владнається. Його сумніви й муки
поступово вмовкали. Він жив тривогою
щасливого чекання. Нарешті вона оцінила його
по-справжньому, відчула його відсутність,
прийняла його любов...

 Результат прийшов сьогодні,
товаришу капітан!
Капітан робить ще один допоміжний хід.

Упевнений у приреченості жалюгідного
пішака, він обмірковує дальші ходи.

 Знаю. Командир батальйону їздив до
Софії. Хтось із вашого інституту розповів
йому все!

До дідька гру, всі фігури! Вона спалила
останній міст!

 Значить, там усі знають?
 Знають.

Щоб не було назад вороття. Гинуть
найменші надії на останню спробу
порозумітися.

 Твій хід!  підганяє його капітан,
пильно дивлячись йому в вічі. «Видно, бідолаха
зовсім розгубився. Це нічого. Хай краще
понервує тут, ніж там. Ми його
підтримаємо».

Іван підводить голову.
 Далі грати немає сенсу, товаришу

капітан. Я програв!
 Ні!  Капітан незворушно дивиться на

нього.  Сенс іще є! Хочеш, поміняємося
місцями!
«Навіщо все це? Навіщо ця безглузда

гра? Чого взагалі я тут сиджу? Навіщо
продовжувати? І яке це кінець кінцем має
значення  хто кого переможе?»

Вони все ж таки міняються місцями.
Капітан поступився майже цілком виграшною
позицією.

 Так. Нелегко, друже!  каже капітан,
маючи на увазі становище чорних, а Іван
розуміє ці слова по-своєму.
Раптові сльози здушують йому горло.

Чужим голосом він каже:
 Прикро, товаришу капітан, дуже

прикро!
 Вона була твоїм першим коханням?

 питає капітан.

«Я не хочу слухати ніяких напучувань!
Пішов би оце зараз світ за очі. Але куди
підеш?»

 Зараз ми врятуємо цього пішака! 
каже капітан. Він уже проаналізував
становище.  І гра вирівняється!
«Чи не спекулює цей капітан своєю

самовпевненістю? Що він там врятує?. Дурниці!
Хотів би я, щоб він потрапив у моє
становище! Ах, так, адже ми помінялися!»

 Як же ви його врятуєте? 
насмішкувато питає Іван.

 Зараз побачиш!  Капітан жертвує
одного коня в центрі поля.
Іван приймає цю жертву з необхідності

й раптом захоплюється грою.
Та ось іще одна жертва, цього разу

королеви, і  вічний шах!
Капітан сміється.

* * *

«Чого блукати? Навіщо зайві
запитання? Нового життя не шукають, ним
живуть!»

Капітан

Іван повільно ходить коло залізної
заводської брами.
По той бік огорожі, в караульному

приміщенні, сидять Младен і Сашо. Останній
відбув гауптвахту й повернувся в роту
пригнічений, насуплений. Він безпідставно
посварився з Младеном. Зате в присутності
Івана почував себе ніяково. Вже кілька разів
він поривався йому щось сказати, але що
саме  до пуття й сам не знав.

І от сьогодні, коли вони всі втрьох
опинилися в наряді, він почав викладати Мла-
денові свої найновіші міркування про
жінок, про шлюб, про сім'ю тощо.

 Одруження  це примітив, 
просторікував він, сидячи на маленькому столику.
 Цілковите безглуздя! Ми страшенні

телепні, тому й хапаємося за нього. Ось
побачиш, ті, що з'являться після нас, років
так через п'ятдесят, наплюють на всякі
шлюби й на інші попівські дурниці!
Навпроти Сашо сидить і слухає,

роззявивши рота, сержант Стоїл. Младен майже
не чує слів друга. Та Сашо байдуже.

 Жінки й самі не знають, чого вони
хочуть! Погляньте самі! Мають же
чоловіків  здорових, дужих, гарних,  а проте
зраджують їх! Зі мною чи з кимось іншим!
«Чому?»  питаєш її. «Ох,  каже, 
люблю тебе!» «За віщо?» питаєш.
Виявляється, чоловік не міг її зрозуміти! А її сам
чорт зрозуміє! Отакі-то жінки!
По-справжньому міцні сім'ї були хіба що у наших
дідів! Тоді чоловік був богом! А жінка 
раба! Хіба хто знав, що таке розлучення,
років п'ятдесят  сто тому? Дідька лисого!
 Сашо шукає очима Івана. Дивиться на
нього крізь вікно. Та що там казати! Он
над ним теж, над цим золотим чоловіком,
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над Професором, поглумилися! З кимось
іншим такого б собі не дозволили! Ех,
якби я був на його місці...

 Ну то й що?  холодно питає Младен.
 Я б їй показав, отій дамочці... таку

любов, що запам'ятала б мене навіки!
 А нащо?
 Заради спортивного інтересу! 

гарячкує Сашо.  Бо я не такий, як ти!
Жінка повинна знати, що вона нікчема!
Младен знизує плечима. Сашо ляпає

язиком просто так, на вітер. А скільком
порядним чоловікам він сам понаставляв
роги! І скільки інших ощасливлені тим, що
він ось уже два роки служить в армії!
Сашо провадить далі:
 Щодо мене, то я ніколи не оженюся!

Хай мене четвертують  не оженюся!
Знайду собі якусь кралю, вона народить
мені дитину, я заплачу їй за це, візьму
маля і  будь здорова, чорноброва!  Він
зіскакує зі столика з наміром припинити
розмову, та, ступнувши кілька кроків,
запитує сам себе:

 За віщо їх любити? І що це значить
 любити?
Він згадує кількох жінок, з котрими спав.

Згадує зустрічі, втіхи і... радіє в душі, що
вже зовсім забув про них.
«Чим легше обриваються зв'язки, тим

краще!»
І знову бачить Івана по той бік огорожі.

Його охоплює лють.
«Ах, чому ця мадам не моя жінка? Я б

їй показав, де раки зимують! Щоб знала.
Топтав би її ногами, принижував би, щоб
знала, що я її чоловік, що я вище за неї,
дурепу, у всіх відношеннях! Заради
Професора поїхав би навіть у Софію!»
Він уявив собі невідому жінку, що впала

йому до ніг і палко про щось благає. Та
Сашо відштовхує її, проходить мимо й
навіть не озирається. О, це була б справжня
насолода!
Младен, для кого розмови з Сашо

завжди були марнуванням часу, береться за
кориснішу справу. Він читає «Короткий
музичний словник...»

До зміни караулу зосталася ще година.
Іван розмірено крокує перед залізною

брамою. Заводським подвір'ям іде дівчина.
Він упізнав її ще здалеку.
Марта.
Сьогодні вона виходить уже вшосте,

зумисне, бо на посту стоїть Іван. Ступає
легко, погойдуючись, ніби танцює.
Учора в заводській лабораторії

зіпсувався металограф. Інженери розгубилися:
його потрібно було демонтувати й везти
до Софії, але хтось (певно, Марта) згадав,
що серед солдатів є фізик з наукового
інституту, і його негайно викликали на місце

події. Іван прийшов, оглянув апарат і
знайшов пошкодження. Воно було не надто
серйозне, й він з радістю заходився його
лагодити. Йому раптом стало дуже
приємно, що він знову займається своєю
колишньою справою, що він спроможний
виконати цю роботу. Взагалі останнім часом
Іван з особливою ретельністю раз по раз
перевіряв себе, до чого він здатний. І йому
ставало й радісно, і трохи дивно, коли він
відчував, що все-таки щось та вміє!
Поки Іван лагодив апарат, Марта весь час

крутилася біля нього. Вона всіляко
намагалася нагадати йому, що вони знайомі і
що він мусить більше виявляти до неї
уваги, усміхатися їй, захоплюватись нею. Але
Іван полагодив апарат, випробував його й
пішов геть. На порозі Марта подала йому
руку. Він потиснув її так, ніби вони були
незнайомі.

 Чому ви не дивитесь на мене? 
прошепотіла вона.

Іван хотів сказати, що в нього і без неї

вистачає клопоту, та тільки мовчки глянув
на дівчину. І знову відчув, що її гарне
личко та глибокі очі ваблять його до себе.
Побачивши, що дівчина це збагнула і
мовби кепкувала з нього, Іван розсердився.

 До побачення!
I пішов. Він знав, що вона проводжає

його очима, й вирішив не озиратись. Та
біля прохідної не витримав. Марта стояла
на тому самому місці й мовчки дивилася
йому вслід. Вона вже зняла халата (яка
квапливість!) і здалеку в своєму
рожевому платті нагадувала маленьку квіточку,
що невідь як розцвіла тут, серед громаддя
сіро-зелених споруд заводу. До казарми
Іван повернувся в підвищеному настрої.

 Ну що, полагодив?  спитав його
командир роти.

 Так точно, товаришу капітан! 
бадьоро відповів Іван.
Капітан здивовано глянув на нього. Ця

молодь страшенно неврівноважена!
А за дві години його знову охопив

гнітючий настрій.
Марта проходить повз нього своєю

грайливою ходою, шукає очима його погляду.
«Навіщо мені створювати собі нові

ілюзії?»  думає Іван і не дивиться на неї.
Вона спиняється за крок перед ним,

підводить голову й, загадково усміхнувшись,
каже:

 До побачення!
Іван недбало киває їй головою:
«Іди собі, дівчино, своєю дорогою!

Знайди когось іншого для забавки! Я вже
наситився такою увагою. Більше не хочу!»
Марта сумно усміхається й опускає очі.

Пішла.
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Одразу ж слідом за нею з'являється
капітан. Він пильно дивиться на вартового,
але нічого не каже й мовчки прямує до
управління заводу. Мовби ніякої розмови
між ними й не було...
А вчора?
Капітан сказав йому:
 Це все одно, що у твоєму домі

блимав один-однісінький вогник, і його в тебе
вкрали. Може, той вогник зовсім і не грів,
але тебе зогрівала думка, що він у тебе є!

Іван мовчав. Йому було не до символіки.
А капітан вів далі:
 Ми, люди, маємо дивну звичку:

крадемо з великого вогнища життя маленькі
вогники, потім ховаємося, тікаємо з ними
кудись у закуток, віддаємо їм усе й навіть
забуваємо про світло та тепло цілого
вогнища! І яке розчарування охоплює нас,
коли ми, все життя радіючи «власному»
вогникові, нараз виявляємо, що тішилися
згаслою вуглиною!

 Але де ж те вогнище, товаришу
капітан?  зойкнув Іван.

 Обережно, воно може тебе
осліпити!  саркастично застеріг його капітан. І
показав очима на казарми, на солдатів
перед ними, на людей, що снували по шляху,
на небо, на весь навколишній світ.
Та чи зрозумів його Іван?
Яке вогнище може замінити йому ласку

дружини? Яке вогнище може усміхатись
до нього, як вона, хвилювати його, вабити?
Чи не було це все буденною, прозаїчною
агітацією? «Ні, товаришу капітан, це не
може зігріти мене, як не гріє світло Венери
або Марса!»

 Я чув,  озвався капітан,  що тобі
пропонують місце на нашому заводі!

Іван вирішив бути відвертим:
 Я не люблю вояччини, товаришу

капітан! Щоразу, коли ми всі стаємо в стрій, я
думаю: «Ось наймолодші, найміцніші, най-
здоровіші чоловіки республіки стоять отут
і марнують час! Скільки корисних речей
міг би зробити кожен з нас! А замість цього
ми стискуємо в руках гвинтівки! Навіщо?»
Скажете: це необхідно, треба захищати
баіьківщину, треба...

 Треба стати мужчинами!  перебив
його капітан.  Майбутнє будують не
нікчеми й себелюбці! А мужчини!

і пішов.

«Вогнище,  пригадує Іван їхню
розмову.  Мій вогник і справді погас».

А чи не найкраще було б, коли б він
плюнув на всю цю історію, на свої муки, на всю
оцю чортівню й почав життя заново? Але
що значить' «заново»? Чи можливе взагалі
повне оновлення людської особистості? Чи,
може, все це тільки фантазування, як і в
минулі роки?

Скінчивши гімназію, він думав, що для
нього почнеться якесь нове життя. Але ні-
40TQ не змінилося. Коли закінчив
університет, йому знову здалося, що тепер уже
напевно для нього почнеться нове життя.

І знову виявився ошуканим, бо все те, що
сталося потім, було тісно пов'язане з його
університетським життям. Так само,
одружившись, він подумав, що нарешті
настало воно, оте «нове» життя, але дуже скоро
переконався, що це теж були тільки ілюзії.
Він і гадки не мав, що ніякого нового життя
для нього настати не може, бо в ньому
самому немає нічого нового,
перетворюючого, оновлюючого. Нове життя залежить не
тільки від нових обставин, а й від нових
ідейних і моральних начал, від того, що людина
йде в якомусь новому напрямку, що перед
нею відкриваються нові обрії... Які ж вони,
ці обрії? Чи не вимагають вони
неймовірного героїзму, фанатичної віри в майбутнє
й непохитності? Адже нове життя мусить
подолати успадковану інертність
нинішнього, в багатьох відношеннях усе ще старого
світу!..

 Три тисячі сімсот сімдесят три на три
тисячі чотириста двадцять дев'ять...
Коли виникає потреба прогнати якесь

небажане почуття, то один вдається до
горілки, другий заглиблюється в працю, третій
поринає у веселощі, а Іван... множить в
думці чотиризначні числа. Не думайте, що це
дуже легко! Тут потрібна неабияка пам'ять.
Множення поглинає всю його увагу й не
лишає часу для гнітючого настрою. До
того ж Іван переконаний, що множення
багатозначних чисел є корисною розумовою
гімнастикою.

* * *

«Вночі було одне.
Вдень  зовсім інше.
Що ж із них справжнє?»

Іван

Але зараз ніч!
Солдатам негоже впадати у розпач,

солдати повинні бути сильними, солдати мусять
триматися до кінця. Лише сильні здатні
перемагати...

Але зараз ніч!
Форма лежить на стільцях, солдати

сплять, як усі люди. І один з них поклав
обважнілу голову на тверду подушку,
розслабивши напружені м'язи обличчя. Іван, най-
стриманіший з усіх солдатів, не може
стримати власних сліз. Світло, коли б воно
раптом з'явилося, виявило б змокріле,
кумедно-жалюгідне чоловіче лице, затьмарені
слізьми очі й тремтячі губи. Світло було б
вражене тим, що в казармі на місці спокій¬
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ного, привітно усміхненого, трохи
флегматичного Професора лежить зовсім інша
людина.

Але зараз ніч!
За вікном дме вітер, стомлений осінній

вітер. На білих стінах ворушаться тіні дерев.
Які ж дивні й химерні ці тіні від мертвотного
місячного сяйва  провісники невідомості й
страшної самоти! Чи не їхнє оце натужне
дихання? Чи не їхнє оце сонне хропіння,
оцей тихий стогін і невиразні слова?

Хтось обертається уві сні на другий бік,
скрипить ліжко, хтось надсадно кашляє 
і знову тиша, сповнена рівномірного
дихання. Сотня заснулих чоловіків неспроможна
розвіяти самоти. А може, тіні  його друзі?
Сашо лежить долілиць, накривши голову

подушкою й відкинувши руки вперед, наче
заснув десь у чистому полі. Младен спить
на спині  так здоровіше, вільно дихають
груди, не втомлюється серце... Іван
підводиться.

Найкраще думається вночі. Найчіткіше
згадується вночі. Найглибші відчуття
людини бувають уночі. Чи не найщирішою
людина буває теж уночі?

Удень він говорив собі в думці:
«Вона вчинила підло. Знала, що я кохаю

її, і скористалася цим. Сплутала все моє
життя, а потім утекла. Не хотіла мати сім'ю,
не хотіла мати дітей. Думала хтозна про
що. Анітрохи не поважала мене. Чого ж
шкодувати за такою! Не велика втрата!
Знайду собі іншу, ще кращу!»

Але зараз ніч!
«Все це правильно, але я люблю її, і ніхто

не може мені цього заборонити! Любов 
не нагорода для людей і не дається вона
за якісь заслуги. Може, все це дурість,
божевілля чи якийсь інший звих, але я не можу
її ненавидіти, хоча й маю для цього більше
ніж досить підстав. Коли б вона нині
захотіла повернутися, я, певно, був би найщас-
ливішою людиною в світі. Що з того, що
вона зв'язалася з іншим? Що з того, що
люди погано думатимуть про мене?»
Удень він згадав свій останній ранок

удома.
Він складав у валізку речі, а вона сиділа

на канапі й спокійно спостерігала за ним.
Навіть не ворухнулася, щоб допомогти йому,
їй до всього було байдуже.

 До побачення!  сказав він,
охоплений нестримним хвилюванням. Відчував, що
розстається з нею назавжди. Знав, що коли
повернеться, її вже тут не буде.

 До побачення!  відповіла вона.
Він хотів на прощання поговорити з нею.

Але зрозумів, що ця розмова була б ні до
чого, бо всьому вже настав кінець.

Ніколи він не ненавидів її дужче, ніж тоді.
Але зараз ніч!
Саме такою була ніч на туристській базі

в горах. Вони зостались удвох. Сторож
поїхав до міста й залишив їх самих. До півночі
вітер розігнав хмаровиння, очистив дорогу
місяцеві і, стомлений, заснув.

 Хочеш, прогуляємось?  спитала
вона, обернувшись до нього.

В сутінках світяться її очі. Його полонить
чарівна усмішка/ напіврозтулені маленькі
вуста, дрібні дитячі зуби, ніжний овал щік...
Він дивиться на неї, запаморочений ніжністю
й любов'ю, неймовірним щастям...

Пішли.

Якщо гірський вечір був чудовою казкою,
то ніч була фантазією. Утворився новий,
досі незнаний колір: поєднання місячного
срібла з темним смарагдом лук, з
сизо-зеленим оксамитом неба, з прозорими
сутінками лісів.

Під ногами шовковіла трава, напоєна
весняною снагою і пристрастю, сповнена
веселого сюрчання коників. За ними здіймався
ліс величезних буків, з розкішними
кронами, з шумливим листям, з безліччю
невидимого птаства, яке без угаву щебече,
охоплене своїм, пташиним екстазом. В лісі
повітря насичене різними весняними запахами,
ласкаво прохолодне, п'янке і збудливе...
Гребінь гір, м'яко осяяний, самітно стоїть,
немов чекаючи когось, дерева, глухий
передзвін отари, залита прозорою млою
долина...

Ніколи ще світ не був таким прекрасним!
Ніколи ще світ не був таким чарівним!
Ніколи ще світ не був таким щедрим!

Невже вона забула це?
Вдень його душу терзали ревнощі. Він

жадав помсти. Поїхати до неї? Плюнути їй у
вічі? Побити її? Чи, може, вбити?

Але зараз ніч!
І йому лишилися тільки страждання. Більш

нічого.

Ні, він не може заснути. Не може й отак
далі лежати. Треба щось робити. Чому зараз
нема війни? Якогось жахливого побоїща. Він
кинувся б уперед. Хай би йому доручили
найнебезпечніше завдання, хай би його
вбили, скалічили... Смішно? Ну, що ж, хай і
смішно! Хай сентиментально! Боже мій, яка
прекрасна картина: він умирає, і вона
приїздить, пригнічена, розкаяна, з коханням у
серці. І який би у неї був вигляд, коли б
вона одержала повідомлення про його
смерть!..

Але зараз ніч! І нема війни!
 Треба побачитися з нею! Ми можемо

порозумітися!  каже він уголос.  Треба
побачитись, поки ще не пізно!
Фосфористі стрілки годинника показують

другу годину ночі. О третій десять іде на
Софію поїзд. Ще можна встигнути на
станцію. Тільки хто ж його зараз відпустить?
Капітан! Він спить удома! Може, піти
розбудити його? Ні, краще втекти! Досить отак
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сидіти! Якщо й покарають  невелика біда!
Все життя він не може бути слухняною
лялькою! Головне зараз  це вона. Ну? Вперед!
Спочатку Іван скидає ковдру. Його

огортає нічна прохолода, він весь тремтить, але
встає. Тепер уже ніхто не може його
спинити. Дезертир? Він же до вечора
повернеться! Просто порушення дисципліни!
А капітан? Йому легко давати поради та

розповідати байки.
Днювальний вражено дивиться на нього.

Ті, що виходять до вбиральні, так не
вдягаються. У цих «учених» щось завжди не так,
як у людей.

Іван швидко одягається і, навіть не
застебнувши гудзиків, миттю вискакує надвір. На
освітленому електрикою подвір'ї нема ні
душі.

Рішучість його раптово зникає.
«Чого я туди поїду? Чого?»  запитує він

себе й уповільнює крок.
На мить уявляє собі, як він застане її: вона

солодко спить... з іншим. І знову запитує
себе:

«Чого туди їхати? Чого?»

Де ж зручніше пройти непоміченим?
Поза збройовим складом? Небезпечно! Можна
зробити маневр, на поїзд він іще встигне.
Навіть коли прибіжить в останню секунду,
без квитка сяде в вагон. А можна й через
штаб. Його не помітять. Кому б спало на
думку втікати з казарми?

«Чого туди їхати? Чого?»
Убити її й себе. Тільки так, поставити

крапку на її й на своєму житті. Він може це
зробити без будь-яких вагань!

«Чого туди їхати? Чого?»
Кроки Івана стають усе повільнішими.

Щось дедалі рішучіше стримує його.
Слідом за ним летить швидка тінь.
 Банко!  наздоганяє його Сашо. Він

зупиняється, босий, у самих підштаниках.
Його розбудив днювальний.
Щось розпирає Іванові груди. Його

покидають останні сили, і він падає на руки свого
друга.

 Облиш, Банко! Вона не заслуговує на
це! Не заслуговує!  говорить Сашо, а сам
аж кипить.  Послухай, друже, це ж най-
огидніші тварюки на світі. Вони не варті
навіть стоптаної підметки!

Ці Сашові слова знову викликають в Івана
спалах люті.

 Яз неї шкуру спущу!
Він нічого не чує, нічого не тямить.
Сашо веде його до казарми, роздягає,

кладе в ліжко й лягає поруч. Він не може
зрозуміти, що саме Професор хотів
учинити...

Але зараз ніч!

* * *

«Твердість!
змужніння!»

З неї починається

Капітан

Надвечір'я. Сонце вже от-от мало сісти за
обрій, як раптом на заході з'явилася
величезна фіолетово-чорна хмара. Вона
скидалася на зляканого птаха з розчепіреними,
кошлатими крильми, хижо спрямованими у
бік міста. Скоро хмара заслала пів-обрію.
Ще трохи  й затулить сонце, що
безтурботно наближалось до неї.

В кінці вересня такі явища бувають рідко,
тим паче, що день був не задушливий і ніщо
не провіщало раптової зміни погоди. Над
усією улоговиною панував блаженний
осінній спокій. Усе навколо огорнула тиша!
Здавалося, і природа, і люди поринули у
старечі роздуми, були охоплені спільною вірою
у щось неминуче.

А хмара  підлий розбійник, що з'явився
невідомо звідки,  ставала дедалі більшою
й страшнішою. Похмурі тіні наповзли на
осяяний сонцем схил гори й посунули вниз,
на місто.

Першу тривогу подав вітерець. Він
здійняв куряву на шляхах, хитнув деревами,
погнав швидше хвилі річки. Все навколо
прокинулося від дрімоти. Пізно. Напад був
раптовим і нестримним  без сумніву, за
якихось півхвилини світла влада сонця мала
бути поверженою. Зграя пташок
закружляла над будинками, жінки метнулися до
розвішаної білизни, перехожі заквапилися до
своїх домівок. Вітер подужчав. Злякано
загув ліс.
Страшна хмара доповзла до вогняного

кола й простягла до нього свої фіолетово-
чорні крила. Але яскраві сонячні промені
тут же розтопили їх.

Хмара ніби здивувалася. Потім знову
простягла крила до сонця  рішуче, владно. Та
похмурі хвилі й цього разу розтанули в
яскравому світлі. Хмара затремтіла від люті,
зібрала усі свої сили, рвучко налетіла на
сонце, що безтурботно усміхалося, і
затулила його.

Над землею запанував морок. Вітер, цей
непокірний бунтар, що ніколи не корився
владі хмар, знавіснів. Ліс затремтів од
паніки й жаху. Принишкла тиха річка. Люди
поховалися по домівках.
І коли вже здавалося, що морок переміг

І ніщо неспроможне його здолати, гостра,
сліпучо-яскрава шабля розітнула хмару, і
десь унизу, в глибині улоговини, на
старезній вербі блиснув раптовий спалах.

Розпанахана навпіл, смертельно поранена,
хмара поповзла за гору, лишаючи позаду
потоки крові..
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Але гора теж не змогла її захистити. І
безодня з реготом поглинула її.
Сонце знову весело засяяло. І це було

найтепліше, найжиттєдайніше світло, яке
будь-коли діставала земля.

Мінометна обслуга єфрейтора Младена
зайняла вогневу позицію, щоб провести
останні стрільби перед демобілізацією.
Сашо  навідник. Іван  заряджаючий.

І ще двоє  Желязко та «Два без п'яти».
Через рівні проміжки часу земля аж

здригається від оглушливого вибуху мін.
Іван прислухається до Младенової

команди й працює швидко, вправно. Він уперше
відчув себе як людина, що скинула
важкий (хоча й дорогий) тягар з плечей і вільно
зітхнула.
Тут немає ніякої облуди. Просто людина

звільнилася від тягаря минулого, а також
від не меншого тягаря відкинутого вже нині
майбутнього. Його чекає нове майбутнє.
Яким воно буде? Це Івана не цікавить. В
душу його влилася твердість. І, мабуть, лише
гуркіт вибухів мін та їхня руйнівна дія по-
справжньому хвилюють його.
Лежачи за мінометом, він знов за

звичкою дивиться в простір, спостерігає за
смертельним двобоєм між хмарою і сонцем.

Жорстокий біль, якого Іванові завдав лист
дружини, вже вгамувався. Останнє, що він
відчував до неї, було презирство.
Зневажаючи ЇЇ за численні вади й дурощі, він
удвічі більше зневажав самого себе за те,
що розкис, що дозволив, аби його
опанували нікчемні думки і почуття, що не приховав
цього од капітана та друзів. Мине ще день-
два  і він остаточно випливе із страшного
водовороту, вийде на берег і засне.
А коли прокинеться, все йому

здаватиметься зовсім інакшим.

Ніколи ще думки його не були такими
ясними. Ніколи ще не почував він себе таким
спокійним і впевненим. Ніколи ще ним не
опановувала така рішучість і сила.
Він знову захопився службою, взявся до

безлічі дрібних, але, як йому нині здавалося,
важливих речей, інтерес його до них не був
удаваним чи навмисним, не був він також
реакцією на те, що сталося, а виник просто
з необхідності.
Його більш не дратувало Сашове та Мла-

денове співчуття. Хлопці й далі намагалися
бути до нього уважними і щирими, особливо
після тієї ночі. Лише капітан, здавалося,
зрозумів його стан і тримався так, ніби нічого
не сталося. Іванові ставало прикро від
думки, що капітан, певно, сміється з його
слабкості.
Життя в казармі протікало як і раніше:

військові команди, дисципліна, жарти, Митє

вигадував різні історії та побрехеньки; «Два
без п'яти» і далі мудрував собі над
найпростішими речами, а солдати й далі
вважали його «невдахою-філософом»;
Желязко старанно читав книги, які позичав йому
Іван, хоча до пуття й не розумів їх, а Мла-
ден так само пильно придивлявся до
виробничого процесу на заводі та обмірковував
дальші кроки своєї кар'єри. Що ж
стосується Сашо, то він утримувався від побачень
з Данкою лише три дні, а потім їхні зустрічі
поновилися.

Нічого не змінилося. Іван вирішив, що
треба жити як і до цього. Хтось порадив йому
зберегти листа дружини як речовий доказ
для розлучення. Він так і зробив. Інший
порадив не писати їй, і він не писав. Іван
відчував, що люди збоку реальніше дивляться
на його історію, і звірився на них. На цьому,
власне, й закінчились його страждання й
думки про жінку.
Двобій у небі скінчився. Усе навколо

виблискує у м'якому світлі призахідного
сонця. Скривавлені решти велетенської хмари
повзуть до обрію і поступово зникають.
Новий вибух підбадьорює Івана. Він

піднімає важку, холодну міну, котрою за
хвилину вистрелять, і якусь мить дивиться на
неї.

 Швидше!  командує Младен і
повідомляє дані прицілу.  Вогонь!
Але замість пострілу в стволі міномета

щось тільки глухо клацнуло.
 Лягай!  горланить Младен і мерщій

кидається в окоп.

Тієї ж миті солдати залягли у своїх
окопчиках.

Ніхто ще не вірить, що міна застряла у
стволі міномета, що вона ось-ось може
вибухнути й не лишити від них навіть сліду.
Запала тиша. Іван, що лежав позад усіх,

ворухнувся й повільно поповз до міномета.
На мить він зупинився, щоб розкидати
каміння, потім рівномірно посунув уперед.

 Стій!  гукає до нього Младен. 
Назад!
Але Іван продовжує повзти далі. Ніхто з

солдатів його не бачить, бо всі поприкипали
до своїх місць.

 Стій! Я наказую!  знову кричить
Младен, ховаючи за бруствер голову. 
Мерщій назад!

До нього приєднується й Сашо:
 Банко! Куди ти? Вернися!
 Сто чортів твоїй матері! Навіжений! 

лютує Младен.  Йолоп!
Але Іван дивиться лише вперед.

Наблизившись до великого білого каменя, за яким
стоїть міномет, торкається його рукою і
спокійно повзе далі...
І в цю мить лунає оглушливий вибух.



На нього війнуло якимось дивним
запахом.

«Озон!»  подумав Іван, хоч зовсім не
розумів, звідки тут міг узятись озон.
Це було його останнє відчуття.
Першим до Івана підбіг Сашо, підняв його

голову і, помітивши на ній кров, заплакав,
мов дитина.

Потім підійшов Младен. Він нахилився,
підняв безживне тіло Івана й поніс.

«Інколи випадковість руйнує всі наші
плани, Младене! Тому завжди потрібен резерв
часу!»
Коли на місці події не лишилося ні душі,

до білого каменя наблизилась людина.
Капітан.

Адже він любив усе перевіряти!

* #

«Бачу! Бачу все, що хочу! Для
цього світла мені не потрібні очі!»

Віолетта

Тут, у цих безлюдних кімнатах, серед
тихого затишку й пахощів осінніх квітів, майже
ніколи не вмовкає музика. Мрійлива
зосередженість, молитовність... Чиста радість і
чиста скорбота... Ніщо на світі так не
вгамовує й не тішить, як ця старовинна
співзвучність трепетних струн. З цією музикою
люди наближались до бога, з нею
двадцятилітня дівчина наближається до світла.

Чи вдовольняє її це наближення, що ось
уже стільки років так і зостається лише
наближенням? І чи не втратила для неї музика
своєї чародійної сили після того, як уже не
раз тримала її в полоні щасливої омани?

Під вікном, з якого лине світло, стоїть
стілець. Вона сидить там завжди, лицем до
вулиці. Забрала собі в голову, ніби
всесильне світло, яке проникає в усі куточки землі,
колись цілком несподівано, раптово
проникне і в неї. Це не скороминуча надія, це 
віра.
Окрім музики, у неї є ще пальці, якими

вона безпомилково читає. Ті пальці
надзвичайно чутлйві і з одного дотику визначають
річ. Інколи вона пробує ними відчути...
поверхню світла! Тй здається неможливим,
щоб світло не мало поверхні. Часом вона
гадає, що світло має свій запах, свій смак.
Найдужче -вона хвилюється, коли відчуває на
собі сонце.

Віолетта сидить біля вікна й відчуває весь
навколишній світ, вловлює найтихший
шурхіт і найтонший запах, хоч не раз і почуває,

що знемагає від спраги, нахилившись над
криницею, з якої не може напитись.

Для неї не існує дня, не існує ночі. Існує
цокання годинника і визначений світлом
розпорядок людського життя.

Інколи Віолетту охоплює страшний
розпач, якого не здатні розвіяти ні музика, ні
розваги. В такі хвилини всі її відчуття
зливаються у всеохоплюючу, жорстоку муку.
Тоді вона думає, що зовсім зайва на цьому
світі, що тільки внаслідок якоїсь дивної й
жахливої помилки продовжує жити, не
маючи на це жодного права. їй хочеться
накласти на себе руки. Проте вона не
наважувалась це зробити.
«Діти сліпих народжуються зрячими!» 

сказав хтось колись.

Віолетта вхопилася за цю думку як за
єдиний рятунок, бо лиш вона спростовувала
її почуття власної непотрібності.

«У сліпих батьків діти народжуються
зрячими!»

Іноді її так само несподівано, без будь-
якого приводу, проймала радість. Дівчина
потрапляла в полон веселого настрою, і їй
починало здаватися, ніби ось зараз,
наступної миті станеться щось неймовірно
прекрасне, таке, що зробить її повноцінною
людиною. Вона пустувала, підстрибувала,
співала. А деколи вдавалася й до різних
витівок, які примушували батька її сміятися, а
тітку плакати.

Та ось уже кілька днів, як усе раптом
змінилося. Вперше вона пересіла од вікна.
Знайшла собі краще, нове місце. Пальці
молодої, ніжної руки тихо обмацують холодну
поверхню... дзеркала. Великого дзеркала,
що колись служило трагічно загиблій
матері, а нині служить її дочці.
Вона годинами простоює перед ним, ніби

щойно прозріла і ніяк не може
надивуватися й надивитися на своє лице.
Дзеркало відбиває новий образ  зовсім

безплотний, але дуже яскравий і близький
для неї. Він з'являється не на срібній
поверхні, де вона не може його бачити, а стоїть за
чорною пеленою її уяви, де вона, нічого не
бачачи, може споглядати той образ досхочу.
Старовинна музика, запах осені, холодна

гладка поверхня і дівчина з заплющеними,
ніби в задумі, очима.
Хто їй заборонить трохи пофантазувати?

Для цього не потрібні очі...
«  Це я, Летто, прийшов,  каже він.

Не сподівався, що колись прийду в цей дім,
але прийшов!
Обличчя її ясніє. Його осяює безмежне,

нічим не затьмарене щастя, доступна для
всіх радість кохання.

 Ти звідси скоро не підеш! Я тебе не
пущу!  відповідає вона і хапає його за
руки. Ті самі шершаві руки, з подряпинами
на долонях і товстими пальцями.
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 Гаразд!  обіцяє він.
Вона повертається до дзеркала.
 Ти єдиний, хто прийшов до мене! Чи

не вбачаєш ти в цьому чогось особливого?
 Що ж тут може бути особливого?
Віолетта схаменулася.
 Справді, тут нема нічого особливого!

Якщо не рахувати того, що твоя рука буде
мені потрібнішою, ніж чиясь інша, що я
дивитимуся на світ твоїми очима! Адже ми
будемо жити одне для одного!

 Так повинно бути з усіма, хто кохає!
У всьому  одне для одного!

 Щоб стати одним, правда ж?
 Так!

 Тоді, я прошу тебе, скажи, як я
виглядаю? Розкажи мені, як я виглядаю? Я хочу
бачити себе!.. Чи подобаюсь я тобі в цьому
платті... синьому!  Вона робить точнісінько
такий рух, як усі жінки, коли вони показують
свою обнову і завмирають у радісному
чеканні.

 Ти дуже гарна, Летто! І плаття тобі до
лиця, бо в тебе світле, мов золото,
волосся...

 Світле! Як дзвін золота!
 Личко твоє миле, ніжне, схоже на

личко русалки...
 Як пісня русалки... А ти знаєш, вона

приваблива...
 А стан твій стрункий, мов виточений,

трохи опущені плечі, наче віття у верби...
 Як шепіт вербового листя!  знову

перекладає вона на свою мову і тут же
пояснює:  Він іде хвилями  і то
посилюється, то завмирає, то проганяє тебе, то
кличе, але він вічний...

 Я незграбно висловлююсь і тому
зовсім мало тобі сказав! Ти дуже гарна, Летто!
Тебе неможливо описати, бо ти гарніша за
всіх дівчат!

 І за Марту?
 І за Марту!
 А ти щасливий, що я гарна? Чи

вистачить цього з тебе?
 Так, щасливий і буду щасливим, Летто!

! вроди твоєї з мене вистачить.
 А тепер розкажи мені, як виглядаєш

ти?

 Цього я якраз і не знаю! Очі різних
людей бачать по-різному! Наприклад,
обличчя одної й тої ж людини здається їм
неоднаковим!

 А обличчя одної й тої ж людини і
справді буває неоднаковим?

 Ні. Обличчя завше однакове, але в
декого очі бувають пильнішими, і бачать вони
краще; в інших очі не такі пильні й бачать
гірше!

 Значить, дзеркала бачать найліпше?
 Ні, дзеркала зовсім не бачать!

Дзеркала тільки відображують! Вони
відображують усі обличчя і всі речі так, як вони вигля¬

дають даної миті, але ніколи не дають
повного уявлення про них.

 Ти не сердишся, що я так багато тебе
розпитую?

 Ні. Адже ми житимемо одне для
одного! Питай завжди, коли тільки хочеш! І я
тобі відповідатиму!

 Це тому, що ти мене любиш, так?
 Так, тому, що я люблю тебе, Летто!
 Я хочу, щоб ти палко любив мене! По

радіо я слухала якусь передачу, в якій
казали, що любов  це світло! То правда?

 Любов  це все, Летто! Вона ще й
тепло, і музика, любов є у всякій красі,
вона  всьому початок. Скрізь, де тільки щось
народжується, є любов! Любов  це життя!
Де немає любові, там немає життя!

 А ти знаєш...  вона відійшла од
дзеркала, повернулася до нього спиною і,
прикусивши палець, з несподіваною рішучістю
спитала:  Ти знаєш, що в сліпих батьків
діти народжуються зрячими? Знаєш?

 Знаю, Летто!
 Це прекрасно, правда ж?  скрикнула

вона захоплено.  Це прекрасніше за все
на світі!

 Ти ж не сліпа, Летто!  відповів він.
В тебе просто немає зору! А це нічого.
Майже всім людям чогось бракує!»

Вона засміялася.
Зненацька пролунав різкий дзвінок.

Віолетта розчаровано опустила руки. Чого вони
дзвонять? Чи, може, знову хтось прийшов?
Чого?

Тітка, що поралася на кухні, пішла
відчиняти. Хто там говорить з нею? Де вона
чула цей голос? Це він!
До передпокою увійшов схвильований

Младен.
 Пробач, Віолетто,  сказав він

занепокоєно.  Сталося нещастя. Сьогодні по
обіді під час навчання вибухнула міна й
тяжко поранила Івана. Він у лікарні, і ніхто не
хоче мені сказати, чи він ще живий. Втратив
багато крові... не знаю, що й думати...
Може, у вас там є знайомі лікарі, щоб
подзвонити, довідатись...

 Сідайте, сідайте!  заметушилася
Віолетта.  Тато вдома, і я зараз його
спитаю... Це той солдат, що був у Марти?

 Той самий...
 Як же ж це сталося?
Младен коротко розповів про нещасний

випадок. В цю хвилину до кімнати увійшов
директор.

 Може, його нема і в живих!  сказав
Младен.

 Добрий день!  Директор подав йому
руку, потім, довідавшись про причину
відвідин нежданого гостя, зняв телефонну
трубку. Младен удруге, цього разу ще
детальніше, розповів про вибух міни.

 Не хвилюйтесь!  сказав директор. 
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Може, його ще врятують. Добрий день,
лікарю...

 І ви були поблизу, коли це сталося? 
спитала Віолетта.

 Був. Лежав за якихось десять кроків...
Я ніколи б не подумав, що лиха година
понесе його до міномета!

 Коли ёи мені скажете щось певніше? 
говорив тим часом по телефону директор.
Завтра вранці? Гаразд. До побачення!

 Навіщо ж він це зробив? 
допитувалась Віолетта.

 Не знаю,  знизав плечима Младен. 

Це справжнє безумство.
 Ваш приятель тяжко поранений, 

звернувся до Младена директор.  Його
оперували, зараз переливають кров і вранці
повідомлять нам щось певніше...

 І як з ним могло таке статися! 

скрушно зітхнув Младен.  Минулого тижня
його покинула жінка, а тепер це поранення...

 Це Младен, татку. Нас познайомила
Марта... Я то'бі розповідала...

 А, Марта!  посміхнувся директор. 
Марта для мене все одно що друга
дочка!  сказав він Младенові.  Ми з її
батьком були нерозлучними друзями. Певно,
знаєте, він загинув героєм у партизанах...
А мати вмерла під час пологів. Я був Мар-
тиним наставником і, правду вам скажу, не
знаю, котру з них двох люблю більше... 
Він приголубив Віолетту і знову звернувся
до Младена:  А звідки ваш приятель?

 Із Софії.
 До служби де працював?
 У якомусь інституті. Він сам фізик...
 Фізик, кажете?  перепитав

директор.  Мені дуже потрібен фізик на заводі!
Хоч би швидше він одужав! Гм, отака дурна
пригода!..

 Ну, то як ви вирішили,  перебила
батька Віолетта, звертаючись до Младена:
їдете додому чи лишаєтесь тут?

 Ще й сам не знаю,  відповів той. 
Хочу влаштуватися десь на велике
підприємство, вступити до інституту...

 А чом би вам не залишитись на
нашому заводі?  поцікавився директор.  Ви
ким працювали до служби?

 Слюсарем п'ятого розряду. В МТС...
Закінчив технікум...

 Чудово!  сказав директор. 
Слюсар із середньою технічною освітою, чого ж
іще нам бажати? Ми вас негайно візьмемо.
І будете вчитись. У нас тут тільки Марта не
хоче вчитися,  додав він.

 Може, вона ще не встигла зорієнтував
тися,  спробував заступитись за дівчину
Младен. .

 О, будьте певні, вона орієнтується у
всьому краще, ніж ми з вами!  відповів
директор.  їй подавай революцію,
динаміт, космічну ракету!

 Марта має рацію, татку,  озвалася
Віолетта.  Вона  найкраща людина в
світі!

 Глибоко вдячний вам,  сказав
Младен, підводячись.  Тут мені не було до
кого звернутися, тому я...

 Нічого, нічого..4,  Директор також
устав.  Зайдіть до мене завтра зранку.
Може ж таки ваш друг витримає цю ніч!
І якщо маєте намір залишитись на нашому
заводі, нашкрябайте кілька рядків про своє
життя-бутт5|... для формальності...  Він
раптом повернувся до Віолетти:  А де це
швендяє весь вечір ця «найкраща людина в
світі»? Ти не знаєш? Сьогодні у неї друга
зміна, а вона кудись майнула... Не знаєш куди?
 І не дочекавшись відповіді дочки, махнув
рукою...

 До побачення, Віолетто!  сказав
Младен.  Щиро вам дякую...

 Ви до нас іще прийдете, так? 
спитала вона.

 Прийду, Віолетто!
Младен разом з директором вийшов на

вулицю.

 Подумати тільки!  замислено мовив
директор.  Отак зопалу кинутись
знешкоджувати міну! Це щось та значить, правда?

В цю мить Младен безмежно заздрив
Іванові.

* * *

«З мінами жарти короткі!»
Капітан

В приймальній лікарні капітан помітив
незнайому жінку. Вона стояла біля вікна й не
дивилася ні на кого.
«Вона!»  Капітан був певен, що не

помилився, хоч і не міг би пояснити, як
упізнав людину, котрої ніколи раніше не бачив.
Рішуче наблизився до неї.

 Ви до Дойчинова?  спитав він різко
й трохи навіть грубо, втупивши в неї свій
пильний погляд.
Жінка стрепенулася. Певно, вона

заглибилась у свої думки й не сподівалася, що хтось
до неї звернеться. Ще менш їй сподобався
безцеремонний або, як їй здалося, невихо-
ваний тон. Проте обличчя того, що підійшов,
викликало в неї повагу.

 До Дойчинова!  спокійно відповіла
вона і в свою чергу пильно подивилась на
капітана.

Вона здалася йому холодною, відлюдьку-
ватою, нещирою, за гордістю ховалася
зневага і щось хворобливе, що виказував блиск
її очей. Удає з себе інтелігентку. Мабуть,
уміє просторікувати про мистецтво або ж
читати іноземних поетів в оригіналі. Гарна.

Вона засмучена, але якось по-своєму, не
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так# як жінка, чий чоловік тяжко поранений.
Наче думала не про Івана, а про себе.

 Я його командир!  рішуче сказав
капітан.  Вам залишається зробити тільки
одне  поїхати геть! Йому вже ліпше.

І, підвівши голову, одвернувся до вікна.
Вона зрозуміла, що цей незнайомий,

дивакуватий офіцер знає все. Значить, їй не
вдасться розіграти тут мелодраму  це
нікому не потрібно. Усі шляхи до Івана
відрізано.

 Я хочу його бачити!  благально, з
мукою в голосі, мовила вона.

 Навіщо?  капітан суворо глянув на
неї.

Жінка опустила очі.
 Сама не знаю... Так треба... 

пролепетала вона, плутаючись, видно, у власних

думках. Він обриває її:
 Так було треба!

Вона вся затремтіла. Мабуть, її охопив
нервовий дрож. Цей капітан говорить так,
ніби він  всюдисущий судія.

 Знаєте... товаришу...  вона насилу
вимовила слово «товаришу»...  я як
подумаю, що все це сталося через мене...

 Помиляєтесь!  сердито відповів
капітан.  Те, що скоїлось, не має нічого
спільного з вами!

Вона остаточно розгубилася. Страшне
почуття безповоротності відбилося на її лиці.
Це вже була зовсім інша жінка.

 А може, він хоче мене бачити?  В
голосі її забриніла остання надія.

Капітан похитав головою.

 їдьте додому. І більш сюди не
приїжджайте!  Й обернувся до дверей.
Жінка неквапливо пройшла повз нього і

зупинилась біля порога.
В очах у неї стояли сльози.
 Ну що ж, хай буде так!  мовила

вона й побігла сходами вниз.
Капітан пильно подивився їй услід.
«Так,  подумав він.  Тепер я його

цілком розумію!»
В палаті він застав Сашо й Младена.

Півгодини тому в Сашо взяли кров для
пораненого. Капітан зібрав усю роту й сказав, що
треба, щоб хтось дав Іванові кров. Із строю
вийшов тільки Сашо. Капітан здивувався:
«Невже немає більше бажаючих?» Потім
виявилося, що Сашо пригрозив кожному, хто
ще зголоситься, крім нього.

Кров узяли в Сашо.
Поранений усе ще не опритомнював. Він

утратив дуже багато крові. Лікар щойно
пішов. Біля хворого чергувала невеличка на
зріст миловидна сестра. З лиця її не сходила
весела посмішка, коли вона дивилася на
стрижені голови двох солдатів. Але вони не
помічали її.

«Невже все це правда?»  думав Сашо,
вдивляючись у бліде обличчя пораненого.

Ще до вчорашнього дня вони жили
звичайним солдатським життям, сміялися, мали
свої таємниці, збиралися через двадцять
днів роз'їхатись по домівках... Професор
одержав листа від дружини, яка його
покинула, Сашо посадили на гауптвахту, Іван уже
трохи був заспокоївся, минув би певний
час  і він, мабуть, оженився б удруге, до-
сяг би багатьох успіхів... і раптом вибухнула
ця міна! Зовсім випадково Сашо не
поранило, а Івана не вбило на смерть. А втім ще
невідомо, чи він виживе. Виходить, для них,
двох молодих людей, усе могло скінчитися,
хоч вони й не підозрівали цього, не
сподівалися. А він, Сашо, думав, що життя дане для
того, щоб веселитися, щоб любити когось і
щоб любили тебе, щоб тобі було завжди
радісно, смішно й приємно. Він так само
гадав, що солдатська служба  це просто
перебування в казармі, під час якого кожен з
них відбуває свою повинність, і раптом він
мало не загинув! А Сашо ж хоче жити!
Тепер, хоч він і зостався живий, щось
докорінно змінилося в ньому. Хтось отруїв йому
радість, і якщо вона до нього колись
повернеться, то все одно буде не такою повною
і приємною, як досі, бо поруч з нею завжди
стоятиме те, що сталося...

Сашо затремтів.
«Ти не повинен умерти, Професоре! Не

повинен!»

Він ладен лягти поруч нього в ліжко і
влити в Іванове тіло хоч краплину свого життя.

Нарешті капітан насмілився порушити
мовчанку:

 Таке могло статися з кожним із нас! 

сказав і глянув їм у вічі.
 Краще б це сталося зі мною!  сказав

Сашо.

Сльози заслали йому очі.
 Так,  тихо мовив Младен.  Ніхто

наперед не знає, що його жде!
Ніколи ще його плани, його наміри й

бажання не здавалися такими нікчемними.
Младен відчував присутність смерті, хоча й
не боявся її. Йому здавалося, що смерть 
це якийсь великий спекулянт, котрий
використовує свою страшну силу, щоб над усім
наглумитися.

 Ніхто наперед не знає...
Мимоволі він згадав свою розмову з

Іваном, коли вони йшли до Марти і Младен
розповідав йому про сліпу Віолетту.

«А ти одружися з нею!»
Тепер це вже не здавалось йому таким

дивним і недоречним, як, може, ніщо інше
не здавалося б дивним у порівнянні з
незбагненним процесом смерті.
Він знову спинив погляд на обличчі

пораненого.
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«Він був моїм єдиним і найкращим
другом! Кращого друга, ніж він, у мене не було!
І, певно, ніколи не буде!  Младен глибоко
зітхнув.  Невже йому дозволять умерти?
Невже всі такі безсилі? Лікарі, чуєте,
врятуйте його!»
Младенові запала в голову дивна думка:

якщо вони (лікарі) не можуть його
врятувати, то чом за це не візьметься він,
Младен, хоч він нічого й не тямить у лікуванні,
хоч і не знає, що треба робити? Адже він
переконаний, що врятував би!
Сестра здивовано подивилась на трьох

відвідувачів. Вони не схожі на інших... наче
прийшли сюди зовсім не до свого
товариша!..
Нараз Іван ворухнув головою і

розплющив очі.
Всі четверо кинулися до його ліжка.
 Тихо!  пошепки наказала сестра.
Що з ним сталося?
Життя повільно й неохоче знову

поверталось до нього. Але смерть ще не
відступила, хоч улита життєдайна кров робила
приступи життя дедалі могутнішими, нестримні-
шими, достатніми для того, щоб піднести
людину на орбіту буття.
В короткі секунди притомності Іван не

здатний був збагнути, що з ним сталося й де
він. Чиї це обличчя довкола нього? Як це
він тут опинився? Не знав. І не вистачало
сили думати. Щоразу, коли його розум на
мить яснішав, коли в очах у нього з'являлася
цікавість, коли він намагався про все
дізнатися,  щось обривалося в ньому, і він
знову повертався у світ невідомості, де все було
огорнене туманом.

У хвилини притомності він почував себе
страшенно кволим і легким, легшим за
соломинку в колисці, яку хтось погойдував
через дуже дивні інтервали. То вона відпливе
далеко-далеко, то знову повернеться й
затремтить, знеможена, безсила. Інколи йому
здавалося, що це не він, а хтось інший
лежить тут, вони з ним помінялися місцями,
і що той зараз повернеться. А його все не
було.

Після другого переливання крові Іван
розплющив очі, і до нього повернулася
здатність мислити. Ця притомність більше була
схожа на пробудження зі сну, коли перша-
ліпша річ, на яку впаде погляд, спочатку
породжує якусь думку, а потім відновлює і
всю діяльність мозку. Він упізнає обличчя
своїх друзів, капітана. Відтак починає
розуміти, що він у лікарні, згадує все, що
сталося. І через те, що не відчуває ніякого
болю, усміхається й каже.

 Мені яже зовсім добре!
А щоб довести це, пробує встати. Але не

встигнувши навіть підняти голову, знову
падає на подушку. Колиска відпливає ще далі.

Той, інший, з ким вони помінялись місцями,
не приходить.

Коли ж Іван прокидається знову, він
помічає на стіні навпроти вікна оранжеву
пляму. Вся палата тоне в якомусь
незвичайному напівпрозорому повітрі.

Білий лікарняний плафон, білі стіни, білі
двері, шафочки...

Над ним у білому халаті схилилася Марта.
 Прокиньтеся! Ви живі!  врочисто й

голосно каже вона.

Він усе ще нічого не тямить.
 Ви живі! Чуєте?  гукає вона.

Іван упізнає її, всміхається і хрипло
мовить:

 Марта!
 Так, це я!  Вона ще ближче

нахиляється до нього.  А вчора і вночі ви не
впізнали мене. Я вже третю ніч біля вас!

 Підсуньте мені подушку!  тихо
просить Іван.

Марта бере другу подушку і обережно
підкладає йому під голову:

 Усі вважали, що ви не виживете, а я
сиділа тут і повторювала: «Він житиме...
житиме... житиме...» Я була впевнена у вас!

 В мені?  Тепер він бачить її краще.
 Так!  радісно щебече вона.  В вас,

бо ви не такий, як інші. Ви незвичайна
людина! Знаєте, я ще тоді, у нас, зрозуміла,
ще тоді відчула, що з вами станеться щось
незвичайне...

Він усміхається, перемагаючи біль.
 Пригадуєте нашу розмову в день

мого народження?  веде далі Марта. 
Позаминулої неділі. Ви сиділи в кутку біля
дверей, пам ятаєте?

 Пам'ятаю,  відповідає він.
 Пам ятаєте, я вам сказала: «Вчиніть

щось велике»...

 І я вмер, Марто!  каже він тим
самим хриплим голосом і пробує
усміхнутися.

Ні!  вигукує вона.  Ви живі! Чуєте,
живі! Я обіцяла, що покохаю вас!

 Обіцяла...  повторює Іван з болем.
 І я справді вас кохаю!  знову

нахиляється вона над його ліжком.  Ви навіть
не уявляєте собі, як я вас люблю і як
любитиму завжди... я сидітиму біля вас, поки
ви не одужаєте... і не відійду від вас ані на
секунду...
Іван відчуває на своїх щоках дихання

Марти. Дивиться на її уста, такі близькі,
принадні...
Вона ненароком торкнулася його рани.

Іван відчув біль і лиш тепер збагнув, що
все його тіло повите бинтами.

 Марто,  каже він уже дещо чіткішим
голосом.  Але ж я не зможу полетіти в
космос... і вам доведеться залишитись на
землі...

 З вами!  мовить вона, підбігає до вік-
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на й, відчинивши внутрішні, з матовими
шибками, стулки, виходить...
До палати рине яскраве світло...
«Я живий! Живий!  повторює в думці

Іван.  У цьому немає жодного сумніву. А
міг бути мертвим, могло вічно тривати оте,
що було до вчорашнього вечора... колиска
могла відпливти й не повернутися більше
ніколи...»

В палаті зовсім посвітлішало. Навколишні
предмети здаються ближчими, але
водночас і якимись холодними та чужими у своїй
страшній білизні. Заграв солдатський горн,
потім долинув гавкіт собаки, а за хвилину
десь неподалік прогуркотів поїзд. В
коридорах загупали кроки, почувся людський
гомін. Івана охопило хвилювання.

Якщо не сьогодні, то завтра чи якогось
іншого дня, він зведеться на ноги, вийде на
вулицю, розмовлятиме з людьми, сяде у
вагон і поїде додому, а потім... потім... Як
же багато цих «потім»! І все це тому, що
він живий. А міг же... Та не варто про це
згадувати!
На стіну раптом упало сонячне світло,

таке яскраве, що поранений примружив очі.
Він згадав про один випадок із свого
минулого.

Він їхав поїздом Іскирською ущелиною.
Ще перед тим, як вирушити в дорогу, у
нього геть зіпсувався настрій. Напівпорожні
вагони, незнайомі обличчя, рівномірне
постукування коліс, чоловік, що лускав
насіння і непристойно випльовував лушпиння у
вікно, жінка із спущеними петлями на
панчохах (нащо вона їх натягла посеред літа?),
троє дівчат, які без угаву цокотіли про свої
студентські справи, власна його неуважність
 усе це сповнювало його душу

безмежним сумом, наче він був приречений на
вічні, нестерпні муки.
Був звичайний сонячний день. Після

дощу, який пройшов уночі, вода в річці була
каламутна, а вся околиця так і
вилискувала  вимита, чиста.

Наближалися до Накатника. Він нервово
почав прогулюватися по коридору й
підійшов до вікна. Ні про що не думав.
Задивився назовні. Довкола здіймалися
сіро-білі, з коричневим відтінком на вершинах,
Лакатницькі скелі  величні, неповторно
монументальні, дикі й неприступні,  і, як
йому здалося, гордо й зневажливо
дивилися на все, що повзало біля їхнього
підніжжя внизу. Над ними сяяло небо, безхмарне,
чисте. Навколо, куди не глянеш,  самі
скелі й небо. Щось незвичайне, казкове линуло
від грізної краси скель і цієї звабливої
незайманості неба...
Він вихилився з вікна. Очі його широко

розплющилися, він увесь затремтів, з
грудей вихопився крик захоплення, йому хоті¬

лося вистрибнути з вагона, потонути в цій
красі, злитися з нею...
І раптом його охопило фанатичне

благоговіння перед життям. Від його розпачу,
від недавніх гнітючих почуттів не
лишилося й сліду. І це благоговіння змінилося
великою радістю. Куди б він не повернувся,
всюди наштовхувався на незнайому досі,
безпричинну і невимовно чисту радість. І так
було наступного дня, так було ще багато
днів потому.
Поступово, однак, Іван знову

повернувся до попереднього стану і майже забув
про те відчуття, яке охопило його біля Ла-
катницьких скель. Згадав він про нього лише
зараз, повертаючись знов до життя.
«Я живу!  схвильовано подумав він. 

Тепер я знаю, чого мені бракувало в
житті! Про це влучно сказав капітан: «Не
досить бути плазуном, який радіє своєму
існуванню, який безнастанно тішиться тим,
що може розмножуватись!» Треба в ім'я
того ж таки великого життя, якому радіє
плазун, зуміти пожертвувати собою!
Цілком, безповоротно, або, як висловлюється
ота фантазерка Марта,  всевіддайно!
Досі я не був на це здатний. Навіть коли
підповзав до міномета  я все тоді робив
інстинктивно! Але нині я вже можу сказати,
що коли б раптом стало потрібно
знешкодити міну, я зробив би це, ясно усвідомлюючи,
що можу втратити життя, яке люблю
безмежно! Досі в мене цієї здатності не було,
годі, як у Сашо, у Младена, а найбільше
у капітана  вона є! Це сміливість! Я живу!
І усвідомлюю всі переваги, всю чарівність
життя, і я гордий та щасливий тим, що пер-
шої-ліпшої миті можу це життя втратити! А
це вже справді необмежена свобода!»
У нього наморочиться голова, потім усе

проходить, і він відчуває якусь безмежну
легкість. В такому стані він перебував, коли
захистив диплом. Захист був нелегкий, бо
тема роботи була дуже складна, і
професори докладно розпитували його про неї. Але
все пройшло блискуче. Він попрямував
додому. Ішов лісом і відчував неймовірну
легкість.

Він схожий був на людину, що раптом
звільнилася від баласту й, мов шар,
здійнялася вгору.

Увійшов лікар, який провадив вранішній
обхід. Він здивувався, що в пораненого
такий добрий вигляд.

 Скоро вас випишемо!  сказав він
лагідно, радіючи за Івана.

За ним ринула ціла процесія: санітари, що
провітрюють палату, миють підлогу й
застеляють ліжко, сестра із шприцом, яка
робить йому уколи, а потім якийсь чоловік у
білому, що записує в книгу дані про стан
здоров'я, та інші. Йому здавалося, що всі
вони веселі, збуджені, що всі поділяють
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його радість, і серце Іванове сповнилося
до них вдячністю.
Разом з усіма увійшов і головний лікар.

Його теж здивував добрий вигляд хворого.
Іван розумів, що того дня, коли він
потрапив сюди, його вважали списаним.

 Я хочу їсти!  несподівано звернувся
Іван до головного лікаря і сам зніяковів за
свій грубий голос.
Головний наказав принести йому

сніданок.

Згодом усі пішли.
Лишившись на самоті, Іван раптом заснув.

Вперше за останні два роки він спав
глибоким сном, його не мучили ні кошмари, ні
тривожні думки.

Невдовзі по обіді до палати вдерлися Са-
шо й Младен. Він зачув їхні кроки ще в
коридорі і, коли вони з явилися на порозі,
подивився на них сяючими очима. Сашо сів
коло нього на ліжку й захоплено вигукнув:

 Живий, чортяка! А я вже думав 
кінець фізиці! Мамцю моя, а чи знаєш, Іване,
що твоя голова зараз дуже схожа на Пипі-
ну!  «Пипіна голова»  це одна з
невеликих мішеней, по яких вони часто стріляли.
Скільки буде, якщо тридцять один
помножити на тридцять два? Ось тобі ікс, ось тобі
ігрек, а ось тобі зет!  він цмокнув його
в неголену щоку й тут же додав:  Чом
не попросиш сестричку, щоб тебе
поголили?

Младен розгорнув пакунок з цукерками,
фруктами та ще всякою всячиною, якої

пораненому вистачить принаймні на десять
днів.

 Це від усієї роти!  сказав він.
«Від усієї роти»... Іван швидко згадав

імена солдатів, їхні обличчя.. Желязко, Фисти-
ка, Кирил з Комарців, Стоян, котрий вічно
насвистує, «Два без п яти», Дойчо, Рангел,
Євтим... Уся рота...
Сашо якомога детальніше розповів про

вибух міни, оскільки вважав, що поранений
не знає, як усе це сталося. Його ніхто не
перебивав: і Іванові, і Младенові приємно
було його слухати.

 А чи знаєш ти,  сказав Сашо так,
ніби Іван і справді міг це знати,  як ми
посварилися з капітаном, коли тобі
переливали кров! Він мені каже: «Добре, що разом
з кров'ю не передається потерпілому і твоя
вдача!»  І я тут же йому відповідаю:
«Дозвольте заперечити, товаришу капітан, у
такому разі це пішло б Іванові тільки на
користь!»

«Усе прекрасно  і сонце, що світить
мені в вічі, і базікання Сашо, і поблажлива
посмішка Младена, і оце легке й радісне
почуття, що охопило мене!»  подумав Іван.
Поки Сашо розповідав різні пригоди з

життя роти, Іван продовжував
розмірковувати.

«Я ще не знаю, як житиму далі! Можливо,
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залишусь назавжди калікою, можливо, мені
щось ампутують, можливо, буду навіки
прикований до ліжка... Але попри все це я
знаю, що буду щасливим! Я не можу не
бути щасливим! Навіть у найгірші хвилини я
все-таки буду щасливим!».
Він переводив погляд то на Сашо, то на

Младена. Сашо, скорчивши гримасу,
перекривляв «Два без п яти»:
«Був єден файний чоловік у роті, і той

мало не згинув. Усе файне недовговічне,
але ж тим-то воно й файне!»
Потім Младен розповів про те, як

знепритомніла Данка, коли їй сказали, що
Сашо теж убито.

 Хе, знепритомніла, бабські вигадки! 
промимрив Сашо, але видно було, що від
цих слів йому стало приємно.

«Найважливішим є перше
враження, яке я справлю на своїх нових
знайомих».

Младен

Нарешті настав цей довгожданий день!
По шосе до заводу попід стрункими

шерегами тополь поспішають люди. Ідуть
цивільні, військові, жінки, чоловіки. Мчать
мотоциклісти, один за одним проїжджають
велосипедисти, важко повзе переповнений
автобус  у розчинені ворота пливе жива ріка!
На центральній прохідній знову стоїть

вартовий. Це Желязко у хвацькому Младе-
новому береті. Він з цікавістю розглядає
перехожих. Помітивши парубка в зелених
штанях і білій сорочці з засуканими
рукавами, Желязко зникає в будці, бере
наготовлений букет і, ставши на своє місце, жде,
поки з ним порівняється Младен.

 Щасти тобі!  тицяє він йому до рук
квіти.

Младен дивиться на вартового, в його
усміхнені дружелюбні очі, на букет польових
квітів.

 І тобі теж, друже!

У цивільному Младена важко впізнати.
Обличчя його здається відкритішим і не
таким поважним. Очі замислені, зосереджені,

Друзі пішли. Точніше  їх витурила
доглядальниця. Сашо поцілував Івана в щоку
і на мигах показав йому, що попросить
сестру поголити його.

Настав вечір. Який же він був не схожий
на інші вечори! Навколо так спокійно, тихо.
М'яке світло лампи, тихі кроки сестер та
доглядальниць, упевнена посмішка лікаря,
чіткий ритм серця і незвичайна ясність
розуму...

 Ви граєте в шахи?  спитав Іван сестру,
що принесла йому вечерю.
Та вирячилась на нього. Вона вперше

прийшла в цю палату, де, як їй казали, лежав
тяжко поранений.

 Якщо можна,  вів далі Іван, 
принесіть мені, будь ласка, шахи. Може,
вдасться з кимось пограти!

п

в них відбилося збудження. Желязко
кривиться  без форми Младен йому не
подобається.

Колишній єфрейтор проходить у
заводські ворота, як проходив у них тисячу
разів. Але по той бік усе йому нині здається
якимсь дивним і незвичайним.
Младена раптом охоплюють сумніви і

збентеженість. Як воно буде далі? Чи не
трапиться чогось непередбаченого, що може
сплутати його наміри? Чи все він як слід
продумав?
За мить перед тим, як увійти до

начальника цеху, солдат Младен проганяє
збентеженість і сумніви громадянина Младена і
набуває звичайної врівноваженості.

 Все гаразд!
Начальник цеху  інженер, ще зовсім

молодий хлопець. Младен кілька разів
бачив його на території заводу, проте лише
зараз звернув на це увагу.
«Такий молодий,  подумав він,  і

вже начальник і інженер! А чому б не
досягти цього й мені?»
Він клацнув закаблуками й

по-військовому виструнчився.

Начальник цеху, схилившись над якимись
паперами, байдуже глянув на нього.

 Сідайте, будь ласка,  запропонував
він.

Младенові приємно, що до нього
звертаються на «ви». Він сідає. І одразу ж почи-
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Нає озиратись. Килим, крісла, на стіні
картина, велика шафа із зразками деталей і
маса книг! Чорнильниця з кованого заліза...
«Мабуть, йому немає ще й тридцяти...»

, Начальник цеху, підперши кулаками
підборіддя, силкується на чомусь
зосередитись. Младен не знає, на чому саме, але
вираз інженерового обличчя йому
подобається.

 Ваше прізвище...  каже він і, перш
ніж Младен устигає розтулити рота,
вигукує;  Так, так! Директор мені говорив про
вас. Дуже добре, що ви залишаєтеся тут.

Младен помічає у його погляді якусь нія*
ковість, йому здається, що інженер чомусь
непокоїться і водночас виявляє до нього
цікавість.

 Де б ви хотіли працювати?
Учорашній солдат прийшов сюди з двома

дюжинами готових відповідей.
 Куди пошлете, товаришу начальник!
Інженер не приховує свого здивування.

Така готовність завжди викликала у нього
сумнів. А може, він і справді молодий
ентузіаст, комсомолець?..

 І все-таки, куди б вам хотілося?  він
явно хотів почути, до чого у Младена є
нахил.

Младен правильно зрозумів його і
пояснив, що в нього є нахил до всього, що йому
доручають. Він може піти куди завгодно,
де тільки є потреба в старанному
робітникові. Заробіток його не цікавить.
Важливо  робота.

 А що ви вмієте?
У Младена й на це готова відповідь:
 Нічого не вмію, товаришу начальник!

Младен мовчить npov те, що деякий час
працював у МТС, нічого не каже про свою
підготовку під час перебування на службі. Він
відзначиться раптово. Десь він читав:
«Якщо хочеш, щоб тебе поважали, приховуй
від інших своє зростання. А потім ураз
відзначся!»

 Ми вас навчимо,  заспокоює його

інженер, витлумачивши по-своєму блиск Мла-
денових очей. Відтак діловим тоном
наказує:  Підете в третю складальну бригаду!
Місяць попрацюєте  й іспит на розряд.
А зараз підіть до начальника дільниці
інженера Папазова, а потім у відділ кадрів,
там вам випишуть спецодяг і дозвіл на
харчування в їдальні. Гроші у вас є?

 Нема...

 Одержите аванс. А квартира?
 Тимчасова...

Начальник підводиться і подає йому
руку:

 Бажаю успіху!
І ось Младен стоїть під дверима

складального цеху, в якому чути передзвін
молотків, гудуть машини й пахне іржею. Там на
нього чекає інше життя.

Поблизу чується чийсь свист. З вікна
лабораторії йому махає рукою Марта.

Младен киває їй у відповідь і переступає
поріг.
«Ось я і тут,  думає він, ні на що не

дивлячись.  Ось воно, місце, з якого він
почне! Його, так би мовити, стартова
площадка! Треба змогти!»
Треба. Дехто може переважати його

іншими якостями, зате кожен зніме шапку
перед його самодисципліною.
«Самодисципліна  це річище, по якому

плине життя! Якщо змінити річище,
зміниться й напрямок життя!»  «Я розумію,
товаришу капітане! Але чи зможу?»  «Якщо
захочеш  зможеш!»

Він сам збагнув цю стару як світ істину.
Але вся справа в тому, як захотіти! Чи
знайдеться хтось такий, хто не хотів би посісти
високого становища в суспільстві, добре
заробляти, у всьому забезпечити себе й
досягти чогось великого? Таких багато, і** вони
цього хочуть.

Младен зневажливо посміхається.

«Захотіти по-справжньому  означає
змінити за власним бажанням самого себе,
відкинути все непотрібне, опанувати самим
собою і всіма силами, розумом, серцем
прагнути до мети. Душа твоя, тіло твоє
повинні бажати, горіти заради досягнення
обраної мети. Треба бути готовим усім
пожертвувати! Розумно, доцільно витрачати сили в
поході, дотримуватись відомого принципу:
«всі сили  в одному напрямі», бути
схожим на полководця, який прагне виграти
велику битву. І нарешті  витримка.
Змогти все витерпіти, не вдовольнятися
дрібними перемогами, а чекати великої
справжньої перемоги...»

О, це вже не учнівські мрії!
«Про село не може бути й1 мови! 

рішуче заперечує він у думці.  Я залишуся
тут!»  Він сяючими очима придивляється
до всього навколо.

Усе сталося учора ввечері.
Марта сказала, щоб він прийшов до її

подруги. Младен здогадувався, що про це
її просила Віолетта.
Простора вітальня була яскраво

освітлена великою люстрою, обставлена легкими
модними меблями, на стінах висіли дві
пастелі, а під вікном стояла величезна пальма.
У всьому відчувалася якась холодна
офіційність, і це трохи його збентежило. На
ньому були прості, дешеві штани й біла
сорочка. Йому допомогла безцеремонність
Марти. Вона почувала себе тут, наче вдома.

Поки він озирався довкола, йому спали на
думку слова капітана, які той сказав уранці
перед звільненням їхнього призову:
«Будьте мужчинами!»
Увімкнули магнітофон. Самітня віолон-
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мель тужила над чиєюсь долею. Ця музика
дратувала Младена.
«Що ти шукаєш тут? Чого прийшов? Чого

вторгаєшся в чужий світ? Щоб
розтривожити його, посіяти неспокій, а потім
скористатися ним?»  питали звуки.

 Щось ти сьогодні не дуже веселий! 
зауважила Марта.

Він мовчав.

Тоді вона заговорила про Івана. Младен
знав, що вона ходила до лікарні. Що її
туди вело  любов чи легковажність? Йому
здавалося неймовірним, щоб Іван, такий
серйозний і замкнутий, міг захопитися
Мартою. І все-таки у них, здається, було щось
спільне...

Рипнули двері. Швидким, упевненим
кроком до нього наблизилась Віолетта. Младен
підвівся, взяв її маленькі руки й на кілька
секунд затримав у своїх долонях,
відчуваючи їхнє тремтіння...
Вона була в піднесеному настрої. Від

печальної непорушності, що була в неї того
вечора у Марти, не лишилося й сліду.
Вона ждала його, думала, прийде раніше...
Чому не приходив? Обіцяв, а не прийшов. Ні,
вона йому цього не подарує! Він мусить
спокутувати свою провину! Може, ця
музика йому не до вподоби?

А ти постав для нього марш! 
ущипливо порадила Марта.
Віолетта була чарівною навіть у чорних

окулярах. У неї дуже виразні вуста. Вони
говорили про все, чого не могли сказати
очі.

Синя сукня, пантофлі з парчі, золотий
пояс... Як вона уявляла собі золото?..
Дівчина сіла біля нього. її високі груди

прискорено здіймались і опускались.
Марта відклала убік журнал і підійшла до

них. Ніколи ще не бачила вона такою своєї
подруги!
«Закохалась по самі вуха!  подумала

Марта.  І в кого? В цього бездушного
комбінатора! Яку вона собі склала про нього
думку?»
Младен угадав ці запитання і мовчки

відповів:

«Хіба ж я в цьому винен?»
Як він провів останні дні? Чи одужав його

друг? Вона недавно теж хотіла провідати
його в лікарні. Чи радий він, що
демобілізувався? Що йому сьогодні снилося? 
сипала вона запитаннями.

Младен не знав, з чого почати й про що
говорити. Велика, важлива розмова мала
відбутися потім, коли прийде директор, а
тим часом він мусить берегти свої думки,
не розпорошузати сил.
Врятувала його Віолеттина тітка, що

зайшла до вітальні. Вона кинулась до
Младена, поцілувала його в щоку, хоч це йому
було й неприємно, і тут же почала скаржи¬

тись на брата, який завжди запізнюється. З
настирливою жіночою цікавістю вона
почала розпитувати Младена про вибух міни.
Це було для нього серйозним іспитом.
«Хочуть перевірити мою скромність»,

подумав він і розповів усе так, що всі були
ним зачаровані. Навіть Марта подивилась на
нього іншими очима. Віолетта раз по раз
перебивала його, досить тактовно й тонко
розпитувала про деякі подробиці, що
немало здивувало Младена. Він пильнував, щоб
не сказати чогось зайвого. Похвалив Івана,
Сашо, а про себе промовчав.
Віолетта запротестувала. Младен

розумів, що в неї вже склалося про нього своє
уявлення,  дуже гарне й дуже приємне. І
він повинен зробити все можливе, щоб
своєю справжньою поведінкою не змінити
цього уявлення, щоб воно лишалося таким
якомога довше. Йому також стало ясно, що
дівчина не знає життя так, як знає його він, і
все-таки в них обох є одна спільна риса 
спрощене сприйняття подій, зведення їх до
голої суті. Він помітив, що Віолетту завжди
хвилює суть події, але ніколи не хвилюють
пов'язані з нею обставини.
До останньої хвилини Младен приховував

своє рішення залишитися тут, у місті. Хотів,
щоб вона його почала умовляти і щоб
узяла на себе деякі дружні зобов язання щодо
нього. Він охоче погоджувався на те, щоб
вона була його поводирем в тутешньому
світі. Так воно й сталося. Віолетта
захопилася й почала переконувати Младена в
перевагах їхнього міста перед його рідним
краєм, виявивши й цього разу неабияку
обізнаність. З дитячою наївністю вона малювала
картини тутешнього життя, які мали його
привабити і вплинути на нього. Він
делікатно опирався. Марта нишком сміялася: її
розважала наївність подруги й хитра гра
Младена.
Нараз йому стало ніяково. Він окинув

поглядом кімнату, обох дівчат, пащекувату
тітку, і хтозна-чому, раптом згадав свою
однокласницю, горбату Пенку з їхнього
села...

Якось узимку вони разом поверталися з
гімназії додому. Дівчинка не могла сама
зійти крутою слизькою стежкою вниз і
попросила Младена допомогти їй. Та він удав,
ніби не чує і навмисне відстав. Йому було
соромно йти поруч неї, щоб люди, бува, не
подумали, що між ними щось є! Дівчинка
безпорадно заплакала і, розчепіривши
руки, пішла ковзанкою сама, з усіх сил
намагаючись утриматись на ногах. Він з
тривогою стежив за нею, йдучи позаду, і раптом
побачив, як вона посковзнулася, полетіла
вниз і зарилася в сніг. Тієї ж миті він
помітив неподалік директора гімназії. Не
розмірковуючи, Младен кинувся до дівчинки і
подав їй руку. Вона схлипувала зі страху й
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витирала сльози, але, помітивши директора,
усе збагнула. Міцно стулила губи, рвучко
шарпнулась убік і так глянула на Младена,
що в того аж мурашки побігли по спині. В
її погляді були і осуд, і ненависть, і огида,
і це глибоко вразило його, обпекло й
назавжди лишило в душі слід...

До півночі він метався в ліжку та все
запитував себе: «Негідник я чи ні?»
1 який це був жах, коли наступного дня

директор увійшов до класу й перед усіма
учнями похвалив його за сміливий
товариський вчинок... До самих канікул він не
наважувався глянути Пенці в вічі. Гіркішого за
це почуття він поки що не зазнав...
Младен подумав, що найкраще було б

зараз устати, вибачитись й піти геть.
Але треба було залишитись.
Увійшов директор.
Батько.

В його темних очах світилася лагідна

усмішка. Голос тихий  напівласкавий, напів-
іронічний, ніби він про щось саме глузливо
думав. Лише зламані, мов пташині крила,
брови виказували зовсім інші почуття.

Він запитливо поглянув на Младена. Той
зніяковів, і це було йому на користь.
Директор поцікавився, як почуває себе Іван.
Потім обняв дочку, поцілував її в чоло й
жартома спитав Марту:

 Що там нового чути про фотонні
кораблі?

Дівчина враз пожвавішала.
 Оце недавно прочитала дуже цікаве

повідомлення...  Вона охоче підхопила
зачеплену тему.

Віолетта обернулася до Младена.
«Чи подобається тобі мій дім, мій

батько, моє оточення?»  мовчки запитувала
вона.

Младен мусив щось говорити. Аби не
подумали, що він бовдур. Але що? Він не мав
жодного уявлення про фотонні кораблі, і
Марта одразу ж зрозуміє це.

Він розповів, як почуває себе в
цивільному одязі. Коли надяг його, то сам себе
не міг упізнати. Розмова стала загальною,
невимушеною.

Директор усе частіше й прихильніше
зиркав на Младена, а потім заходився
розповідати різні веселі історії.
Під час вечері він раз по раз звертався

до гостя, розпитував про враження від
дворічної служби. Младен відповідав коротко,
чітко.

«Який дисциплінований і чесний

парубок!»  подумав директор. Немало добрих
слів сказав він колишньому єфрейторові і
про його командира.

 Більше було б у нас таких людей! 
захоплено вигукнув він.
Младен помітив, що директор надто

уважно прислухається до слів дочки, що він

здивований її пожвавленим настроєм. По
його обличчю ковзнула тінь неспокою.
«Дуже любить дочку!  відзначив про

себе Младён.  Візьмемо це до уваги!»
 Про що ви думаєте?  спитала його

Віолетта й усміхнулася.
 Ніяк не можу призвичаїтись... 

відповів Младен.
 А ви не соромтесь!  сказала вона. 

Приходьте до нас частіше!  Вона
обернулася до батька:  Татку, буде з Младена
робітник?

 Це залежить тільки від нього! 
лагідно одказав директор.

 Дякую!  вклонився Младен і
почервонів. .

 За віщо?  здивувався директор. 
Якщо не я, то хтось інший прийме вас на
роботу! В нашому місті робочі руки
потрібні!
Марта з лукавим усміхом дивилася на

нього.

 А як нам потрібен фізик!  далі
провадив директор.  Поговоріть з вашим
приятелем! Хай лишається в нас, коли
видужає! Дамо йому добру зарплату і
пристойну квартиру.

 Мені здається, що Марті легше буде
його умовити!  відказав Младен.
Марта стрепенулася.

Лукаво-насмішкуватий вираз її обличчя змінився удавано
серйозним, сумним.

 Його ніхто не зможе умовити це
зробити!  зітхнула вона.

 Чому?
 Іван не з туїх, хто ганяється за добрим

заробітком!  пояснив Младен.  Його
можна принадити хіба що цікавою роботою.
Однак після цієї пригоди з міною я не вірю,
щоб він захотів лишитись у цьому місті...

 Це не причина!  перебила його
Марта.  Іван  особлива людина.
Останні слова вона вимовила з щирим

захопленням, і Младен подумав: «Як було б
добре, коли б і про мене хтось сказав, що
я «особлива» людина!»

Директор знизав плечима.
Незабаром усі підвелися з-за столу. На

прощання Віолетта, сумно всміхаючись,
сказала Младенові:

 Приходьте до нас частіше! Я завжди
вдома.

 Приходьте, приходьте!  приєднався
до неї й директор.
Младен був задоволений. Тільки Марта

розсердила його по дорозі.
 Слухай,  сказала вона,  я не хочу,

щоб скоїлася якась неприємна історія.
Дивись, не втрачай розуму!

Усе це сталося учора ввечері.
А зараз Младен упевнено заходив до

цеху.
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«У мене з явилося нове, дивне
відчуття повної гармонії, яке йшло
від усієї моєї істоти й від усього
навколишнього світу».

Іван

Він поклав перев'язану руку на раму вікна.
Вітер ущух, рейки з гуркотом множаться 
дві... чотири... шість... Перон, кінець. Кінець
двом рокам служби. Ні! Немає початку,
немає кінця. Є життя.

Станція.
До нього підійшов носильник у старій

синій робі. Він досить кмітливий  людина з
перев язаною рукою не може сама нести
свій багаж. Іван дав йому валізу і свою
адресу.

Всю дорогу він почував себе легко й
радісно. Це почуття не покидало його відтоді,
як він опритомнів у лікарні.
Його проводжали тільки Марта й Младен.

Капітан не терпів «подібних церемоній» і на
станцію не прийшов. Це ще раз
переконало Івана в щирій приязні до нього
командира роти. Останні слова, які він почув од
капітана ще в лікарні, були: «Ми з тобою
чудово пограли в шахи!»

Младен ніс валізу і весь час торочив про
свою роботу на заводі. Певно, вважав, що
це Івана найбільше цікавить.

 Слухай,  нарешті не витримав той,
давай облишимо ці розмови до іншого
разу!
Младен здивовано роззявив рота. Іван так

і не зрозумів, що він подумав тоді про
нього.

Марта мовчала. Вона була в чорній,
строгій сукні й виглядала ще принаднішою. Іван
подумав, що вона надягла цю сукню

навмисне, щоб нагадати йому про їхню першу
зустріч. Марта весь час намагалася не
дивитись на нього і була збентежена. В очах її
застиг сум.

Іван усміхнувся. Вона усе як слід
продумала. А коли прощатимуться, неодмінно
вчинить щось особливе, і тепер готувалася до
цієї миті.
Вони увійшли в порожнє купе. До

відходу поїзда лишалося ще багато часу, і всі
троє посідали. Младен сказав щось на
зразок: «Скінчилася наша служба... ми
розлучаємось і, може, ніколи вже не
побачимось... Таке життя...».

Мабуть, він хотів, щоб Іван запропонував
підтримувати й далі їхню дружбу.

Іван нічого не відповів. Він підійшов до
вікна й почав дивитись на місто.
Уздовж поїзда йшла продавщиця

морозива. Іван хотів купити три порції, але Мла¬

ден і Марта відмовились. Младен тому, що,
мовляв, якось не личить серйозній людині
їсти прилюдно морозиво. А Марта тому, що
готувалася до чогось «особливого» і їй
було не до морозива. Тоді Іван купив лише
собі й, сівши навпроти них, спокійнісінько
з'їв його.

Вони дивилися на нього з німим подивом.

 От коли б тут був Сашо,  сказав
Іван,  йому замало було б і повної таці!
Младен скористався нагодою й

повідомив, що одержав від Сашо листа. Пише, як
гуляли три дні підряд і лазили рачки по
місту. Младен не знав, що Сашо написав
йому все те навмисне.

 Шкода,  мовив Іван,  коли б там
був я, гуляли б і четвертий день!
Тепер Младен мав усі підстави твердити,

що, скинувши військову форму, люди
стають зовсім іншими.

Іван витер руки й перевів погляд на
Марту. В сутінках, що стояли в купе, лице її
знову здалося йому дуже принадним. Його
вабила ніжна шкіра щік, приємна
заокругленість підборіддя, кумедна серйозність
зведених брів і дивний блиск глибоких очей.

Йому кортіло їх поцілувати, ті очі.
Младен підвівся й подав Іванові руку:
 Ну, бувай здоров! Якщо надумаєш

вернутися на наш завод, приїжджай, я буду
вельми радий. І якщо буде якась скрута...
пиши!

Іван обняв його здоровою рукою, і
Младен вийшов з вагона. Вони зостались удвох
із Мартою в напівтемному купе.

 Візьми й мене з собою!  раптом
сказала вона, дивлячись йому в вічі.

 Навіщо? Хочеш побачити Софію?
 Я хочу побачити, як ти житимеш! 

Марта не помітила в його словах іронії.
Боюся, що тобі буде важко, і хочу бути з
тобою.

 Холодні примочки, бинти, градусник...
так?  усміхнувся Іван.  Спасибі, Марто,
але я вже здоровий.  Він зігнув уражену
руку.  А втім, якщо хочеш, то їдьмо!

 Ні, в гості їздити не люблю! 
сердито відповіла дівчина.

Він щиро засміявся.
 Ти не розумієш мене!  В її голосі

бриніли образа і біль.  Ти нічого, нічого
не розумієш!  Очі Марти сяйнули новим,
незвичайним блиском. У раптовому пориві
вона обняла Івана, забувши про його
поранену руку.

Ось воно, це «особливе»!
Потім дівчина схопила руками його

голову, повернула її до себе й зблизька глянула
в вічі  хотіла проникнути в їхню глибінь,
збагнути його усмішку...

Зіниці її розширились.
Вона поцілувала його й вибігла.
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...Здрастуй, Софіє!..

....Шкода, що зараз тут ніде не видно
морозива. Та й кому б спало на думку
ласувати ним у таку холоднечу? Непогано
було б десь придбати машинку й самому
взимку готувати його собі вдома. Стіл біля
радіатора, купа журналів з фотознімками
вродливих актрис, книги з найцікавішими
шаховими партіями і морозиво... Мабуть, ще
бракувало б тільки люльки й тютюну...
Боже мій, як обурилися б декотрі з

колишніх його друзів, коли б вони знали, що
це його єдине теперішнє конкретне
бажання!

«Що ж, буде так, як повинно бути!»
 Здрастуй, Софіє!

Нова споруда бентежить своїм холодом,
запахом вапна й фарби. Спинившись перед
входом, Іван критично оглядає фасад.
Широкі вікна, сірий цоколь, базальтовий
тротуар, золото-чорна табличка, обертові двері...
Усе дихає солідністю, навмисною
врочистістю й поважністю, наче без цього інституту
ніщо не може й існувати на світі.

Назустріч Іванові спускається літній, на-
півлисий чоловік з рум яним, моложавим
обличчям. Колега Неделев.

 О-о!  радісно вигукує він, трясе
Іванову здорову руку та аж мружиться від
щастя й цілує його в щоку.  3 приїздом,
з приїздом! Як рученька? Міцний!  Він
весь аж промениться.  Пройшов крізь
вогонь і кров!  Ця зустріч  справжнє
щастя для Неделева,  А ми на тебе так
чекаємо! Шеф сказав, щоб місце зберегли
за тобою!

Неделев хоче знати, чи дуже болить у
Івана рана, чи багато втратив він крові, чи
призначать йому пенсію, чи не викличе це
поранення якихось ускладнень у його
здоров'ї, чи працюватиме він, як і раніше, чи
дозволять йому займатися фізичними
дослідженнями... Неделев хоче знати дуже
багато, а Іван переконаний, що симпатичний,
привітно усміхнений колега взагалі нічого не
хоче знати.

Спогади, від яких тхне антипатією...
Балакучість Неделева... Незвичне догідництво
перед кожним... Сумовита посмішка
людини, яка змушена ковтати незаслужен!
образи... Пафос, з яким Неделев схиляється
перед усп Гхами того чи іншого колеги...
Загадковий вираз обличчя, з яким він захо-і
дить до кабінету директора й виходить
звідти... Незворушне мовчання, коли розмова
виходить за межі загально прийнятої крити¬

ки... Приглушене зітхання з приводу
обмежених перспектив безпартійних...
Як би назвали його в роті? Що сказали

б про нього?
Капітан: «І звідки тут узялася ця ялова

мадам?»
Мла ден: « Цей знає, де раки зиму¬

ють!»

С а ш о: «Педераст!»
«Д вабезп'яти»: «Корчить із себе

дурника, але не такий то він уже й дурень».
Же л я з к о: «Професоре, цей чоловік

схожий на фальшиву монету, єй-єй!»
Доктор хімії Неделев довго пояснює

Іванові, як збудовано новий корпус, скільки у
нього вгатили коштів, як усі тут
наморочилися з цим будівництвом; а він, Іван,
приїхав на готовеньке. Звичайно, це зовсім не
означає, що він нероба...
Іван слухає його терпляче й уважно: за

всіма цими поясненнями й захопленими
вигуками Неделева криється якась мета.

Неделев приступає до діла:
А чого б тобі не перейти на роботу в

мій відділ? Мені якраз потрібен фізик!
Удвох ми й гори зрушимо!

 А Ружицький?  питає Іван.  Адже
посаду фізика він займає?

Ружицький дуже завантажений, роботи
у відділі вистачить на двох!  каже
Неделев.  Ми згодом оголосимо конкурс ще
на одну посаду.

 Гаразд, я про це подумаю, докторе! 
відповідає Іван, підозрюючи, що тут щось
нечисте.

Неделев співчутливо усміхається. З усіх
усмішок на світі Іван не може терпіти саме
отаких  співчутливо-ввічливих.

 Ну/ ходімо,  запрошує Неделев. 
Шеф дуже зрадіє. Він так давно чекає на
тебе!

Вони піднімаються сходами. На стінах у
коридорі  портрети видатних учених
світу.

Біля входу до конференц-залу стоїть
бронзовий бюст Леніна.

 Ти собі навіть не уявляєш, яка зараз
склалася ситуація!  озираючись, тихо
провадить Неделев.  Печуть нас на
пекельному вогні! Зовсім замучили! Дехто нагорі
вважає, що нашу працю можна порівняти
з виробництвом! Вимагають, щоб ми
продукували наукові відкриття конвейєрним
способом, як цукеркова фабрика продукує
монпасьє! Наша проблематика, мовляв,
нікчемна! Тепер у нас усе вимірюють
космосом! А що, скажіть, не нікчемне в.
порівнянні з космосом?

 Ви!  сказав Іван.

Неделев розгубився.
 До побачення, шановний докторе, дя¬
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кую за зустріч!  Іван киває йому головою
і звертає ліворуч, хоча й не знає, куди
його виведе цей коридор.

 Але ж на вас чекають!  жалібним

голосом нагадує йому Неделев.
 Я прийду!

І зникає за рогом.

До нього поспішають давні друзі 
однокурсник Колманов і його молодший товариш
 Бенчев. Два роки тому вони працювали

разом в одному відділі, в одному кабінеті.
Розв'язували якусь електрохімічну
проблему. Колманов досліджував фізхімію
проблеми, Бенчев  її практичне впровадження,
а Іван  свої улюблені поверхневі
напруження.

 А, Сигма! З приїздом!  вітають вони
прибулого.
В науці поверхневі напруження прийнято

позначати грецькою літерою «сигма»,
звідси й це прізвисько, яке прилипло до Івана.
Вони обнімають його. Стриманої вдачі

носатий Колманов хвилюється, Бенчев
ляскає Івана по плечу.

 Ми помітили тебе з вікна й оце йшли
назустріч...

 Та італійський доктор нас випередив!
 вибачається Бенчев.
! наймолодші наукові працівники

глузують з італійського доктора Неделева, бо цей
науковий ступінь в Італії, де вчився Неделев,
діставався занадто легко, значно легше,
ніж де-інде.

 Він, мабуть, ішов кудись? знизує
плечима Іван.

 Аякже, ішов кудись! Тебе кинувся
зустрічати! Щоб ти знав, ти зараз у моді! А
єдине наукове досягнення італійського
доктора полягає в тому, щоб синхронізувати
свої взаємини з флюгером!

 Ну й колючий же ти!  сміється Іван.
 Неделев зустрів мене дуже сердечно і,
на мою думку, навіть щиро!
Бенчев запитливо дивиться на нього.
 Сигмо, не прикидайся ідіотом!
Вони ведуть його до лабораторії.
 Як завжди, ми надзвичайно сильні у

зовнішніх ефектах!  єхидно зауважує
Колманов.  Нова кімната... із старим
обладнанням!

Старий стіл, старі скляні ванночки Колма-
нова, старе обладнання Бенчева, стара
шафа з реактивами, багато інших старих
речей...

 Усе те саме!  констатує Іван,

пригадуючи, з якими надіями всі ждали
оновлення інституту.

 А ти скажи про це Директорові!
 Ми ще й досі зберігаємо твою стару

електроплитку!  Бенчев дістає з шафи зар¬

жавілу плитку.  Варитимеш на ній
манну кашку! Відтепер це твій інвентар!

Іван бере плитку.
 Що ж, може ще й знадобиться! ^

каже він.

Після тривалої розлуки друзі заводять
розмову про казарму, інститут, про різні
події, про своє особисте життя, про радощі й
неприємності.
«Минуло два роки, а нічого такого, що

могло б здивувати, нічого несподіваного не
сталося, все залишилося, як і було!»

 Тільки, будь ласка, Сигмо, без
поспішних висновків!  блюзнірствує Колманов. 
У нас іще є нові правила внутрішнього
розпорядку, є нова секретарка директора і,
крім того, нова «Волга»... Та облишмо про
це. Ще встигнеш про все дізнатися й про
все забути.  Колманов виймає з шафи
пляшку з коньяком.  Вип ємо, братухо, за
твоє здоров я і за ту добру міну, що тебе
помилувала!

Іван оглядає апаратуру, закріплену на
лабораторних кранах, риється у своїй старій
шафі, і в нього раптом теплішає на душі.

* *

«Мені потрібні надійні покровителі».

Младен,

 Можна поглянути, майстре? 
шанобливо усміхнувшись, Младен нахилився над
складальним столом.

Мануш навіть голови не підвів. На чолі у
нього виблискували росинки поту. Він
складав механізм з ударною пружиною. Нігті
його вказівних пальців посиніли від ударів.
Мануш пітнів і тихо кректів. У його великих
круглих очах застигла зневага  чи то до
людей, які не годні зробити й десятої
частини того, що робить він, чи до пружини,
яка дратувала його, чи до чогось іншого.

Младен не дивився на Манушеве лице, а
тільки стежив за його пальцями й

інстинктивно ворушив своїми. Не хотів прогавити
жодного майстрового руху.
«Важко!  подумав він.  Страшенно

важко!»

Майстер не любив, щоб дивилися, як він
працює. І зовсім не тому, що хотів
приховати своє вміння, а просто не міг терпіти, аби
над ним хтось стовбичив. Він належав до тих
людей, які вважають, що вони неперевер-
шені майстри своєї справи, а всі, хто
працює гірше за них,  жалюгідні дилетанти.
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Мануш зачепив за гачок один кінець
пружини. З найскладнішою частиною операції
було покінчено. Він глянув на Младена.

Той витримав його погляд навіть не
моргнувши. Майстер зацікавлено окинув його
поглядом з ніг до голови. Запала багатозначна
пауза.

 Тримай з того боку!  раптом
запропонував він.

Давно Младен ждав цих слів!
Мануш був неперевершений фахівець і

разом з тим дивак. До першого люди
ставилися з повагою, а над другим потішалися.
На заводі не було жодної людини, котра б
не знала якоїсь історійки про Мануша, про
його дивацькі витівки. Хтось, наприклад,
бачив, як він цілу годину стояв на одній нозі,
ще хтось  як вимірював ступнями підлогу
в цеху, як прив'язував до дверей червоні
нитки, як ходив у різних шкарпетках тощо.
Все це декого цікавило значно більше, ніж
його майстерність.
Младен наступного ж тижня тверезо

оцінив становище. І вирішив будь-що
перевершити умілого майстра-дивака.
У перші ж дні своєї роботи він відкрив

для себе новий закон, закон, що мав для
нього величезне значення  завше й на все

дивитися, як на невичерпне джерело нових

знань, невідкритих таємниць і ніколи, ніколи
не вважати, що ти вже осягнув усе!

Пізніше він збагнув неабияке практичне
значення цього закону. Немало здібних
людей досягало певного рівня кваліфікації,
але потім вони запевняли себе в тому, що
знають уже цілком достатньо, і на тому
ставили крапку. В кінцевому підсумку
виходило, що, зробивши добрий початок, вони
не досягали навіть середини і, звичайно,
були далекі від справжньої досконалості.

В той час, як майже всі члени бригади
заходили в цех, мов до власного дому,

Младен щодня переступав його поріг з таким
почуттям, наче він опинився в якомусь
новому, все ще незнайомому світі. В той час,
як інші вважали, що знають один одного, як
рідні брати, і ніхто з них нічим не здивує
свого товариша, Младен продовжує
придивлятись до кожного з них, до того, як вони

працювали, ще з більшою цікавістю. В той
час, як інші вважали, що знають роботу,
мов свої п'ять пальців, і нічого в ній уже не
може їх здивувати, Младен, хоча й досяг
їхнього рівня, все ще гадав, що знає дуже
мало, що йому треба ще багато вчитися. В той
час, як інші вважали, що восьмигодинний
робочий день  це занадто багато, Младен,
навпаки, зоставався на заводі інколи й після
зміни.

Єдиний, хто відрізнявся від усієї бригади,
був Мануш, який мав найбільше права
вважати себе достатньо кваліфікованим. Мла¬

ден помітив, що старий майстер безупинно
й наполегливо вчиться. Залишаючись у
цеху після зміни, Младен часто бачив, що
останнім виходив Мануш. В цей надурочний
час майстер оглядав роботу решти членів
бригади або ж підходив до пошкоджених
механізмів та приладів, запалював сигарету,
сідав на маленькому залізному стільчику,
обтягнутому повстю, й замислювався.
До Младена він поставився з такою ж

зневагою, з якою ставився й до інших хлоп-
ців. Младен це одразу відчув. Інстинкт
підказав йому, що слід бути обачним. У
перші дні він лише чистив машини і після
закінчення зміни мовчки йшов додому. Знав,
що впертість можна перебороти лише
подвійною впертістю.

Десь за тиждень чи півтора майстер трохи
уважніше глянув на нього, а ще пізніше
попросив у Младена прикурити.
Младен розумів, що переможе, й не

поспішав.

Щоб якось пояснити свою поведінку
товаришам, котрі не терпіли надто
запопадливих, він досить уміло вдавав, що нічого не
тямить у своїй новій спеціальності й мусить
учитися у старших. І Кичо, і Стефчо, і Пир-
ван, і Насо почали ставитися до нього з
прихильністю.

Захоплюючись майстерністю Мануша,
Младен ніяк не міг зрозуміти, чому Мануш
був лише бригадиром, тоді як він уже
давно міг стати начальником цеху, начальником
дільниці, начальником зміни або й іще
кимось вищим? Це здавалося Младену
страшенним дивацтвом!
Поступово майстер звик бачити в цеху

між четвертою та сьомою годинами по
обіді й Младена. Одного дня він попросив його
притримати контргайку при демонтуванні
пошкодженого вала з шайбою, іншого 
наказав йому вирівняти пом'яту жерсть.
Младен виконував доручену йому роботу і
мовчки йшов додому. Так, жертвуючи вла-
сною цікавістю, він зберігав свою гідність.
Майстер, здавалося, почав його поважати.

І лиш сьогодні Младен вирішив, що треба
зробити рішучий крок. Ще перед
закінченням зміни він збагнув, що майстер сьогодні
«бавитиметься» з пружинним механізмом.
Тому заздалегідь і непомітно для інших
вивчив його будову.

 Тримай за гачок!  сказав Мануш, не
дивлячись на нього.

Младен ухопився рукою за гачок і
завмер. Майстер почав намотувати пружину.
Зненацька вістря гачка уп'ялося Младенові
в долоню, і, поки майстер намотував
пружину, розірвало м'яз. Младен зціпив зуби,
проте навіть не охнув. Майстер довго-таки
морочився, поки начепив пружину на по*
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трібне кільце. Важко зітхнув. Тепер Младен
міг пустити гачок.
Мануш помітив кров на циліндрі. Мовчки

глянув на Младена. Це вже був зовсім
інший погляд.

 Іди, хай тебе перев'яжуть, кинув
майстер.  Додому підемо разом.
Младен міг привітати себе з першим

успіхом. Чого вартий якийсь там незначний біль
у порівнянні з цією перемогою?
Асфальтоване шосе було залите

моторошним світлом люмінесцентних ламп.
Мануш ішов простоволосий, у блискучій
шкірянці, котра надавала його маленькій
постаті химерного вигляду.
Младен крокував поруч, вже

усвідомивши свою першу перемогу. Тепер він піде
далі. Мануш  авторитет на весь завод. До
нього звертаються з усякими заплутаними
справами, з найсерйознішими дорученнями,
йому виявляють найбільше уваги, його раз
по раз преміюють. І, ясна річ, похвала Ма-
нуша важитиме немало...

 Вип'ємо по чарці!  сказав майстер і,
не чекаючи на Младенову згоду, звернув
алеєю парку до найближчого ресторанчика.

Младен взагалі не пив, але сьогодні він
питиме за компанію з майстром, навіть
якщо йому запропонують цілий літр горілки.
Ресторанчик з терасами стояв край

штучного озера. Тут спочатку збудували
невелике водоймище, але згодом, коли вода
заповнила западину й навколо зазеленіло,
людей почала приваблювати сюди нова
романтична краса. Для практичнішого
використання цієї романтики тут збудували
ресторанчик, найчастішими відвідувачами якого
стали робітники заводу.
Мануш і Младен спустилися на першу

терасу. Младен не знав, що у майстра тут був
«свій» столик. Сіли.

З репродуктора линула якась дуже
зворушлива й сумна мелодія. Внизу тихо
плюскотіли хвилі.

Майстер втупив погляд в огорнене
сутінню озеро. Обличчя його не було видно.
Вони сиділи мовчки. Младена не

цікавило, про що думає майстер. Для нього
важливим було лише одне  закріпити
дружбу, яка щойно народилася між ними.

Нагорі хтось вимкнув радіо. Запала
раптова тиша, порушувана тільки плюскотом
хвиль.

 Знаєш,  мовив Мануш,  мені
хотілося б ходити й ходити, увесь світ обійти! 
Він зітхнув.  Як подумаєш, скільки на
світі цікавого, про що ми зовсім не знаємо й
ніколи не знатимемо, про що не чули й
ніколи не почуємо...

Младен розумів, що йому треба мовчати.
Майстер розмовляв сам з собою.

 І від того тебе проймає жаль! Бо спра¬

вді, виходить, що живеш, а багато речей на
світі для тебе мертві! Або ж уявиш собі, що
було б, коли б якось увечері ти надяг фрак
і пішов на якийсь важливий прийом чи
кудись-інде, а навколо тебе все світиться й
вилискує... Або, скажімо, стоїш і приймаєш
парад... тут-туп-туп...

Мануш усміхнувся.
 А найкраще вдома, на балконі! Я

люблю спати на балконі. Ніщо не висне над
твоєю головою! Кращого задоволення й не
треба!

Він узявся руками за стіл.
 Усе на світі чудове! Тільки декотрі

люди цього не розуміють! їм аби гроші! Для
них головне  квартири, автомобілі, дачі! А
також слава  дай їм звання, дай ордени,
видрукуй у газетах їхні портрети! Рвуться до
влади, щоб стати начальниками, наказувати,
забороняти, керувати! Вимагають! А що
самі дають?  він стишив голос.  Що
дають оті, хто вимагає?
Младен знизав плечима. Цей майстер і

справді дивак. Хай говорить, скільки йому
захочеться, Младен слухатиме.

 Фрак і парад!  закінчив він.
Офіціант тим часом приніс горілку.

Мануш випив чарку, навіть не цокнувшись з
Младеном, і застиг у незвичайній позі:
поклавши руки на коліна, він низько нахилив
голову. Обличчя його майже торкається
білої скатертини. На ньому тремтить кожен
м'яз.

 Майстре,  звернувся до нього
Младен.  Я сьогодні дивився на ваші пальці.
Просто моторошно стає! Скажіть, я теж
можу так навчитися?
Мануш здивовано дивиться на свої

пальці.
 Пальці як пальці!  промовив він.

Пальці слюсаря!  Раптом він підвищив
голос:  Ви, сучасна молодь,  ні на що не
здатні! Я скоро помру  мені вже п'ятдесят
п'ять  у кого ж тоді ви вчитиметеся? У
кого? Навколо самі каліки! Ви теж

зостанетесь каліками! Чи, може, і вам захотілося

фраків та парадів? Ні! Годі бити байдики!
До роботи! Дехто вважає, що комунізм 
це суцільне неробство, прогулянки на
легкових автомобілях і теляча радість! Ні,
голубе, комунізм  це праця, та ще й яка
праця! Творчість! Кожен повинен
створювати для людей якусь цінність! Отак я
розумію комунізм!
Майстер замовк. Младен уважно вислухав

його, шанобливо усміхаючись. В ці хвилини
він був схожий на покупця, котрий давно
вже вирішив, що йому купити, але з
чемності вислухує пропозиції продавця.
Після другої чарки майстер перейшов на

інше. Заговорив про рибу. Він був завзятим
рибалкою і мисливцем.
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Завтра увечері він піде ловити рибу. А в
неділю на полювання. Якщо Младен хоче,
то він може взяти його з собою.
Младен відповів, що давно вже мріє

поблукати в горах, і прийде з умовою, якщо
вони підуть лише удвох.
Майстер здивовано глянув на нього.
 Аякже! Тільки удвох!  весело

вигукнув він.
Младен замислився, що він скаже Віолет-

ті, бо саме на цю неділю вона запросила
його в гості. Полювання з майстром було
значно важливіше, ніж гостювання у
директора, так уже складалися обставини.
Колишньому єфрейторові стало ясно, що він має
шанси на дружбу з майстром.
Мануш допив горілку, кумедно

перевернув чарку, потім обернувся лицем до озера.
Знову запала мовчанка.
Младен зрозумів, що йому вже треба йти,
 На добраніч, майстре!
Мануш мовчки кивнув головою.
Опинившись на алеї, Младен наддав ходи.

Він відчув новий приплив енергії. Навіть біль
пораненої руки здався дрібницею у
порівнянні з тим, чого йому вдалося сьогодні
досягти.

«Тепер,  міркував він,  потрібно
зблизитися з майстром настільки, щоб він не міг
без мене й дихнути! По-друге, ніхто в
бригаді не повинен знати про нашу дружбу, бо
мені почнуть заздрити, а це, звичайно,
користі ніякої не дасть. По-третє, завше слід
триматись од майстра на певній відстані. Це
продовжить і зміцнить нашу дружбу. По-
четверте  пальці!  Младен глянув на свої
пальці.  Або поламаю їх, або вони в мене
будуть гнучкішими, ніж у нього!»
Жив Младен у маленькій мансарді з

комірчиною замість кухні й великою терасою,
з якої було видно майже все місто і яка
нагадувала йому альпінеум. Житло було
просто-таки ідеальне. Окремий хід, далеко від
центру, сам собі пан...
Младен піднімався нагору зовсім

безшумно, під його ногами не рипнув жоден
східець. Господиня, літня жінка, казала, що
Младен  найтихіша людина в світі.

В кімнаті обстановка була дуже проста:
похідне ліжко, етажерка з книгами, грубий
кухонний стіл, стілець і скринька з
інструментами, Чисто побілені стіни, маленьке
віконце, умивальник.

Ні грубки, ні пічки в мансарді не було.
Младен вирішив, що перезимує і так.
Єдиною прикрасою цієї спартанської

обстановки була нічна лампа, на абажурі якої
був намальований червоний верблюд.

«Ця квартира нагадує мені, хто я зараз і
ким незабаром маю стати!»  не раз казав
собі в думці Младен.

Він не став заходити до кімнати, а, як
завжди, пішов на терасу.

Глянув на міські вогні, на гори.
 З майстром покінчено!  сказав він

голосно, мовби комусь доповідаючи.

* *

«Слава богу, що не мій батько,
а природа створила світ. Інакше
люди мали б народжуватись з
дипломами, з професіями, з робочими
столами, з ощадними. книжками...»

Сашо

Сашо розпечатав конверт і глянув на
останні рядки. Тут не було традиційного
«цілую» чи «люблю»...
Лише: «Тепер я сама. Данка».
Приємна хвиля прокотилася по його тілу.
 Бач, а я вже й забув про неї! 

сказав він і перестав їсти.
Лист був короткий. Вона ждала, що він

хоч листівочкою ©зоветься, повернувшись
додому з армії. А от мусила просити у Мла-
дена його адресу. Не знала, чи буде йому
приємно, що вона пише до нього. Довго
вагалася. І нехай він не думає, що цей лист до
чогось його зобов'язує. То вона йому
зобов'язана. За все, за все, що було...
«Ніколи воно не повернеться, і так

найкраще!»
Вона зичить йому здоров'я.
Сашо вдруге перечитав листа. Наблизив

його до самих очей, вдивлявся в рядки і
навіть понюхав.

 Данка!  захоплено мовив він. 

Лісок біля заводу... гауптвахта... а перед тим
отой матч... Як було хороше! ! як не схожа
вона на всіх жінок, яких він знав досі.

Йому приємно й радісно, що у нього була
така жінка...

 Напишу їй,  вирішив Сашо. 
Сьогодні ж!

Рипнули двері. Увійшов батько.
 Ану зайди, поговоримо!  сказав він

тоном, від якого у малолітніх синів
починають по спині бігати мурашки.
Сашо не малолітній.
 Не хочу!  відповів він, увійшов до

своєї кімнати й випростався на ліжку.
 Що ж, тодг я зайду до тебе! 

Батькова рішучість сягає знайомих Сашо ще до
військової служби меж.

 Будь ласка,  ввічливо каже син.
Почувши останні слова і вгадавши наміри

чоловіка, з кухні вибігла мати.
»  Христо,  благає вона його.  Христо,

прошу тебе!.. ! потім до сина:  А ти не
можеш помовчати?
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Але батько недбало відштовхує жінку і
влітає до Сашо в кімнату.

 Христо!
Батько глухий. Перед самим носом у

нього син гортає сторінки журналу і
спокійнісінько розглядає зображених на них
кіноактрис.

 Ти де пропадав цілий тиждень?  питає
батько, взявшись руками в боки.

Він сухорлявий, з неврастенічним
обличчям, завжди невдоволений всіма і всім.
Йому властива вроджена підозріливість.
Бухгалтери й касири всієї округи тремтять,
ледве забачивши його: фінінспектор Баров
відомий своєю злобною непримиренністю й
педантизмом.

Син мовчить, так ніби батька й немає в
кімнаті.

 Я питаю тебе, де пропадав цілий
тиждень?  голос фінінспектора зривається на
високі ноти.
Син нарочито уважно розглядає ноги

актрис.
На порозі мати молитовно склала руки на

грудях.
 Христо!

Батько не витримує. Різким рухом він
вириває з синових рук журнал і шпурляє його
за вікно.

 Ану, спокійніше!  радить син і
несподівано лагідно, променисто всміхається.

 Я ще раз питаю, де ти пропадав цілий
тиждень?  збитий з пантелику лагідним
поглядом сина, батько підвищує голос.

 Якщо можеш, будь ласка, не втручайся
у мої справи!  незлобиво просить Сашо.

 Як то не втручатися?  спалахнув
батько, все-таки стримуваний лагідною
усмішкою сина. - Бачили такого! Поки ти живеш
у цьому домі і носиш моє ім'я, ще й як
втручатимусь! Щось ти занадто знахабнів! 
Тепер уже фінінспектор Баров не може себе
стримати.  Нероба! Заводій хуліганів! 
репетує він голосом пограбованої,
ошуканої жертви. Нараз обертається до матері:

 Ось полюбуйся! Бачила? Інженер!
Лікар! Агроном! Службовець! Робітник!..
Бачила? Ким забажає, може стати!

Мати кидається до чоловіка, хапає його за
руку і з властивою всім матерям лагідністю
благає:

 Ну, заспокойся, Христо! Заспокойся!
нишком вона подає синові знак вийти з
хати.

Але батько лютує ще дужче:
 Дожився! Думав, викохаю сина, яким

буду пишатися, хотів, щоб виріс, набув
професії, став чесним, поважним
громадянином, як усі люди! А він бач який! Волоцюга
й ледар, пройдисвіт і нахаба! Ледве подолав
гімназію. Тільки вчора повернувся з армії
і вже місить грязюку по вулицях! Волово?

диться з усякими п'яницями та
голодранцями! Бачила? П'яниця й хуліган!

 Ще й картяр!  підказує йому Сашо.
 Встань!  заревів старий Баров.

Встань, коли з тобою розмовляє батько,
тварюко!

Сашо не рухається з місця.
 Перед людьми соромно!  Ганьба! 

скаржиться фінінспектор Баров.  Он у Ко-
льових хлопець закордон поїхав! Стефанів
син уже лікар. Атанас одержав золоту
медаль! Навіть Пещів гульвіса  і той
незабаром стане інженером! Тільки наш
розпутствує та волочиться, мов той пес!

Мати зітхнула. Буря почала ніби вщухати.
Ніщо вже не загрожувало, крім звичайної
сварки між батьком і сином,

 Футболіст! з огидою кидає батько.
Та хоч би вже там поталанило! А то й
звідти.вигнали за те, що вчинив побоїще під час
гри!

Батько кілька разів пройшовся по кімнаті,
ніби готуючись до рішучої битви.

 Коли ти нарешті почнеш працювати?
питає він.

 Де працювати?
 Як-то де?

 Немає для мене роботи!  відповідає
син.

 А у дядька твого, в банку? Місце ще й
досі вільне!

 Не хочу! Наживати собі горба за
якихось шістсот левів? Не хочу!

 А що ж ти хочеш?
 Нічого!

Сашо спокійний, зібраний.
 То все життя сидітимеш на моїй шиї?

знову шаленіє батько.  Щоб я годував
тебе? Цього ти хочеш?

 Хто тобі про це каже?
 Годі!!  репетує батько, охоплений

новим приступом гніву.  Шматка хліба не
дам, якщо ти не будеш працювати! Годі!

 Ну, то й годі!
 І геть з моєї хати! Не хочу я, щоб ти

ганьбив мене перед людьми! Ти не син мені,
ти  ніхто!

Мати злякалася й не знала, що робити.
Геть з очей! Не буду я годувати

неробу! Я думав, що його хоч казарма трохи
навчить! Зробить з нього людину! А він яким
пішов, таким і повернувся! Ще невідомо, де
ти вкрав оту медаль! Я...

Мати злякано скрикнула.
Сашо кинувся до батька і схопив його

обома руками за тонку шию.
 Замовкни, істерик!
Кинув старого на ліжко і, навіть не

глянувши на приголомшену матір, вийшов.
Надворі поночі. Надворі глухо.
Паркан, вулиця, місто... Тиша і спокій.

І прикра байдужість до всього.
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І цей дім, що перетворився в ненависний
барліг; і цей чоловік, що вимагає від нього
незрозумілих речей... Звання, гроші,
становище...

І яке все це несхоже на холодний
спокій виру на річці, на неозору блакить неба,
на Данку...

Він не хоче бути подібним до інших! Не
хоче!

...Ще в початковій школі була в нього
одна вчителька, лагідна, мила бабуся, що вже
ось-ось мала піти на пенсію. Учні ЇЇ дуже
любили. І ось на випускному ранку, коли всі
діти поприносили їй букети квітів, Сашо,
просто так, аби тільки виділитися серед
інших, підніс їй... оберемок будяків. Думав,
зчиниться великий скандал. Ні. Вчителька
обняла його, поцілувала і не сказала нічого.
Наступного дня він зібрав величезний букег
найкращих квітів  такий, що ледве зміг
обхопити руками, і приніс їй. Вона знову
обняла й поцілувала його.

Щось подібне було в нього і з біологом
Ілієвим у гімназії. З одного тільки його
предмета в Сашо було «відмінно». Цей
біолог був справжнім диваком. Окрім
учителювання, він любив ще дві речі  щеплення
дерев та обладнання криничок. Йому
допомагав у цьому весь клас. Одного разу діти
зібралися по обіді й вирушили з учителем
Ілієвим окулірувати дерева. Вони багато
зробили в той день. А вночі Сашо
прокрався й повисмикував усі живці.
Його спіймали і мало не виключили з

школи.

Десь днів за десять по тому Ілієв
запросив Сашо до себе допомогти йому
обладнати криничку. Були вони лише удвох. Сашо
приніс цілу торбу цементу, сам розкопував
землю й довго вовтузився біля
цементованих лунок. Того дня вони з учителем
обладнали кілька криничок.
Під кінець роботи вчитель сказав йому:
 Усе це, мій хлопчику, ми робили для

людей, тобто для інших! Щоб вони пили
воду не нагинаючись!
В армії теж його намагання не бути

схожим на інших неминуче закінчувались
покараннями. Сашо все робив наперекір
капітанові.

«Хочу жити своїм особистим життям!» 
раз по раз підкреслював він своєю
поведінкою.

«Ні, немає такого життя!»  завжди при-
сікав його капітан.

Сашо здавалося, що всі хочуть довести
йому це в різний спосіб  і в гімназії, і в
роті, і вдома... Усі вимагають од нього
стати таким, як вони,  громадянином з

професією, з певним становищем, з приємною
біографією, а він усе дужче й дужче опирає¬

ться... ! лише Данка не пробувала
перевиховати його.

Сашо душив розпач.
 Невже,  питав він себе,  так

необхідно зайняти посаду в банку, аби вставати
щодня о пів на сьому й повертатися о
четвертій, натягати сатинові нарукавники,
множити й ділити числа, рахувати чужі гроші,
потім одружитися з якоюсь дурепою, яку
вподобають мої батьки...

Годі!
 Що ж робити? Куди піти?
Він перетнув місто і за старою звичкою

попрямував до свого приятеля Кокі. І сам не
знав, чого йшов туди. Може, друзі
допоможуть? Може, придумають щось, розважать
його?.. А чи не краще було б кудись
поїхати?.. Тільки куди?
У вікні Кокі світиться. Сашо поминув

палісадник і припав лицем до шибки.
В кімнаті за густою тютюновою імлою він

бачить обличчя своїх друзів. Як завжди,
вони грають у карти.

Сашо придивився: знайома сцена, немає
тільки його. Він бачить, як Кокі хитро
підтасовує карти. Його дитячі очиці невинно
кліпають, а пальці тим часом спритно діють.
Потім Кокі насвистує, як досвідчений
злодій, котрому пощастило ошукати когось...
І ця зажерлива потвора  його приятель
Кокі!

Очі Бамбери примружені. Це другий його
побратим. На обличчі звична байдужість.
Уперше Сашо уважно розглядав його. За
цією байдужістю він зненацька розпізнав
інше  відворотну порожнечу. Як жив Бам-
бера? Підпирав вуличні стовпи. А ще?
Брехав. Ще? їв. Ще? Грав у карти, іще?.. Більше
нічого. І жодного розумного слова, теплого,
дружнього... Як він міг сподіватися на
пораду цієї тварюки?
А Сандо? Він найпорядніший серед них.

Тільки занадто вже слабкий духом...
В кімнаті вибухла гостра суперечка.

Сандо зловив обох своїх партнерів на
шахрайстві, кинув карти й заходився лаятись. Кокі
ображено визвірився на нього й звинуватив
довготелесого Сандо в надмірній
підозріливості. Бамбера мовчки ждав, поки вони
кинуться один на одного...

Сашо постояв ще трохи, спостерігаючи за
ними, потім обернувся й тихо вийшов на
вулицю.

Рушив навмання до центру міста. Повз
нього проходили знайомі дівчата, зачіпали
його. Він не озивався.

«Не в тому річ, де переночувати,  думав
хлопець.  Я швидко міг би знайти, з ким
переспати».
Перед великою міською кондитерською

Сашо зустрівся із своїми колишніми одно-
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кяаснйками. Вони радо запрошують його до
столу, Сашо завжди був душею компанії.

Але він іде далі.
Трохи нижче стоїть, ніби очікуючи на

нього, молода вдовиця Стояна Шивача.
 Сашо?  очі її блищать у сутіні.
 Що?
 Чому ти не прийшов тоді? Я чекала...
 Не міг,  відповів.
 Ходімо зараз!  вона вхопила його за

руку. Зиркнула на нього, зрозуміла: не
схотів...

 Не можу! Вибач!  Сашо обережно
вивільнив руку й пірнув у темряву.

Довкола стояла тиша. ! ніде  жодної
душі. Вікна одне за одним починали гаснути.
Сашо дістав сигарету й черкнув

запальничкою, подарованою Іваном.
Іван!

 А чом би не поїхати до нього?

І раптом вирішує:
 Поїду! Тільки до нього.
Він переконаний, що Професор його

зрозуміє і допоможе.
 Зараз! Негайно!

Він сперш заспішив. Тоді став. У кишені не
було жодного лева, а до Софії близько
трьохсот п'ятдесяти кілометрів. Може,
позичити в Кокі?

Ні! Ні в кого не буде він позичати. Піде
пішки! За тиждень добереться. А може,
якийсь грузовик підбере по дорозі. І
завтра він буде в Софії.
Думка, що він пройде пішки триста

п'ятдесят кілометрів, його збадьорила. Інші не
здатні цього зробити!

Іван!

Він швидко перетнув місто і без
будь-якого жалю лишив за собою останні його
будинки. А коли вийшов у поле посеред ночі,
його охопила тверда рішучість  ніколи
сюди не повертатись!

* * *

«Чи не пропустив я якоїсь
можливості?»

Младен

 Добре працюєш! Молодець!  сказав
Насо, критично оглядаючи роботу Младе-
на.  Це, брат, тягне на сьомий розряд!

 У мене тільки п'ятий,  наївно
усміхається Младен.

 Треба почитати технологію, 
по-дружньому радить Насо.

 А нащо?  продовжує вдавати з себе
дурника Младен.
Насо поблажливо морщиться. Новачкам

слід допомагати. Було б не по-товариському
одвернутись від нього.
Складальникові Насо невтямки, що Мла¬

ден визубрив технологію за інститутським
підручником, що він її вивчив краще, ніж
будь-хто в бригаді. Складальник Насо бага^
то дечого не знає.

 Ти почитай, а коли підготуєшся, я
скажу Папазову, щоб тебе проекзаменували,
веде далі Насо.  Не гоже виконувати таку
складну роботу і мати лише п'ятий розряд!
Младен вдячно схиляє голову.
 Що сьогодні запишемо?  питає Насо,

спльовуючи на олівець. Він готується
складати щоденний звіт про виконану роботу.

Вже з тиждень Младен виконує обов'язки
обліковця бригади. Мануш тільки підписує
звіти. Старий складальник страшенно
ненавидить канцелярщину і здебільшого
доручає комусь вести цю справу. Недавно вона
перейшла до рук Младена, який вразив усіх
своїм чудовим почерком. Новачок не
відмахнувся від цього доручення, бо завдяки
звітності він міг налагодити дружні стосунки
з усіма своїми товаришами, завдяки
звітності...

 Дай сюди, я запишу!  каже Младен,
беручи з рук Насо олівця.

Вдень у них був непередбачений простій,
потім вони зробили спеціалізований ремонт,
потім знову був маленький простій...
Младен знав норми напам'ять. Обміркувавши
все, він заповнив відомість. Простій
простоєм, але за обсягом виконаних робіт
заробіток виходив пристойний.
Насо вважав це справедливим. Сам він не

зважився б так оцінити виконану роботу,
але якщо Младен підрахував, то, певно, так
воно і є.

Новий обліковець виявив ще одну
корисну ініціативу. Щовечора після роботи він
повідомляв членам бригади, скільки кожен з
них заробив від початку місяця. Це,
звичайно, всіх цікавить.

 Скільки вийшло?  питає Насо.
 П'ятсот двадцять один!
Насо підраховує.
 Кругленька цифра забезпечена!  Він

поплескав Младена по плечу і ще раз
пообіцяв, що нагадає начальникові дільниці
проекзаменувати його на розряд.

 Не можна з п'ятим розрядом
виконувати роботу за сьомий, це несправедливо!
каже Насо.
Прийшов Мануш  насуплений, лютий.
 Готово?
 Будь ласка, майстре!
Мануш підписав документи, навіть не

глянувши на цифри.
 А знаєш,  почав він зненацька, не

дивлячись на Младена,  ти попрацюєш іще
трохи й заміниш мене на посту бригадира!
Не по мені ця морока!
Младен оторопів. Так швидко! Це навіть

для нього було несподіванкою.
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 Не хочу займатися канцелярщиною!
закінчує майстер.  Годі!

 А що скажуть інші?  нерішуче питає
Младен.

 Що скажуть? Хіба не однаково? Адже
ти й зараз виконуєш ці обов'язки! Тут
кожен поглядає на годинника, щоб
якнайшвидше чкурнути додому! Не можу я так!
Будеш бригадиром!
Майстер одвернувся й попрямував у

глибину цеху.
Младен не міг отямитись. Руки в нього

тремтіли.
«Просто неймовірно! думав він. 

Учора ще новачок, майже гість на заводі, а
завтра вже бригадир! Начальник над кількома
загартованими в роботі кадровиками!»

 Росту! Гей, росту!  хотілося кричати
Младенові.
Але голос розуму затьмарював його

радість:
«Не підстрибуй, мов дурне теля!

Обміркуй усе! Може, тут криється якась
небезпека? Може, варто було б зачекати? Треба,
щоб люди самі тебе висунули! Тоді все буде
гаразд!»
Він закрив папку й замислився. А трохи

згодом підійшов до Мануша.
 Чуєте, майстре,  почав він. 

Просили прийти на склад і перевірити резервну
сталь.

 іди сам!  кинув Мануш.  Мені гидко
дивитися на їхні канцелярські пики!

Младен покірно нахилив голову й рушив...
до прохідної.

Осіннє надвечір'я. Чисте небо збляклб. З
облисілих горбів повзе вечірня прохолода,
мимохідь поглинаючи сумовитий дух
пожовклих трав і листя, що вже почало пріти.
Дух той уже не бентежить, не паморочить
голови, не викликає буйних поривів, а тільки
нашіптує:

 Кінець! Кінець!

Довкола переливаються осінні барви:
лимонно-жовта ніжність тополь, похмура
пристрасть смарагду лук, байдужа до всього
коричнева пляма дубового лісу, манлива
фіалкова сутінь ярів, неземна велич
димчастого гірського малахіту, і над усим цим 
неозоре зблякле небо.
Младен огледівся. Його байдужий погляд

не спинивсь ні на чому...
 Бригадир Младен!  голосно мовив він

сам до себе.  Тепер я неодмінний учасник
поширених засідань інженерно-технічного
персоналу... А втім, це вже не має значення!

 Младене!
За поворотом на лаві сидить Віолетта,

зодягнена у спідницю й спортивну куртку.
Вона упізнала його по ході.

 Ти ждеш мене?  скрикує він.

Дивно! Чого шукає в ньому ця нещасна
жінка? Що спільного між ними?

Віолетта здається йому зовсім чужою.
Раптом він згадав про її незвичайну

проникливість і вжахнувся від думки, що вона
може розгадати його гру.
Младен підійшов до неї.
 Давно чекаєш на мене, Летто?
Вона загадково помовчала. Чи не

здогадалась, бува? Младен чекає і весь аж
тремтить від хвилювання. Чи не поламаються
враз усі його плани?

 Давно!  відповіла дівчина добре
знайомим голосом.

Він зрозумів: нею знову оволодів розпач.
 Летто,  питає він якомога лагідніше й

ніжніше.  Може, підемо до озера? Хочеш?
Озеро  це її улюблене місце.
Він завжди боявся, що настане день, коли

вона відмовиться йти навіть до озера.
Віолетта мовчки підводиться і, як це дуже

рідко траплялося з нею, простягає руки в
протилежний бік од Младена.

Він узяв її за руку й повів уперед,
благословляючи вечірні сутінки. Тепер він уже до-
сяг того становища, коли їх разом ніхто не
повинен бачити.

Хлопець і дівчина йдуть навпрошки до
берега, а звідти зовсім недалечко до
заводських човнів. Навряд, щоб у цей час там
хтось був. Вони сядуть у човна, попливуть і
повернуться лиш пізно ввечері.

Шлях їм перетнув неглибокий рів. Младен
узяв дівчину на руки й хотів, як завжди,
перестрибнути його.

 Кинь мене!  раптом просить його
Віолетта.  Кинь куди-небудь!
Младен дивиться на її бліде ніжне личко,

йа тремтячі уста і не знає, що їй відповісти.
' Кинь мене!  знову благає вона.
 Кинув би, та не знаю куди,  жартує

Младен, вдаючи, ніби нічого не розуміє.
 Туди, звідки б я ніколи не повернулася!

У воду кинь!
 Тобі там буде холодно!  хлопець

удає, ніби й далі не розуміє її.
 То тільки спершу! Потім мені буде

однаково!

Младен» вирішив спрямувати свою гру в
іншому напрямі:

 Летто!  почав він серйозним тоном,
ніби тільки-но зрозумів її стан.  Тобі,
Летто, може, буде й однаково... А як же нам 
твоєму батькові, мені? Погані слова
говориш, Летто. Ти думаєш тільки про себе!

 Ні, я й про вас думаю!  винувато
відповіла дівчина.
Між стовбурами дерев темніло попереду

озеро.

«Що було б, коли б оце зараз вона
прозріла?  зненацька подумав Младен.  Як
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би змінилось ЇЇ уявлення про навколишній
світ? А найбільше  про мене самого?»

«А чом би мені не одружитися з нею?» 
спитав він себе, розуміючи, однак, що це
неможливо.

Повіяв легенький вітерець. Заплюскотіли
об берег хвилі. Віолегта ступила в воду й
змочила свої босоніжки.

Човен новий, пофарбований, пахне
смолою. Младен посадив дівчину на лаву і
взявся за весла.

«А чом би мені й справді не одружитися
з нею?»  знову питає він себе, і цього разу
запитання вже не здається йому таким
дивним.

Вечір заєтав їх посеред озера. Човен тихо
пливе по хисткій поверхні, плюскіт весел
наганяє задуму. Обоє мовчать.

 Уже стемніло, правда?  раптом питає
Віолетта.

 Так,  відповів Младен.
Десь позад них світиться вогнями

ресторан. Усе довкола тоне в сіро-чорній імлі
ночі.

 Одвези мене куди-небудь, де завжди
темно, де ніколи, ніколи немає світла!

Младен усміхнувся. Він уже чув подібні
слова. В них виявляється глибина її розпачу.

 Нема такого місця на землі, 
відповідає він.

 Є!  скрикнула вона.  Я знаю! Там
усе однакове! І живе, і мертве!

 Живе і мертве ніколи не буває
однаковим, Летто!  ніжно заперечує він.

 Ні, буває!  наполягає дівчина. 
Адже вночі все виглядає однаковим! І каміння,
і люди...

 Ну, хай буде по-твоєму...
 І в смерті все стає однаковим! 

торжествує вона.

Віолетта підводиться. В цю мить вона
схожа на видиво. Його проймає дрож.

 Сядь, Летто!  лагідно просить він
її.  Сядь!

 Отак стрибну у воду  і всьому
кінець! І ніщо на світі не зміниться!  Вона
хвилюється: Темрява не може прогнати
темряву, адже так?

Младен кинув весла й підхопив її.
 Летто,  злякано сказав він.  Не

думай про це!
 А про що ж мені думати?  шепче

вона.  Скажи, про що?
 Думай про хороше!
 А що ж хороше?  вона вся подалася

вперед.
Він розгубився. Раптом майнула рятівна

думка:
 Музика!
 Музика бреше!  голосно скрикує

вона.  Музика  то підла брехня! І поезія 
теж брехня! А я більше не хочу, щоб мене
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дурили! Я хочу знати правду! І я її знаю!
Правда для всіх одна! Вона рвучко
обернулась до нього.  Ти бачиш що-иебудь?

Він бачив її, човен, зорі, а проте відповів:
 Нічого!

 Ти маєш рацію!  сказала вона так
само схвильовано.  А коли нічого зіллється
з нічим, то ніякої зміни не станеться.

Віолетта пручається, хоче вирватись, але
Младен міцно тримає її. Врешті вона
зрозуміла, що він не випустить її, і заридала.
Младен мовчки голубить дівчину. Крізь

свою тонку сорочку він відчуває її груди,
тепло її тіла.

 Летто,  каже він тихо,  ти забула
про любов!

 Коли люди не бачать одне одного,
нема любові!

 Це неправда! Ось зараз і я тебе не
бачу, але ж я люблю тебе!
Вона враз підвела голову.
 Ти справді не бачиш мене?
 Справді не бачу!
 І любиш?
 Люблю, Летто!  каже Младен і сам

дивується легкості, з якою вимовляє^ ці
слова.

 Зараз і ти подібний до мене?  Вона
знову вся затремтіла. Младен гладить їй
волосся.  І одружишся зі мною?  різко
запитує вона.

 Одружуся!  не думаючи, одразу
відповідає Младен.

 Сьогодні?
 Коли захочеш, Летто!
 Хочу сьогодні!
 Гаразд,  каже він.  Сьогодні!
 Але ти не радієш!  скрикує вона. 

Ти просто жалієш мене!
 Ні, Летто! Я думаю, бо повинен

думати!  незворушно продовжує він.  Думаю
про все, що треба зробити! Це серйозний
крок, Летто...

 Ти думаєш!  ніби не чуючи його слів,
вторить дівчина.  Ти просто не можеш!
Отож, і я не хочу! Не хочу!
Сліпа понуро опускається на сидіння. Він

знає, що тепер вона всю дорогу мовчатиме.
Криза минула. Вона вже заспокоїлась.
«Цікаво, чи закон дозволяє подібні шлюби? 
зненацька спало йому на думку.  1 яке б
то було весілля?»
Младен завернув човна, і вони поїхали

назад.

Віолетта сидить навпроти нього, поклавши
руки йому на коліна. Це вже добра ознака.

 Уночі трава теж зелена?  згодом
питає вона.

 Ні, її не видно.
 Чорна!  впевнено каже вона.  А

вода?
 І вода.

 і все інше?
 Так.

 А завтра трава знову стане зеленою?
 Так.

 І ти в цьому переконаний?
 Звичайно, Летто! Спитай у кого хочеш!
Вони прив'язали човна й попрямували

стежкою до міста. Йому заманулося
розповісти їй щось веселе. Згадав, як удень Кичо
з його бригади посковзнувся і впав у діжку
з фарбою. Усі так сміялися...
Вони спинилися перед її порогом.

Віолетта взяла його руки у свої долоні.
 Люби мене!  сказала вона.  Люби!
В будинку засвітилися вікна. Младен

ледве встиг звільнити свої руки, як на порозі
з'явився батько Віолетти. Младен завжди
нітився перед ним. Інколи йому здавалося, що
директор добре розуміє його, але
мовчить...

 Вже повернулися?
 Так точно!  Колишній солдат, мовляв,

ніяк не може звикнути до звичайних,
простих взаємин.  Каталися на озері!

 Вночі!  додає сліпа.
Директор гостинно запрошує до хати.

І ще одна незручність для Младена:
останнім часом він надто часто у них вечеряв...

Віолетта не дає йому отямитись і
силоміць тягне за собою.

 Ну, хоч на хвилинку!..
Директор цікавиться його житлом. Якщо

він почуває себе там незручно, можна
влаштувати його в робітничий гуртожиток.

«А чому б мені не одружитися з нею?» 
знову запитує себе Младен.
Це слід обміркувати серйозніше. Не

можна піддаватися випадковому настрою...
Директор ввічливо проводжає його аж на

вулицю. Младенові кортить розповісти
йому, що їхні взаємини з Віолеттою не такі
вже близькі, як декому може здатися...

 Сьогодні у неї був пригнічений
настрій,  каже він, зачиняючи двері.
Директор кивнув головою. Він знає це

краще за всіх.
 Чи є надії на нову операцію?
 Ніяких!  На обличчі батька застигла

болісна усмішка.
 А я все-таки вірю, що можна щось

зробити!  в голосі Младена бринить
упевненість.

Директор подає йому руку.  Заходь,
будь ласка! Вона дуже скучає за тобою. І
мені буде приємно, якщо ви будете
добрими друзями!
Младен стрепенувся. Він зніяковів і

мерщій кинувся геть.
Батько зрозумів його.

(Закінчення в наступному номері)

З болгарської переклав
Андрій ЛИСЕНКО
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ВСЕСВІТУ

ОТРУЙНІ СТРІЛИ В

НЬЮ-ЙОРКУ. Під час

численних сутичок нью-йорксь-
кої поліції з гангстерами,
жертвами поліцейських куль
часто стають перехожі.
Тому поліція провадить зараз
у своєму тирі експерименти
з отруйними стрілами, які
вживатимуться при
переслідуванні злочинців. Отрута
цих стріл не вбиває, а лише
паралізує людину на певний
час.

СПІЛКА РОЗЛУЧЕНИХ.

Під гаслом: «Розлучені
жінки Данії, об'єднуйтеся!»
виникла в Копенгагені

спілка, засновницею якої є 50-
річна Мей Андерсен, мати
двох дітей, що розлучилася
після тридцятирічного
шлюбу. Спілка вимагає, щоб
закони про розлучення були
суворішими, а процент
аліментів вищим.

НАЙГЛИБША ОБРАЗА.

Дві відомі в Туреччині
громадські діячки не на жарт
посварилися. Справа в
тому, що одна з них прилюдно
обізвала іншу «мадам Нью».
А ім'я горезвісної родички
колишнього південнов єт-
намського диктатора Нго
Дінь Дьєма стало вже в
Туреччині, як і в багатьох
інших країнах, найбруднішою
лайкою, найобразливішим
прізвиськом.
Скривджена туркеня

подала в суд і попередила, що
в разі надто м якого вироку
вона викличе суперницю на
дуель.

МУЗЕЙ СМІТТЯ. У

містечку Браккведе, поблизу
Білефельда в ФРН,
відкрито музей речей, знайдених
на смітнику. В ньому
налічується вже більше тисячі
експонатів: старі вази,
картини, срібні кубки,
гармонії, старовинні біблії,
шаблі, статуетки з дерева,
грамофони і навіть золоті
годинники.

Таким іменем часто називають

керівника демократичного руху в
Британській Гвіані, доктора Чедді
Джагана. Протягом останніх років
він очолює національно-визвольну
боротьбу населення цієї колонії
британського імперіалізму.
Розташована між Атлантичним

океаном та великими річками

Оріноко, Ріо-Негро та
Амазонкою, Гвіана була колись єдиною
країною. Потім частину її
захопили дві південноамериканські
держави  Бразілія та Венесуела, а
решту загарбали імперіалістичні
західноєвропейські держави 

Англія, Франція та Голландія.
1814 року наймогутніший на той
час колоніальний хижак, Англія,
захопила собі найбільш багату
частину Гвіани. За розміром вона
трохи менша території сучасної
Польщі, однак, в ній живе всього
600 тисяч населення. Країна дуже
багата на різні поклади. Тут
видобувають золото, алмази й боксити,
вирощують цукрову тростину,

кокосові пальми, дерева кави,
какао, сіють рис. Імперіалісти
вивозять з країни великі багатства 
майже половину врожаю
цукрової тростини, дев'ять десятих
продукції цукрових заводів.
Виробництво цукру і бокситів повністю
монополізовано англійськими
фірмами «Букер бразерс» і «Деме-
рара боксайт компані». За
видобутком бокситів Британська
Гвіана займає третє місце в
капіталістичному світі.
Англійці великими масами

привозили до своєї нової колонії
невільників, яких нещадно експлуа-

Чедді Джаган.

тували на плантаціях і в
копальнях, а після скасування рабства
почали привозити сюди бідноту з
Індії. Внаслідок цього в нинішній
Британській Гвіані живе змішане
населення, яке майже наполовину
складається з індійців і на одну
третину з негрів. Решта 
малайці і купка білих, які
експлуатували кольорове населення й
«керували» ним.

Могутній подих національно-
визвольного руху закликав до дії
численних борців за волю
Британської Гвіани і висунув таких
керівників, як Чедді Джаган і
його дружина Жанет, яку
називають «Пасіонарією Карібського
моря». Під керівництвом Чедді
Джагана боротьба за
незалежність Британської Гвіани набула
такого розмаху, і розвиток її іде
в такому виразно-демократичному
напрямку, що англійські й
американські імперіалісти висловлюють
серйозні побоювання, як би
Британська Гвіана не стала «новою
Кубою».

Важкий, повний переслідувань і
боротьби шлях керівників
національно-визвольних рухів: доктор
Джаган зазнав вже й тюрми, і
поліцейських репресій. Він
народився в Гвіані, але вчився в США, де
здобув освіту лікаря. У 1943 році
Чедді Джаган повернувся на
батьківщину й з головою поринув...
не в медицину, а в політику.
Разом з групою прогресивних діячів
Британської Гвіани він заснував
Народно-прогресивну партію, яка
об'єднує всі демократичні сили
країни. Програмою партії стала не

6 ВСЕСВІТІ
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лише боротьба за незалежність,
але й вимога поліпшення
нестерпного матеріального становища се-
лян-індійців та робітників-негрів,
проведення важливих соціальних
реформ. За кілька років до
Народно-прогресивної партії
вступили десятки тисяч членів, і вже
в 1953 році вона здобула
перемогу під час перших у Гвіані
загальних виборів.
Чедді Джаган став на чолі

новоутвореного національного
уряду. Проте нова влада
протрималася всього півроку: англійські
власті, занепокоєні прагненням
уряду до повної незалежності
країни, розпустили Установчі
збори і обмежили «даровані»
колонії права. Проте Джаган не
припинив боротьби. Партія
організовувала політичні демонстрації,
страйки і продовжувала
домагатися повної незалежності. На чолі
визвольного руху поряд з Джага-
ном стала його дружина Жанет,
блискучий оратор і відважний
борець за свободу.
Народно-прогресивну партію

Британської Гвіани підтримують
всі трудящі країни,  однак їй
спочатку бракувало міжнародної
підтримки. Чедді Джаган
виїжджав до різних країн Латинської
Америки, до Індії, на Близький
Схід, а також і до Європи. Всюди
він домагався визнання прав
населення колонії, перенесення цієї
справи на розгляд ООН та інших
міжнародних організацій.
Звичайно, енергійна кампанія,

проведена Джаганом закордоном,
не лишилася непоміченою
англійськими колонізаторами. Після
повернення на батьківщину Джаган
був заарештований і півроку
просидів у в'язниці. Тим часом
національно-визвольний рух у країні
зростав, завойовуючи все нових і
нових прихильників. Британські
власті змушені були відновити
конституцію і оголосити нові вибори,
які принесли ще одну велику
перемогу демократичним силам.
Чедді Джагана знову було

обрано прем'єр-міністром, і він з
новою енергією почав домагатися
незалежності Британської Гвіани.
Англійським імперіалістам
довелося зважити на внутрішні сили,
які діяли в їхній колонії. Вони
обіцяли протягом двох років надати
Гвіані незалежність, в 1961 році
прийняти нову конституцію, яка
мала^ ще більше розширити
народні права, і надати місцевому
урядові автономії. У липні 1961
року таку конституцію було
схвалено. Віднині гвіанський
парламент складається з двох палат 
Законодавчих зборів, обраних ви-
б°РЦями, і сенату, призначеного
англійським генерал-губернато-
ром. Гвіана дістала право
внутрішнього самоврядування.
Англійський уряд, проте, залишив за
собою розв'язання всіх питань зов¬

нішньої політики та оборони.
Негайно по сформуванні нового

уряду Гвіана звернулася до ООН
з вимогою надати країні
незалежності. її звернення було
підтримане представниками соціалістичних
і ряду афро-азіатських та
латиноамериканських країн.
Водночас уряд Джагана

висунув широку програму
прогресивних соціально-економічних

перетворень в Британській Гвіані.
Розробляється п'ятирічний план
економічного розвитку країни,
ліквідації безробіття, підвищення
матеріального рівня населення.

«Британська Гвіана, заявив
Джаган,  буде активно підтримувати
політику нейтралітету».
Чедді Джаган рішуче виступив

за невтручання в справи вільної
Куби й за підтримку цього
першого осередку соціалізму в
Латинській Америці. Його уряд
активно співробітничає з іншими
державами Латинської Америки,
які домагаються звільнення від
іноземної економічної
залежності. Преса Сполучених ЦЛ-атів
почала називати його «таємним
комуністом», розгорнула шалену
кампанію проти встановлення з
урядом Джагана нормальних
дипломатичних відносин.
Намагаючись зламати політичну

активність Чедді Джагана, таку
небезпечну не лише для Англії,
але вже й для самих Сполучених
Штатів, американські імперіалісти
застосовують проти нього багато
інших ворожих заходів: від
економічного й політичного тиску до
одвертих диверсій.
Американські агенти

підбурюють населення до антиурядових
страйків і демонстрацій,
використовуючи їх на «доказ» того, що
Британська Гвіана, мовляв, «іще
не дозріла до незалежності» і
треба продовжити час колоніального
панування Англії на її плодючих
землях. Сполучені Штати, які, за
висловом паризької газети

«Монд», «ставляться до Гвіани, як
до нової Куби», підбивають
англійський уряд до зволікання з
проголошенням незалежності, до
заборони конституції і
повернення країні колоніального статуту.
Зволікають британські
імперіалісти також з новими виборами, бо
розуміють, що вони знову
принесуть перемогу

Народно-прогресивній партії. Звичайно,
використовуються й матеріальні труднощі
молодої держави: для
виконання десятирічного плану її
розвитку, як заявив Чедді Джаган,
потрібна зовнішня фінансова
допомога в розмірі 500 мільйонів
доларів. Таку позику, звичайно,
дістати дуже нелегко.

Але визвольний рух народу

Британської Гвіани наростає.
«Фідель Гвіани»  Чедді Джаган
згуртовує все ширші маси
трудящих для рішучої боротьби за
свободу й незалежність своєї країни.

ШШМШ&І
ВСЕСВІТУ

ПРОХОЛОДА ТА ЧИНИ.
Як пишуть газети в ОАР,
ранг державного службовця
насамперед, визначається за
температурою в його
службовому кабінеті. Міністри і
начальники департаментів
втішаються приємною
прохолодою від установок
штучного клімату. Чиновники
нижчого рангу мають в
своїх кабінетах вентилятори. А
всі інші можуть
прохолоджуватися лише думками про
наступний дощовий період.

НЕКУРЦЯМ 
ПЕРЕВАГА. Три великі американські
страхові компанії вирішили
надавати некурцям пільги
при страхуванні життя
(внески для некурців
знижуються на 15 процентів).

ПРОДОВОЛЬЧІ КАРТКИ
У ВАТІКАНІ. Ватікан
одержує продовольчі товари з-за
кордону, не сплачуючи мита
італійській державі. Тому
деякі продукти коштують
там значно дешевше, ніж в
Римі. Це призвело до такої
спекуляції, що довелося
запровадити у Ватікані
продовольчі картки, якими
будуть користуватися
службовці папської канцелярії та
іноземні посли,
акредитовані при Ватікані.

«ХТО Є ХТО». Книжки
під такою назвою щороку
видаються в західних
країнах. Це довідники про
аристократів, мільйонерів,
політиків, видатних учених,
письменників та інших
відомих осіб. Чікагська
поліція також випустила
книжку «Хто є хто» про
видатних... злодіїв та гангстерів.
Такий довідник має статну
пригоді читачам чікагських
газет та телеглядачам, бо
їм доводиться частіше
зустрічатися на сторінках
газет і на екранах телевізорів
з гангстерами, ніж з
політиками, вченими чи
письменниками.
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Будинок Національних
зборів  велична
споруда,

КЛАУС ХЕММО

НІШ САХАРОЮ ТА ОКЕАНОМ
КРОКОДИЛИ НА ТАРІЛЦІ  У «КРАЇНІ
БЕГЕМОТІВ»  МУЕДЗИНИ І ГУЧНОМОВЦІ
 БАМАКСЬКІ СУВЕНІРИ  «ЛЮДИНА-МА-

ЛІ»  АУДІЄНЦІЯ У ПРЕЗИДЕНТА 
ПОДОРОЖ ПО САВАНІ  «ГРЕБЛЯ СЛІЗ»
 СКАРБИ МОНТІИСЬКОГО РИНКУ 

НАРОД-ЗАГАДКА  ПІД ЗВУКИ ТАМТАМА

 ВОСЬМЕ ДИВО СВІТУ.

Так вже повелося: кожен

мандрівник, повернувшись до рідних
пенатів, квапливо хапає перо чи
друкарську машинку, бо вважає
своїм священним обов'язком
скласти перед суспільством
докладний звіт про свої дивовижні
пригоди. Як бачите, не минув
цього і я.

Канони мандрівницької

літератури вимагають насамперед
детального висвітлення шляху «туди»:

тобто опису транспортних засобів,
які доставили тебе на далеку
землю, своїх почуттів та настроїв під
час подорожі, режиму харчування,
сну й розваг, примх погоди тощо.
Яке привілля було тут стародавнім
та середньовічним аргонавтам! Ці
щасливчики користувалися
здебільшого морським транспортом,
отже, літературні можливості в них
були просто невичерпні.
Розповідь про самий лише такелаж віт¬

рильного судна може зайняти
цілу бібліотеку. А скільки пригод,
скільки турбот! Встигай лише
натягувати шкоти, закріпляти
румпель, спускати брам-стеньги,
кріпити швартови, видряпуватись на
марс, лягати в дрейф. Знов-таки, і
гонорар набігає добрячий.

інша справа ми, сучасники.
Авіація з її швидкостями та

комфортом підрубала крила нашій
фантазії й позбавила щоденники

найяскравіших сторінок. І все ж канони
залишаються канонами: їх треба
шанувати. Тому кожен мандрівник
наших днів неодмінно починає

свою розповідь з «бетонованої
стрічки аеродрому», потім йде
захоплений панегірик літакові,
«дивному птахові, що за мить поглинає
відстані між континентами»,
докладний перелік зовнішніх та
внутрішніх якостей стюардеси (волосся,
посмішка, ввічливість, добре
серце), радість з приводу
обов'язкової цукерки, і, нарешті, на
закінчення, спостереження крізь
літакове віконечко (хмари і хмари), а та-
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кож настрій та самопочуття при
взльоті й посадці.
Я дуже поважаю закони (і

гонорар). Та про стюардесу ви від
мене нічого не довідаєтесь, хоч я і
летів з Європи в Африку. Злетів

&

Отже, я притиснувся носом до
вітрового скла автомобіля,
приготувавшись таким чином з перших
же хвилин жадібно вбирати
враження. І не тільки зорові й
слухові, а й... нюхові. Так, не смійтеся,
справжній мандрівник обов'язково
користується і носом.
Не без підстав кажуть: кожне

місто має своє обличчя. Я можу
додати: і свій запах. Може,
воно й дивно, але вірно. Лондон тхне
димом, Вупперталь  розпеченим
залізом, Гаага захлинається в
ароматі левкоїв, Марсель оповитий
запахом смаженої риби, повітря
Мессіни напоєне оливками, а
Валенсії  лимонами. Більше того,
чим далі на південь, тим
запашніший, романтичніший «букет». Тому
я мав усі підстави сподіватися:
Бамако вразить мене чимсь
надприродним.

І воно таки вразило мене, це
африканське місто! Чим, гадаєте,
воно пахне? Ні, не бананами,
ананасами чи левами: звичайнісінькою
нашою європейською акацією.
Маститий літератор сказав би:
Бамако потопає у зелені та ароматі
акацій. Цей факт обумовлює і
його кольори: воно зелено-червоне.
Серед заростей акації ховаються
маленькі червоні хатинки, червоні
тому, що зроблені з червоної
глини. Скрізь, де немає асфальту,
бачиш цю глину; взагалі весь
південь Малі побудований з такої
глини і стоїть на ній.

Пів на восьму ранку. Зграйки
велосипедистів вирулюють з бокових
вуличок та провулків на шосе,
прямуючи до центру. Чимало мопедів
та моторолерів. На подвір'ях
передмістя жінки товчуть просо у
великих ступках: готують сніданок.

Автомобіль зупиняється на
перехресті: червоне світло. Сучасні
світлофори, що автоматично
регулюють вуличний рух, якось не
гармоніюють з примітивними
хатинками. Так само не гармоніює з ними
і чепурна будівля заправної
станції. «Тексако»  читаю я великі
літери над нею.

Ближче до центру глинобитні
хатинки зникають, поступаються
місцем цегляним, пофарбованим у
жовтий колір одноповерховим
будиночкам. Біля кожного 
неодмінний садочок, газони. Тут колись
мешкали колоніальні чиновники,
французькі комерсанти, інші
іноземні хазяї країни.

Нарешті широкий майдан, над
яким підноситься бетонний куб,

у Празі, сів у Бамако. Настрій весь
час був чудовий. Особливо, коли
залишив літак і сів у автомобіль,
щоб їхати з аеродрому. З цього
моменту і дозвольте мені
розпочати свій репортаж.

м

оповитий довгими рядами
балконів: «Гранд-готель». Біля його
входу розмістилося з десяток
вуличних торговців. Сигарети, килими,
ритуальні маски, дереворити і 
твори Леніна у двох томах!
«Гранд-готель»  заклад цілком

французький: слуги, звички,
кухня. З насолодою смакуючи
шедеври останньої, я раптом побачив на
тарілці трьох крокодилів,
звичайно намальованих. І тільки тут
збагнув, що коли вдома читав про
Бамако, крокодили неодмінно були
на першому плані. Дійсно, саме
слово «бамака» у перекладі з
мови народу бамбара  одного з
найбільших племен сучасного Малі
 означає «серед крокодилів»,

тим самим вказуючи, що місто
стоїть на Нігері  найбагатшій на
крокодилів річці Африки. Три
крокодили на готельному посуді  герб
Бамако.

Один з завулків у центрі Бамако.

Крокодили! Геть обжерливість,
швидше на вулицю, у дивовижне
місто, що славиться  тільки
подумати!  цими жахливими
потворами. Може, вдасться побачити, як
їх тут приборкали.

Коли перший французький
губернатор колонії 78 років тому
заклав тут фундамент першої
казарми, Бамако налічувало лише 6
тисяч мешканців. Останній
губернатор залишив місто понад два роки
тому під схвальні вигуки 130 тисяч
мешканців. На згадку про цю
визначну подію бамакці поскидали з
п'єдесталів пам ятники
французьким офіцерам і авантюристам.
Така сама доля спіткала й назви
столичних вулиць та майданів:
широке авеню, що сполучає центр
міста з Нігером, перетворилось з
авеню Вінсент Оріоль на авеню Моді-
бо Кейта, площа Мажіно  на
площу Свободи, площа Республіки
Франції  на площу Республіки
Малі. Взагалі французький прапор
у сьогоднішньому Бамако
залишився лише над будинком
посольства, хоч досить часто бачиш
французьку уніформу: її носять
малійські полісмени.

130 тисяч чоловік  цифра
солідна, принаймні для
африканського міста. Тим більше для Малі, яке
називають великою державою з
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невеликим населенням. Влучно!
Площа цієї африканської
республіки становить понад 1.200 тисяч
квадратних кілометрів, а
населення  трохи більше чотирьох
мільйонів чоловік. Отже, на території,
вдвічі більшій за площу Франції,
мешкає вдесятеро менше людей.
Водночас Малі, як і більшість
африканських держав, країна
багатонаціональна: тут змішалося щось із
20 народів та племен, головним
чином негрів групи банту. Серед них
найбільш численне плем'я бамба-
ра  понад мільйон чоловік, фуль-
бе  півмільйона та малінке. До
речі, малінке і дали назву всій
країні: їхньою мовою «малі»
означає «бегемот». Отже,
здоровенькі були, я в країні бегемотів, у
місті крокодилів!
Великою кількістю племен

пояснюється те, що державною мовою
Малі залишається французька.
Інше розв'язання проблеми поки що
неможливе, бо бамбара,
приміром, погано розуміють малінке і
вже зовсім не розуміють фульбе.
Крім того, жодне з цих племен не
має письменності.
А тепер дозвольте

відрекомендувати вам жителів столиці
республіки. Здебільшого це бамбара
 високі на зріст, сильні люди,
жінки дуже привабливі. Вдача в
них, як і в інших малійців, 
щира, доброзичлива, з великою
домішкою так званого
африканського оптимізму. Дійсно, під час
подорожі по республіці я не зустрів
жодної людини, яка б сумувала
або лаялась: останнє робили тільки
шофери, але в них були для
цього досить серйозні підстави.
Більшість малійців вдягнені по-

європейськи, хоч зустрічаються і
вбрані у національне «бубу» 
довгий до п'ят одяг з білої або
світло-блакитної тканини. У жінок
навпаки: лише незначна кількість
дівчат вдягається
по-європейському, основна ж маса носить дещо
модернізоване національне
вбрання  загортаються у великі хустки
з барвистої тканини, залишаючи
вільними обидва плеча. Іноді
жінка обмотує хустку лише навколо
стегон, доповнюючи свій туалет
блузкою з глибоким вирізом.
Найдивовижніше у зовнішності

жінок  зачіска. Малійські дами
пишно збивають кучері, потім
розчісують їх, розділяючи волосся на
безліч квадратних ділянок і,
нарешті, скріплюють великими
шпильками. Така зачіска іноді
здіймається над головою на добрих
півметра. Коли ж якійсь дівчині
заманеться зробити собі
європейську зачіску, вона йде на справжні
муки. Густі, жорсткі африканські
кучері розпрямляються лише
після регулярних піврічних страждань
у кріслі перукаря.
Третя частина населення

Бамако  діти  поділяються на дві
категорії: тих, котрих носять, та
тих, які бігають. Носять, звичайно,

Малійському перукареві салон
непотрібний.

немовлят, яких мами прив'язують
за спиною, іноді навіть двох
водночас. Там вони можуть
теліпатися годинами, причому звичка й
рано змужнілий характер
виключають такий природний для цього
віку вияв емоцій, як плач. Якось
мені довелося спостерігати двох
жінок, які товкли у ступі просо, 
щоденна праця кожної африканки.
За спиною у них було прив'язано
по дитині. Від сильних, енергійних
рухів матерів дитячі тільця
розгойдувались і підстрибували, голівки
обох малюків метлялися з боку на
бік, щоразу тикаючись носиками у
мамині спини. Я стояв досить
довго, проте вереску так і не почув.
Нарешті, придивившись уважніше,
я побачив, що обидва красені
міцно сплять. От як треба виховувати
стоїцизм!
Про тих, що бігають, можна

сказати лиш те, що бігають вони
справді здорово й невтомно. В
усякому разі, вигляд у них більш
заклопотаний, ніж у дорослих,
певно, й справи у них важливіші,
бо вони не звертають уваги ні на
транспорт, ані на дорослих. Ці
маленькі люди восьми-десяти років
ставляться до одягу вкрай
негативно; підлітки також не дуже
клопочуться про туалети  поче>
пив собі ганчірку й гаразд.

% *

*

Багатоповерхові будинки в
столиці  це або службові установи,
або власність іноземного
капіталу. Серед них універмаг «Прен-
тан», що належить французькій
компанії, яка й досі має свої
магазини майже в усіх західноафри-
канських країнах, представництво
фірми «Сітроен», кілька готелів і,
звичайно, відділення
французького «Західноафриканського банку»
 колишнього безроздільного

хазяїна в економіці всієї Західної
Африки. Що ж, недарма говорить
прислів я: «Генерали йдуть геть

торговці залишаються». Генерали
вже три роки, як пішли звідсіля,
купців поки що вигнати
неможливо: вони відіграють важливу роль
у господарстві країни. Найбільші,
найкращі магазини на авеню Моді-
бо Кейта та інших центральних
вулицях Бамако належать
іноземним, переважно французьким
підприємцям. Тут можна придбати
паризькі парфуми, голландські
електробритви, американські приймачі,
французькі кримінальні романи.
Та покупців не так уже й густо:
здебільшого це  європейці.
Тубільці вважають за краще
здійснювати свої торговельні операції
на базарах та у маленьких
крамничках місцевих купців.
Крамничок таких безліч.

Здебільшого це одна-єдина кімната,
двері якої відчинені від зорі до
зорі. Але і тут товари переважно
французького походження. Коло
входу до кожної крамнички
неодмінно знайдете ремісника: крав¬
ця, шевця, перукаря, слюсаря-ре-

монтника. Тут, просто неба, перед
очима клієнтів та цікавих вони

шиють і прасують, голять, лагодять.

Навкруги вирує натовп, галас,

штовханина, але незворушні

майстри не зважають на це.

Зрештою, торгують і просто на
вулицях. Вуличні торговці
пропонують перехожим різні дрібниці:
сигарети, темні окуляри, дешеві
годинники. І знов-таки на товарах
 іноземні клейма.
Незважаючи на свою

економічну залежність, уряд Малі
розпочав боротьбу з іноземними
монополіями. Ще в 1960 році було
створено «Соміекс»  державну
торговельну компанію.
Французькі торговці зняли з цього приводу
великий галас. Вони спробували
вжити контр-заходів:
відмовлялися сплачувати податки, ввозити з
Фракції необхідні країні товари,
почали навіть закривати свої
магазини, сподіваючись викликати
невдоволення серед населення.

Та все було марним: «Соміекс»
зростав та процвітав, вдало кон-
куруючи з французами. Основний
його козир у цій боротьбі 
імпорт з країн соціалістичного
табору. До речі, товари з СРСР, ЧССР,
НДР тут у великій шані.
Малійський уряд поклав край і

іншій французькій монополії. За
часів колоніалізму в Бамако
існували дві-три книжкові крамниці,
власники яких мали неабиякі
прибутки. Тепер для них настали
чорні дні. Немов магніт, притягує ба-
макців невеличкий світло-зелений
будиночок, розташований біля
гвінейського посольства. «Народна
книгарня»  написано на його
вітринах. Добір літератури тут дуже
багатий: зібрання класичних
творів, московські видання
французькою мовою, африканська
література, газети та журнали
соціалістичних країн. Біля крамниці
великі стенди з газетами та фотографі-
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Мечеть є в козиному малійському сель

ями, які розповідають про
найважливіші події в країні та в
світі. Газети свіжі, але читачів ще

обмаль  98 процентів населення
Малі неписьменне. Зате біля

фотовітрин завжди юрмиться
натовп.

Повештавшись години зо дві по

центру міста, я вирішив, що знаю
вже його досконало. Справді,
цього короткого часу досить, щоб
відчути себе бамакцем. Лишалось
відвідати центральну площу з
будинком Національних зборів.
Широкий майдан розпечений

шаленим африканським сонцем.
Обабіч  найвищі та найкрасивіші
будівлі столиці: праворуч 
монументальна споруда Національних
зборів, у якій вдало сполучено
сучасну архітектуру з національним
елементом; увінчує її сліпучо-білий
бетонний купол. Тут 80 посланців
народів Малі втілюють у закони
волю тих, хто їх обрав. Навпроти
Національних зборів  велика
біло-рожева мечеть (переважна
більшість малійців  магометани),
але вигляд у неї дещо
незвичайний; замість звичних струнких
мінаретів масивна чотирикутна
вежа. На вежі  кілька потужних
гучномовців: з їх допомогою му-
едзин звертається до віруючих.
Офіційний, парадний характер

центральної площі столиці не
завадив одному з місцевих фігаро

розташуватися у самісінькому її
центрі: він приладнав до дерева
дзеркало, поставив маленький
столик з різнобарвними
перукарськими «мікстурами» й стілець  і
салон готовий.

Раптом десь гримнуло, потім ще

і ще. Війнув легенький вітерець, і
на блакить неба з реактивною
швидкістю набігли жахливі чорні
хмари. Трах-бах! спалах
велетенської блискавки  і ринула
тропічна злива. Все трапилося так
швидко, що я ледве встиг добігти
до якоїсь крамнички. Коли ж я
трохи отямився та озирнувся
навколо  боже мій! (тобто,
всемогутній аллах!  адже я у
магометанській країні)  крокодили!
Просто переді мною, на якомусь
столику, вищирівши страшні зуби,
лежав справжній крокодил. Його
очі блищали у півтемряві
маленькими вогниками. Я тихо зойкнув,
кинувся вбік і знову крокодилі
Цей теж лежав на столику, але
догори ногами, над ним схилився

сивий негр, який звичайною голкою

зашивав крокодилове черево. Уф!
Негр підвів очі, привітно
посміхнувся й поцікавився французькою
мовою, чого я бажаю. Коли до
мене повернувся втрачений було
розум, з'ясувалось: я потрапив до
крамниці шкіргалантереї. Тут
виготовляли (і, звичайно, продавали)
красиві гаманці, жіночі сумочки,

чемодани все з крокодилячої
шкіри. А для таких телепнів-іно-
земців, як я, ще й чучела
крокодилів  сувеніри на згадку про
Бамако.

Після візиту до штучних
крокодилів в мене з новою силою
спалахнуло бажання побачити
справжніх, живих. Де це можна зробити?
Звичайно, на Нігері. І от уже
таксі старенький «рено» 1945 року
народження мчить мене до
славнозвісної ріки, «сріблястого
бурхливого потоку», як охрестили
його географи, що мали з Нігером
чимало клопоту. І ось чому. Про
існування Нігеру європейці знали
в сиву давнину, принаймні, про
нього писав ще Геродот.
Невідомо тільки було, де бере початок і
де закінчується велика ріка. Та
ось середньовічний вчений, мавр
Аль-Хассан бен-Моххамед, більше
відомий під ім'ям Лео Африканус,
на початку 16 сторіччя «точно»
встановив: Нігер тече на захід. Але
через сто років інший арабський
географ Ібн Батута склав карту, на
якій спрямовував Нігер на схід.
Справедливість висновку Батути
підтвердив перший європеєць,
якому пощастило побачити Нігер,
 португалець Мунго Парк, що в
1796 році мандрував у верхів'ях
ріки. Він і пояснив природу
помилки Лео Африкануса: у верхів ї
Нігер дійсно тече на захід, але
потім круто повертає на схід. Однак
на карті Батути була інша важлива
помилка: він тягнув річище Нігеру
через усю Нубійську пустелю й
зрештою робив його притокою
Нілу. Минуло ще багато років, поки
англійцю Е. Лендеру вдалося
довести: Нігер  цілком самостійна
ріка.

Зараз, після тримісячного
періоду дощів, Нігер широко
розлився, затопивши зелені береги.
Затопив він і старий міст: з води
стирчать лише телеграфні стовпи.

Під час розливу перетнути Нігер
можна тільки по новому мосту 
залізобетонній громаді,
спорудженій у 1959 році. По той бік 
«Картьє Африкен»  сільське
передмістя Бамако. Дійсно,
справжнє село: маленькі глинобитні

хатки, круглі, з гостроверхими
стріхами, такі ж маленькі подвір ячка
за низькою огорожею. На березі
кілька жінок перуть білизну, за
мило їм править м який нігер-
ський мул. Двоє юнаків
змагаються у плаванні брасом.

 А крокодили?  витріщив я
очі на водія.

 Тут їх давно немає, 
спокійно відповів той.  Крокодили 
меланхолійні істоти, вони більш за
все полюбляють тишу, і такі
метушливі та галасливі сусіди їм
зовсім не до вподоби.

 Як, у Бамако, крокодилячій
столиці, немає крокодилів?

 Звичайно, є,  посміхнувся

шофер.  У зоопарку.
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Ще вперше знайомлячись з
Бамако, я помітив: геть усі вулиці
міста прикрашені гірляндами зеле-
но-жовто-червоних національних
прапорців, і поцікавився чому. У
відповідь почув: «22 вересня». От
йолоп! А ще вихвалявся знанням
історії країни, до якої їду!
Забути, що наближається 22 вересня 
день найбільшого свята молодої
республіки  День незалежності!
Напередодні свята на кожному

столичному будинку вже майорів
принаймні один великий прапор;
на жовтому центральному полі
його  чорна людина з піднятими
руками. Ця фігурка зветься «лю-
дина-Малі» і заслуговує кількох
рядків.
Неподалік від Бамако є чимала

печера, що носить назву

«Доісторичної», бо стіни її прикрашають
зображення слонів, бегемотів,
жираф, крокодилів, намальовані
первісними митцями. Серед цих
звірів Щоразу трапляється і фігурка
«людини-Малі». Звідси вона і
перекочувала на державний прапор
республіки як символ
багатовікової історії нації.
Відомо, що кольори кожного

прапора мають свій зміст. Щодо
малійського, то тут я чув аж дві
версії. Одна з них твердить, що
зелений колір означає надію,
жовтий  африканське сонце і
червоний  революційні прагнення
народу. Друга версія дещо
позбавлена політичних відтінків: вона
погоджується з тим, що жовтий
це сонце, але зелений вважає
символом лісів, а червоний 
кольором землі, червоної землі афри-

Недармз ця трава зветься «слонячою»*

слів мовою бамбара, тому,
звичайно, майже нічого не. зрозумів з
великої промови, виголошеної
секретарем партії Суданський
союз  правлячої партії в країні 
Ідрісом Даріа. Впевнившись у
своїй безпорадності, я переключив
увагу з промовця на найближчих
сусідів: ними виявились два
білих джентльмени 

кореспонденти англійського агентства Рейтер
і французького Франс Прес.
Зовні спільного між ними не було
нічого: Рейтер являв класичний
тип відлюдькуватого, спокійного
сухорлявого англійця, в той час як
Франс Прес  теж класичний
представник своєї нації  був
товстенький та рухливий. Однак
обидва вони демонстрували
підкреслену байдужість до
навколишніх подій: француз красномовно
позіхав, англієць, примостившись
на складеному стільці, навіть
дрімав. Спостерігаючи цю «мирну»
сценку, я мимоволі подумав: так
само байдуже ставились англійці
та французи, недавні володарі
майже всієї Африки, до
підкорених ними народів, їхньої культури,
історії, життя, до всього, крім
багатств, які вони грабували.
Останні слова промови Ідріса

Даріа я все ж таки зрозумів, і вони
сподобалися мені. «Малі,  сказав
Даріа,  поки що бідна країна.
Головне її багатство  праця
народу, самовіддана й наполеглива.
Слава праці! Слава народу!..».

Знову овація, потім грім
оркестрів  і розпочався парад.
Вдягнені у французьку уніформу (треба
доношувати запаси!) молоді
малійці не могли стримати напливу
почуттів і, ламаючи рівняння у
лавах, щиро відповідали на вітання
глядачів. Солдатів змінила колона
людей у цивільному, але з
гвинтівками: ветерани визвольного руху,
серед них я побачив чимало
жінок. Потім  селяни з плодами
землі, юні піонери у червоних,
жовтих, зелених галстуках,
представники провінцій, серед яких
вирізнялися незвичайним вбранням
жителі пустель; мисливці у
леопардових шкурах несли на плечах
слонові ікла, перед трибуною
вони відтворили сцени полювання.
і знову колона озброєних

людей: юнаки та дівчата. Це
підрозділи так званої «громадянської
служби»  організації, яку по
праву називають майбутнім Малі.
Молода республіка не має коштів на
утримання значної регулярної
армії, тому уряд закликав молодь
самостійно оволодіти зброєю, щоб
у разі потреби захистити свою
батьківщину. Так було створено
«громадянську службу». Але її
функції не обмежуються
військовим навчанням: у численних

таборах, розкиданих по різних кутках
країни, молодь оволодіває
грамотою, набуває різних професійних
знань, адже за часів
французького панування лише 10 процентів

іспанського континенту. Якій з них
віддати перевагу невідомо,
проте цікаво, що в тому чи іншому
варіанті ці три кольори
повторюються майже на всіх національних
прапорах нових західноафрикан-
ських держав, зокрема Гвінеї,
Гани, Дагомеї, Камеруну,
Сенегалу і Того.
22 вересня був чудовий

сонячний день. Лише дві-три хмарки
висіли в блакиті неба, немов
нагадуючи, що сезон дощів тільки-но
закінчився. Всі 130 тисяч жителів
Бамако квапливо одягли святкове
вбрання і висипали на вулиці. Я
теж причепурився і вийшов з
готелю, вирішивши бути в центрі
подій. Куди там! Лише виключна
чемність тубільців та їхня повага
до іноземця допомогли мені за
півтори години подолати три
квартали  відстань між готелем та
вулицею Незалежності, де стояла
урядова трибуна, тобто той самий
«центр подій».
Ледве я встиг розшукати більш-

менш пристойне місце, гримнули
барабани, заревіли мідні горлянки
труб  і, супроводжуваний
почесним ескортом, з явився президент
республіки уславлений Модібо
Кейта. Його масивна двометрова
постать викликає подив: президент

здається велетнем навіть серед
кремезних, високих африканців.
Вибухнув грім овацій на честь
улюбленця народу, президент
привітався з вишикуваними
військами і зійшов на трибуну,  це
послужило сигналом до
офіційного відкриття свята.
Я знаю всього кілька десятків
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малійських дітей мали змогу
відвідувати школу, навчитися ж
слюсарній, теслярській, мулярській
справі взагалі було ніде. До
«громадянської служби» належать і
спеціальні формування  «загони
пильності», які допомагають
поліції охороняти порядок та спокій
населення.

Раптом мої сусіди-кореспонден-
ти стрепенулися й почали
квапливо шкрябати щось у своїх
блокнотах. Завершуючи демонстрацію,
над святковим містом з явилась
авіація. Звичайно, не військова 
такої в республіці нема, а літаки
першої національної транспортної
компанії «Ер Малі»: радянські
АН-2, ІЛ-14, кілька лайнерів 1Л-18,
чеські аеротаксі. «Ер Малі» 
гордість країни і водночас символ
знаменної перемоги над
капіталістами та неоколоніалістами. Щоб
зрозуміти значення цієї перемоги,
треба зробити невеличкий екскурс
у новітню історію Малі.

Офіційним «днем народження»
Республіки Малі с, як відомо, 22
вересня 1960 року. Однак
фактично країна почала звільнятися від
французьких колонізаторів, що
хазяйнували тут близько 80 років,
значно раніше. Вже після
закінчення другої світової війни
французи відчули, що колоніалістський
«човен» хитається і от-от
перевернеться під могутніми ударами
народно-визвольного руху. Вони
змушені були відступати, здаючи одну
позицію за іншою, намагаючись
шляхом дрібних реформ та
поступок зберегти владу. Довелося
надати африканцям деякі права,
визнати місцеві політичні угрупуван-
ня, взагалі, «пограти у
демократію». Та марно! Врешті-решт був
здійснений деголлівський трюк:
разом з іншими колоніями в
Африці колишній Французький Судан
одержав статус держави члена
Французької Співдружності. Це
сталося в 1958 році. В січні
наступного року Судан, Сенегал, Верхня
Вольта, Дагомея створили єдину
державу Федерацію Малі. Але
цей крок молодих африканських
країн, яким залишалось
«півгодини до незалежності», був не по
душі колоніалістам: вони доклали
всіх зусиль, щоб розвалити
Федерацію, і таки домоглися цього:
вже через півроку Дагомея та
Верхня Вольта забажали вийти з
створеного союзу. Однак
Федерація, тепер лише в складі двох
країн, продовжувала існувати і 20
червня 1960 року стала незалежною
державою в межах Французької
Співдружності. Провідною силою
у Федерації була Республіка Малі
 економічно слабкіша за

Сенегал, але сповнена рішучості вести
боротьбу з французьким
капіталом до кінця.

Того ж самого літа уряд
Федерації Малі запропонував фран-
цузьким військам залишити країну.

У відповідь колоніалісти
мобілізували всі засоби, щоб нанести
підступний удар новій державі, і при
підтримці профранцузьких кіл
Сенегалу їм вдалося відірвати цю
країну від Малі, зруйнувати
Федерацію. У Парижі задоволено терли
руки: тепер непокірну Республіку
Малі, відрізану від моря,
задушити буде неважко: адже експорт та
імпорт країни цілком залежав від
автомобільного та повітряного
транспорту, який перебував в
руках французьких компаній.
Французькі політики

прорахувалися: країни соціалістичного
табору простягли молодій республіці
руку дружньої допомоги. Менш
ніж за рік з допомогою
Радянського Союзу і Чехословаччини
були створені національні
авіаційна та автомобільна компанії.

Французькі ділки скреготіли
зубами, особливо пани з «Ер Франс»
неподільної хазяйки всіх
повітряних шляхів Західної Африки. Це
була перша її поразка на
«Чорному Континенті». Гадаю, не
остання.

Наступного дня мені пощастило
побачити президента Модібо
Кейта не на трибуні, а в службовому
кабінеті: я одержав дозвіл на
аудієнцію.

Коли я ввійшов до кабінету,
президента там не було, і я, щоб
вгамувати цілком зрозуміле у
моєму стані хвилювання, почав
оглядатися навколо. Прості сучасні
меблі, стіни пофарбовані у м'які
тони. На стінах  картина і
великий портрет Патріса Лумумби. Я
підійшов до картини, щоб краще
її розгледіти, але тут рипнули
двері  і Модібо Кейта, усміхаючись,
простягнув мені свою величезну
долоню.

В нього красиве, відкрите
обличчя, великі теплі очі. Колись
Кейта вчителював у початковій
школі маленького містечка Каба-
ра, десь на далекій півночі
країни, на кордоні між саваною і
пустелею. Та вболівав молодий
вчитель не тільки за своїх вихованців,
а й за весь поневолений рідний
народ. В 1946 році він вже член

*

До побачення, Бамако! Рушаю у
велику мандрівку по країні.
Вирушив ще вдосвіта, щоб

обманути пекуче африканське
сонце: коли воно почне пекти на

повну силу, я буду вже на першому
привалі: в старовинному місті
Сегу. інакше подорожувати по
Малі неможливо: адже розумієте
самі  при сорокаградусній спеці
сидіти в автомобілі з зачиненими
вікнами не солодко. Якщо ж їх

РДА  найбільшої визвольної
партії Західної Африки, в 1947 
засновник партії Суданський
союз (лідером якої він є і тепер).
Потім в'язниця, а після
звільнення  знову боротьба за свободу
батьківщини, що закінчилась
перемогою народу.
Модібо Кейта  один з найпо-

пулярніших африканських
політичних діячів, він палкий прихильник
миру, дружби й співробітництва
між народами, прихильник
загального роззброєння і
непримиренний ворог колоніалізму та
неоколоніалізму.
Я відібрав у президента чимало

дорогоцінного для нього часу, але
мені хотілося довідатись про все,
особливо ж про подробиці
першого п'ятирічного плану Малі. Девіз
цього плану: «Малі будує
соціалізм», зміст  за перші п'ять
років підготувати країну до
індустріалізації, закласти основу для
того, щоб якнайшвидше звільнитися
від іноземного капіталу. План
передбачає широку колективізацію
у сільському господарстві,
створення державних
зразково-показових господарств, розвідку
корисних копалин, будівництво
шляхів сполучення, зокрема
залізниць, що зв'яжуть Малі з Ганою
та Гвінеєю.
Роботи  непочатий край: ад¬

же колишній Французький Судан
був однією з найвідсталіших
країн, «забутою землею». Арахіс,
маїс, шкіри  ось і все, що могла
запропонувати країна світовому
ринку. Тим часом купити на цьому
ринку треба все: від палива і
автомобілів до одягу та їжі, якої в
Малі не вистачає. Якщо додати до
цього великі простори країни і
відсутність зручних шляхів
сполучення, майже повну
неписьменність населення й відсутність
кваліфікованої робочої сили, стане
зрозуміло: тільки зусилля всього
народу здатні вивести країну з
бідності. У п'ятирічному плані так
і написано: «Кожний житель
нашої країни має почувати себе
членом єдиної великої родини 
родини будівників нового Малі. Всі
працюють для всіх».

*

відчинити, то подорожній та його
речі вмить вкриються червоним
пилом вщент розбитих малійських
шляхів. Щоправда, зараз мені ця
неприємність не загрожує, бо я
їду єдиною в країні
асфальтованою дорогою, та все ж треба
поспішати. Тому шофер тисне на
акселератор, і стрілка спідометра
тремтить десь поблизу цифри
«100».
Відразу ж за містом починаєть-
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Щоденне заняття малійських
жінок.

ся знаменита африканська савана:
море височенної трави, в її хвилях
купаються дерева й кущі. Савана
дуже схожа на велетенський зане-
хаянии парк, бо дерева ростуть
тут не суцільним масивом, а
поодинці, метрів через 10 15 одне
ВІД одного. Ось «цар дерев» 
баобаб, його ^ стовбур неосяжний,
віти товсті, міцні, але на них
майже зовсім немає листя. Природа
чомусь дуже скупо вбрала цього
гіганта, навіть плоди в нього
невеличкі, трохи більші за великий
огірок.
Промайнула якась велика

конічна купа червоної глини, потім ще
одна. Термітники. Як не дивно, ці
комахи, про яких так багато

писано у пригодницькій літературі,
приносять користь малійському
сільському господарству:
термітами годують тут курей.
А от і наші далекі родичі: шосе

з пронизливим вереском
перетинає ціла родина мавп. Десь тут,
у саванному морі, ховаються
слони і леви, антилопи і страуси. Але
вони, добре обізнані з влучними
пострілами африканських
мисливців, обходять стороною і нас,
беззбройних мандрівників.
Відчувається наближення Сегу

порожнє досі шосе заповнюється
народом. Сьогодні неділя,
базарний день, тому кожен, ХТО ЙДЄДОч
рогою, добре навантажений: і
чоловіки, і жінки, що несуть великі
корзини на голові, і ослики.
Навіть голопузі дітлахи і ті тягнуп
мішки та кошики, проте це не
заважає їм пустувати.
Шлях круто повертає, і серед

стовбурів пальм та мангових
дерев виблискує срібна стрічка
води. Сегу. Савана. Савана
відступає, віддаючи свою червону землю
клаптикам полів, пальмовим гаям

низкам глинобитних хаток з
гостроверхими дахами. Сегу 
давній торговельний центр, а в 17
сторіччі навіть столиця держави Бам-
бара, що утворилася після
розпаду древньої імперії Малі,  з тих
часів не змінив свого обличчя.
Хіба що оті два-три квартали
чепурних котеджів  резиденція
службовців могутньої колись компанії
«Офіс дю Ніжер», володіння якої
простягалися від Сегу і аж до
Мопті.

Із Сегу мій шлях лежав до Мар-
кали, де Нігер перетнула та сама
гребля, яка завдала стільки
клопоту французьким інженерам-ме-
ліораторам і стільки страждань
народові Малі. Гребля дійсно
велетенська  її довжина 1800
метрів. Але «на зріст» вона невелика,
принаймні води Нігеру вільно
перекочуються через неї під час
повноводдя ріки. У сухий період
завдяки греблі створюється
велике штучне озеро, води якого
здатні напоїти 50 тисяч гектарів цієї
червоної землі, примусити її
давати по два врожаї на рік.

Приємний легкий вітрець овівав
мене, коли я, стоячи на мосту,
милувався Нігером і греблею.
«Греблею сліз» назвали її в народі, бо
і сьогодні в навколишніх селах
можна знайти багатьох матерів,
що плачуть за своїми синами:
тисячі їх загинули тут, на берегах
Нігеру, від голоду, перевтоми, під
нагаями наглядачів за ті
одинадцять років, протягом яких
будувались гребля та канали.

Раптом міст здригнувся,
заходив під ногами: з протилежного

Ось вона  «гребля сліз»*

берега на нього ступило
тисячоголове стадо африканських корів-
зебу. Круторогі, горбаті,
невисокі, зебу мало чим нагадують наших
європейських корів. І
продуктивність їхня невисока: зебу дає
всього 1,5 2 літри молока на день.

Однак зебу, а також вівці та
кози відіграють у економіці
республіки значну, якщо не сказати
провідну роль. З давніх-давен
малійці користуються славою вмілих
скотарів, вони забезпечують
м'ясом, шкірою, вовною не тільки
свою країну, а й сусідів  Гану,
Гвінею, Сенегал. Всього ж у
республіці налічується близько 12
мільйонів голів худоби.

Власне від Маркали і
починається «райська долина» зрошених
земель. Шлях петляє поміж залитих
водою рисових плантацій, серед
полів бавовнику, пальмових гаїв,
перетинає численні канали і ка-
нальчики.

Завітали у село, звичайнісіньке
малійське село, знамените тим,
що тут існує один з перших у
республіці сільськогосподарських
кооперативів. Його жителі 
виключно переселенці з південних
областей  дуже задоволені
своєю долею: держава добре
дбає про них, надає кредити,
харчі, вчить хазяйнувати.
Працювати ж малійці вміють і люблять,
особливо коли знають, що
працюють для себе. Ось факт:
французам ніколи не щастило зібрати в
«райській долині» більше 3 тисяч
тонн бавовни, а тепер місцевий
врожай наближається до 7 тисяч
тонн!

89



*

*

«Малійська Венеція»  це
місто Мопті. Перебільшення тут
немає ніякого: навіть іноді
здається, що води в Мопті більше, ніж
у справжній Венеції. «Винний» у
цьому той-таки благодійник
країни Нігер, який утворює в цьому
місці безліч заток, рукавів, та ще
й приймає в свої могутні обійми
найбільшу притоку  «сестру
бані». Тому глиняні будиночки
Мопті розбіглися по силі-силенній
островів та острівців, кожен
клаптик вільної від води тверді
дбайливо оброблений людськими
руками.

Звичайно, центром
африканського міста є базар. Так само і тут, з
тією лише різницею, що зовсім
неможливо відрізнити, де
закінчується базар і починається
гавань, бо торгують просто з
приткнутих до берега човнів, а їх 
тисячі. Багато хто з моптян і
живе на човнах з родиною,
створюючи веселе, галасливе містечко.
Африканських базарів я

відвідав чимало, але моптійський
вразив мене і розмірами, і товарами.
Тут зібрано буквально все, чим
багата малійська земля, навіть
верблюда можна купити, хоч
звідсіля до Сахари добрячих півтися-
чі кілометрів. Рис, арахіс, великі
купи бананів, апельсинів, чудової
краси глиняний посуд  від
крихітної чашечки й до велетенських
сулій для води  все
перемішалося у мальовничому хаосі,
немов навмисне для того, щоб
вразити барвистою гамою кольорів,
сумішшю дивних ароматів. Ось
славнозвісні горіхи «кола»,
вони «приносять радість» і водночас
лікують від усіх хвороб, бо містять
тонізуючу речовину: недарма
американці назвали відомий
напій «кока-кола». Горіхи ці
дивовижні: вони бувають зеленими й
червоними, причому ті й інші 
дозрілі. А що це таке? Великі сірі
брили, схожі на мармурові.
Будівельний матеріал? Ні, сіль. її
вирубують далеко-далеко, в самому
серці Сахари, у розпечених
копальнях, і минає багато часу,
перш ніж ця сіль потрапить
сюди, на базар Мопті.
Та всі ці багатства «верхнього

ринку» меркнуть перед розмахом
«нижнього», що вирує на самому
березі великої затоки. Тут
царство риби й рибалок. Гори свіжої
риби, нескінченні низки в'яленої
та копченої, стоси сушеної 
виплеснуті на берег скарби Нігеру.
Він щедро винагороджує рибалок
за їхню працю. Взагалі Нігер
«перевантажений» рибою: її
виловлюють стільки, що вистачає
нагодувати не тільки Малі, а й усіх
сусідів. Ловити рибу в Нігері
неважко, значно більше клопоту завдає
готування і збереження вилову. В

*

цьому кліматі, коли влітку
температура часто досягає 45 градусів,
треба якнайшвидше
потурбуватися про виловлену рибу, інакше
вона загине. Холодильників та
коптилень у Мопті та й взагалі в усій
країні дуже мало, тому головний
спосіб обробки вилову  сушіння.
Під промінням пекучого сонця
випотрошена риба за годину-пів-
тори стає сухою, напівпрозорою і
легкою, як пластмаса, після чого
її вкладають у великі паки. В
такому вигляді вона мандрує по
країні й за кордон.
Поруч з рибним базаром

побачив я майстерню, де роблять
легкі й красиві малійські піроги. Я
стояв, як зачарований,
спостерігаючи, як майстри опрацьовують
сокирами. пилами, долотами

дорогоцінне червоне дерево,  іншого

Химерна маска танцюристів догон.

матеріалу тут просто нема,  як,
нарешті, складають пірогу й
прикрашають її вишуканим
орнаментом.

Вранці  знову в дорогу. Шлях
кличе мене далі, на північний схід,
у гірську країну, населену
племенем догон, яке славиться своїми
ритуальними танцями.
На кожному повороті цього

клятого шляху на мене чекає
несподіване, небачене. Вздовж дороги
розтяглося велике стадо
світло-сірих зебу, його супроводжує цілий
клан: чоловіки, жінки, діти. Це 
фульбе, високі, стрункі,
світлолиці кочовики-скотарі; чоловіки
замотані у широкі блакитні
хустини, на жінках  масивні золоті
прикраси.
Фульбе  народ-загадка. Ще й

сьогодні вчені-етнографи
сперечаються про його походження.
Одні називають фульбе
середземноморським народом, інші відносять
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Поліція пустелі.

їх до народів берберської групи,
треті  вважають нащадками
азіатських племен, що завоювали

долину Нілу за півтори тисячі років
до нашої ери. Єдине, що
встановлено точно: мова фульбе не має
нічого спільного з семіто-хаміт-
ською, а споріднена з
суданськими мовами. Відомо також, що
наприкінці 18 сторіччя фульбе
господарювали в Судані: в 1776
році один із знатних фульбе  Абд-
аль-Кадір був його імамом, а у
1810 році шейх Ахмаду об'єднав
усі племена фульбе в єдину
велику державу, що простягалася від
Сенегалу до Тімбукту. Нині
фульбе, кількість яких досягає 7
мільйонів чоловік, живуть не тільки в
Малі, айв Судані, Сенегалі,
Гвінеї, Гані, Республіці Чад.
Поступово характер

навколишньої савани змінюється. Почали
зустрічатися поодинокі піщані
пагорби, потім їх стало більше. Дощі
й вітер надали деяким з них
химерної форми: ось голова негра,
далі  щось подібне до зебу,
потім слон, хатина, ведмідь, шхуна.
Відчувається близькість гір.
Надвечір мій всюдихід вже

котить вулицями Бандіагари 
центрального міста цієї округи.
Звичайне малійське село,  ті ж
самі ліплянки з червоної глини, але
і тут, у віддаленій від столиці
провінції, можна спостерігати
паростки нового: нова велика школа,

пошта, радіостанція.
У Бандіагарі я вперше за час

перебування в Малі відчув
благодійну вечірню прохолоду. Але
спати не хотілося. Очевидно, не
тільки мені, бо з міста долинали
звуки тамтама й пронизлива
жіноча пісня. Тамтам  обов'язковий
атрибут Західної Африки, але він
не лише музичний інструмент, а й
засіб зв'язку. Спеціалісти
підрахували, що з допомогою тамтама,

який має чотири різних тони,

можна передати більше 1500 слів.
По дорозі до Сангхи  села, що

є головною резиденцією племені
догон, я з радістю впевнився, що
червона земля зникла,

поступившись місцем скелястому грунтові.
З обох боків до шляху впритул
підступали скелі, взагалі весь
ландшафт став якимось
урочистим, як це буває в гірській
місцевості.
Сангха вразила мене своїм

зовнішнім виглядом. Не мирне село,
а справжня фортеця. Довга,
досить висока глиняна стіна
обступає його з усіх боків, вздовж
вулиць  такі ж стіни, через кожні
10 15 метрів над ними
здіймається кругла башта.
Трохи пізніше, коли я завітав у

один з дворів, з'ясувалося, що
грізні круглі башти нічого
спільного з обороною не мають, а
служать цілком мирній справі: тут
складають врожай. Родина догонів
живе у глиняній хатинці з
плоским дахом, з-за стіни хатинку

не видно,  от і складається
враження неприступної фортеці.
Однак стіна навколо села та і
стіни дворів  споруди воєнного
значення, бо догони в
недалекому минулому були войовничим
племенем.

Я ледве дочекався вечора, так
мені кортіло подивитись
знамениті танці догонів. Нарешті тамтам
скликав їх на центральну площу
села. Тут зібралися всі чоловіки:
жінкам і дітям вхід заборонений,
вони не сміють і носа виткнути з
дому, поки звучить ритм
ритуального танцю.

Танцюристи  виключно
юнаки  всі в химерних масках,
зроблених з дерева та черепашок
каурі. їхні груди і руки увішані
різними прикрасами та амулетами, на
стегнах спіднички з пальмового
листя; деякі прийшли на
височенних ходулях.
Маски були зроблені старанно,

винахідливо, але самий танець
мене розчарував. Під звуки
тамтама танцюристи почали повільно
рухатися по колу, розмахуючи
руками, притоптуючи ногами,
хитаючи головою, взагалі трусячись всім
тілом. Ритм весь час прискорював¬

ся, це тривало з півгодини, аж
доки спітнілі юнаки не дотрусилися
до нестями: один по одному,
вкрай виснажені, вони попадали
під мангове дерево.
Я запитав про значення танцю

«Це танець смерті,  відповів
мені староста села.  Раніше йоге
виконували, коли вмирала людина
бо тоді догони вірили, що людина
продовжує жити, але в іншому
образі. Маски і відтворюють ці
образи. Та сьогодні все це забуто, а
танець залишився як святковий».
Згодом мені розповіли й іншу

версію про походження танців
догонів. Колись молодь одного чи
кількох сіл, яка досягла певного
віку, вирушала під проводом
стариків у далекий похід. У якомусь,
відомому лише цим старим місці,
ставали табором і там проводили
певний час, готуючись до вступу у
таємне товариство. До навчальної
програми входили суто
господарські й побутові дисципліни: юна¬
ки вчилися бігати, стрибати,
полювати, володіти зброєю, а також
вести господарство. Певно після
цього вони мали складати різні
екзамени на «господарську та
військову зрілість».
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Повертаючись з табору додому,
старі й нові члени таємного
товариства ховали обличчя під
масками. Одна з них зображала бога
покровителя цього товариства:
бачити її могли лише члени даного

союзу. Тому жінки й діти
мусили сидіти по домівках. Похід
закінчувався в рідному селі
ритуальними танцями, після чого нове
поповнення таємного товариства
приступало до своїх буденних
справ.

...У Тімбукту я дістався літаком,
і був дуже радий з того. Згори
картина була справді дивовижна.
Ліворуч, тобто з заходу,  Нігер,
береги якого потопають у зелені
дерев, зелена савана з її
незліченними мешканцями; зі сходу 
хвилі піску аж до обрію: тут
починається велика Сахара. А між
ними, на самому кордоні,  це
старовинне місто, «перлина
Африки», легенди про яке хвилювали
середньовічних конкістадорів,
мандрівників і вчених.

Ось що писав про Тімбукту,
«восьме диво світу», Лео Африка-
нус ще в XV сторіччі: «Небачено
багатий палац королів Тімбукту,
велична головна мечеть міста

Джунгебер з її дванадцятьма
нефами. Населення Тімбукту спить
на золоті, їсть на золоті, діти
бавляться золотими іграшками. Всі
ходять у розкішному вбранні,
щодня король влаштовує прийоми та
банкети, на які сходиться майже
все місто. Король любить вчених,
поетів, лікарів, музикантів;
бібліотека королівського палацу налічує
тисячі томів».

Звичайно, Лео Африканус дещо
перебільшував, однак «золота
легенда Тімбукту» має всі права на
існування. Дійсно, це місто,
відоме ще з XIII сторіччя, було
виключно багатим. Основою цього
багатства спочатку була сіль, яку
і сьогодні видобувають в глибині
Сахари, на копальнях Тегасси і
Таудені, а згодом  чорні раби.

Велика перевалочна база між
сходом і заходом, північчю й
півднем, Тімбукту збагатився,
торгуючи всіма багатствами Африки.
Звідси і його слава.

Сьогоднішній Тімбукту 
просто пам'ятник минулої слави. Про
неї нагадують і товсті мури
мечетей Джунгебер та Санкоре,
численні склепи на околицях міста,
самий вигляд Тімбукту. Звичайно,
цікаво подивитися на все це, відчути
подих віків, але нічого
таємничого, дивовижного, всупереч
твердженням мандрівників, я не
помітив.

Щодо людей Тімбукту, то в них
теж нічого таємничого,
небаченого нема. Але недарма говорить
арабське пріслів'я: «Стіни можна
розгледіти за кілька годин,
людину ж треба вивчати багато днів».
В мене такої можливості не

було.

Переклад з німецької

МУДРІСТЬ НЛРОДЖ

ПРИСЛІВ'Я І ПРИКАЗКИ НАРОДІВ ЗАХІДНОЇ АФРИКИ

За сто років життя людина і
слона з'їсть.

Слон не стомлюється від

того, що носить бивні.

Жаба сказала: «Я нічого не

маю, зате добре стрибаю».

Бідняку знайти друзів важко,
та все ж можливо.

Яйце не може битися з
каменем.

Хоч рік просидь у морі, а
рибою не станеш.

Якщо ти ніколи не гнівався,
значить ще не народився.

Слон не виростає за один
день.

Краб не народить птаха.

Сіль не хвалиться, що вона
солодка.

Хто не може піймати

мурашку, а мріє зловити слона,

колись та зрозуміє свою глупоту.

Коли гадюка сховалась,
кидати в неї палицю вже пізно.

Якщо ти підпалив свій дім, не
лягай спати в нім.

У сокири не виросте борода.
Навіть божевільні не носять

капелюха на череві.

Якщо у лісі нема слона, то і
комашка здається звіром.

Гнів  тепло, що себе лиш
гріє.

Хвіст має йти слідом за
головою.

Навіть найметкіший розумник
не оближе власної спини.

Хто одружився з красунею,
той одружився з джерелом
страждань.

Сьогодні  старший брат
завтра, роса  старший брат
дощу.

Якщо ти хочеш миру, слухай
порад дружини.

Глечик, з яким щодня ходять
по воду, рано чи пізно
розіб'ється.

Не одна тільки мати вміє
готувати смачний суп.

Не кидай попіл проти вітру,
він може опинитися в твоїх
власних очах.

Перш ніж крити покрівлю,
збудуй стіни.
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ВІТЄЗСЛАВ НЕ ЗВАЛ

ЕДІСОН
ПОЕМА

І
В нас таке життя смутне, як тужний плач!
Ввечері ішов із гральні юний грач.
Мокрим снігом сипало на барів храми,
В місто провесну приносило вітрами,
Ніч же в небі коливалася, мов прерії,
В дальніх залпах зоряної артилерії.
В них вслухавшись, п'яні залягали колом
Скрізь по столиках, залитих алкоголем,
Ще й півголі, в пір'ї з павичів, жінки,
Як в меланхолійний сутінок дзвінкий.

Все якесь було важке, немов налляте
Смутком, нехіттю ні жити, ні вмирати.
Повертавсь тоді я Мостом легіонів,

Повторяв собі під носа кілька тонів,
П'яний з сяєва нічних човнів на Влтаві.
З Граду вдарили дванадцять величаві 
Північ смерті... Обрій, у зірки закутий,
У нічній волозі ніс надворі лютий.
Все якесь було важке, немов налляте

Смутком, нехіттю ні жити, ні вмирати.
З мосту нахилившись, я побачив тінь,

Самовбивці тінь, що падала в глибінь.
Щось тяжке було у ній, що познача
Завжди тінь і сум азартного грача.
Я гукнув: «Та хто ж ви, боже вам пробач?»
І почув у відповідь: «Ніхто, я грач».
В тих словах було сумне щось, що мовчить,
Тінь була, що шибеницею стирчить.
І за тінь я з мосту миттю ухопився:
«Ви ніяк не грач! Ах, ви же ж самовбивця!»

Йшли пліч-о-пліч ми в розкриту мрію
вдвох,

Йшли пліч-о-пліч ми,  врятовано обох, 
Десь у Кошіржі, за місто, простували.
Темні віяла здаля до нас кивали,
Алкоголем віяло з кіосків суму...
Йшли ПЛІЧ-О-ПЛІЧ вдвох ми  ні слівця, ні

шуму...
Все якесь було важке, немов налляте

Смутком, нехіттю ні жити, ні вмирати.

Одімкнув я двері й лампу засвітив,
Завести до себе на ніч тінь хотів,
Мовив: «Місця, пане, двом нам вистача», 
Та не стало вже ні тіні, ні грача...
Чи примара то, чи то здалось мені?
Сам стояв над ліжком я своїм в тіні.

Все якесь було важке, немов налляте
Смутком, нехіттю ні жити, ні вмирати.

Сів тоді за стіл я під горою книг
І побачив, як у вікнах падав сніг,
! побачив пластівців примхливі дуги,
Сповнений химерної важкої туги,
П'яний з кольорів тонких, мінливих, плинних,
П'яний з полум'я, потопленого в тінях,
П'яний із жінок іще при їхніх мріях,
П'яний із жінок уже по їх надіях,
П'яний з чепурних красунь, завзятих, злих,
П'яний з закривавленої піни й втіх,
П'яний з того зла, що по землі налляте,
П'яний з нехоті ні жити, ні вмирати.

«Краще буде,  я сказав,  як тінь
покину»,

! вчорашню взяв газетну скатертину 
І мені велика встала, чорнотонна
Фотографія старого Едісона:
Мов середньовічний піп, сидів у рясі
Поруч з приладом своїм, останнім в часі.
В ньому все було ясне, немов налляте
Сяйвом радощів і жити, і вмирати.

її

В нас таке життя круте, мов шпиль стрімкий.
Ввечері ішов між горами швидкий
Із Канади до кордонів Мічігану, 
Я ущелин перелічувать не стану.
По площадці юний провідник бродив,
Насував кашкета аж до самих брів.
В ньому щось було ясне, немов налляте
Сяйвом радощів і жити, і вмирати.
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Батько  шевчик, лісоруб, кравець,
крамар

Мав собі хатину, шмат землі, амбар.
Та з неспокою ми все життя блукаєм,
Він-таки помер з журби за рідним краєм.
Батечку, ти добре взнав печалі й страх,
Стало з тебе  блискавиця, зірка, прах.
Батечку, узнав ти добре, скільки грубих
Є людей поміж кравців та лісорубів,
Повсякчас ти мріяв про харчі та дім...
Я також здоровим вмерти, молодим,
Як і ти, хотів би, тут бо все налляте
Смутком, нехіттю ні жити, ні вмирати.

Чи зостався пам'ятник тобі по смерті?
В тебе син родивсь після твоєї смерті.
Глянь, уже він вчиться грамоти в вагонах,
Глянь, вже розважається на перегонах,
Глянь, вже студіює він життя великих,
Ще й томи енциклопедії без ліку,
Глянь, уже він виріс, глянь, вже час злітає,
Глянь, уже він з хімії книжки читає.
Я героєм теж був у своїм юнацтві,

Я студіював теж Дарвінові праці,
Я теж палко полюбляв, аж до хвороби,
І котушку Румкорфа, і різні проби
З киснем, з розчином сірчаним та сірчистим,
Хоч у той же час я мріяв стать арфістом,
Хоч у той же час любив я катеринки,
Хоч у той же час ковтав казок сторінки,
Із яких тяжке щось тхнуло, мов налляте
Смутком, нехіттю ні жити, ні вмирати.
Томасе, всього від долі ти жадав,

Ти «Аналіз меланхолії» читав,
У Детройті з книг численних, незабутих
Спізнавав любов, печаль, журбу і смуток,
В поїзній лабораторії-коморі
Мріяв теж про подорожі десь за море...
Трясучись товарним, що далеко мчиться,
Кострубатиш крила паперовій птиці:
«Гранд Тренк Гералд»! Свіжі поїзні новини!
Знай друкуй: Пригоди! Катастрофи! Війни!
Випуск терміновий! Іноземні справи!
Повінь у Канаді! Дописи із Яви!
Все було якесь ясне, немов налляте

Сяйвом радощів і жити, і вмирати.
Під колеса глянув десь-то випадково 

Не було живої ні души навколо 
І вже хлопця з-поміж буферів ти витяг...
Дякую тобі за це в словах-привітах!

Ти дививсь у шевні, хай не дуже пишній,
На машини, як Везувій, вогнедишні,
Позирав, зітхаючи, на черевики,
Бо успадкував бурлацький дух навіки.

Різний крам розносив ти в своїм загортку,
Опинився, розчарований, в Нью-Йорку,
Вештався в американській тій столиці,
Мріяв, щонайкраще б вдома притулиться,
Може, грав у карти, може, й випивав,
Може, в це свої найкращі сили вклав...

Все якесь було ясне, немов налляте
Сяйвом радощів і жити, і вмирати.

їм

В нас таке життя безкрає, мов кільце.
По Нью-Йорку шастало хлоп'ятко це.
Сяв травневий день вологою своєю...
Мовчки раптом остовпів серед Бродвею,
Вчувши в велетні Вест-Юньйон-Телеграф
Гуркіт  в розподільчій дошці, вірогідно, 
Продавець газет, великий винахідник.

Безліч винахідників було невдах, 
Зорі залишались на своїх шляхах.
Гляньте ж, як живе спокійно безліч люду!
Ні, не праця, не енергія то буде,
Справжнє то пригод шукання, наче в морі,
Замикатись в тісняві лабораторій!
Гляньте, як живе спокійно безліч люду!
Ні, не праця то, алхімії полуда.
Скільки на Великдень калатає дзвонів,

Стільки на центральній дзвонить телефонів
Чуєте кохану ви  слова хороші,
Тринькала, який клопочеться про гроші,
Гангстера, каліфорнійського бродягу,
Чи веселу, гомінку Велику Прагу.
З вашими вушима грають світу шуми,

Наскрізь вас проймають електричні струми,
А фономотори й механічні птиці
Аж до зір злітають і вертають звідси,
Наче з пташника на розі в передмісті,
Проголошують вам слави променисті, 
І на сон п'яти годин вам вистача...
Цим ви схожі на азартного грача.

Завжди  жити й знов нездужати на
манії!

От вночі сяйнула зірка в Пенсільванії,
Дугова та лампа в Бекера прозора, 
І затнулись в смутку ви, як я учора
Над останнім розділом свого роману,
Як атлет, подужавши вагу жадану,
Як з своїм малятком породілля вперше,
Як рибалка, наловивши повні верші,
Як коханець по утісі якнайвищій,
Як солдати на недавнім бойовищі,
Як земля в осінні тижні винобрання,
Як зірки, що гасить їх година рання,
Як людина, загубивши власну тінь,
Як господь, створивши рожу і полинь,
Як господь у мрії сотворити слово,
Як господь, творить примушуваний знову,
У дощах розливши по ланах веселих
Духом ледве сповнений свій срібний келих.

Все було якесь ясне, немов налляте
Сяйвом радощів і жити, і вмирати.

Якось на початку жовтня того ж року,
Ввечері, ступавши важко, крок по кроку,
По лабораторії у Менлопарку,
Поміж листування горами й подарків,
Крутячи, як звикли, дум своїх млинок,
Раптом здобули ви з вугляних ниток
Птаха, із яким ми не спимо ночами,
Помело на тіні, що тяжать над нами,
Вогняну скакуху для рясного саду,
Янгола для рогу, брами чи фасаду,
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Рожі для кав'ярень, ресторанів, барів,
Водограї сяйва для нічних бульварів,
Квіти для мостів столичних, величенних,
Світлі німби для панельних наречених,
Граючі вінці для димарів по суднах,
Сльози, що спадають по дахах повсюдних,
Ще й по катафалках міста в тихій думі,
По розкішних склепах старовинних мумій,
По кав'ярнях, де димлять порожні душі,
По льоду дзеркальнім вин, що їх зворушать,
Ще й по катафалках міста й кволій парі,
Й по моїй душі  розстроєній гітарі,
На якій, благаючи сновидь і ласки,
Награю я й плачу, змінюючи маски, 
Принц, блукач-король і пристрасний трувер,
Входячи до Балморалових печер,
Я на оргіях минав у снах жаданих
Чорну загороду з в'язнів і підданих,
Із убивств і істеричних карманьйол,
З кілець, вкритих у шалений ореол,
З судорожних пристрастей в брязкучих

дзвонах,

З марев, що летять із спалень по балконах,
П'яний з чепурних красунь, завзятих, злих,
П'яний з закривавленої піни й втіх,
П'яний з того зла, що по землі налляте,
П'яний з нехоті ні жити, ні вмирати.

IV
В нас життя один лиш може раз мінятись.
Ми вмираєм в попелі ілюмінацій,
Наче одноденки, наче блискавиці.

Вже сіяють ясно ліхтарі в столиці,
Вже дрижить під снігом електричний дріт,
Вже близький безтьмяної доби прихід,
Вже вивчають душу в променях рентгену,
Мов іхтіозавра в товщі неогену,
Вже злотіють стрілки дзигарів порану,
Вже з чудес втішаємось кіноекрану,
Вже нам проганяє рух вимикача
Моторошну тінь азартного грача,
Вже гримлять зусюди оплески і крики,
Вже гостей частує Едісон великий.
Стихнув галас, душу смуток обіймає,

Вже в роботі ви, гостей уже немає.
Скільки винахідників було невдах 
Зорі залишались на своїх шляхах.
Гляньте, як живе спокійно безліч люду!
Ні, не праця, не енергія то буде!
Справжнє то пригод шукання, наче в

морі, 
Замикатись в тісняві лабораторій.
Гляньте, як живе спокійно безліч люду!
Ні, не праця то, поезія то буде!

Задум це, та й, може, випадковість
трохи 

Стати на чолі держави та епохи,
Стать поетом  всім запалювати серце,
Стати жайвороном  брать з плода ядерце,
Бути завжди в виграші у банкомета,
Буть відкривачем незнаної планети.

Стільки яблук впало в ніс земної кулі, 
Сам лиш Ньютон вивів висновок із гулі.
Стільки мають епілептики нещастя, 
Сам лиш Савл один повірив у причастя.
У стількох оглухлих мозок звуків повен, 
Сам лише з усіх прославився Бетховен.
Стільки божевіллям вражено грізним, 
Сам Нерон додумався спалити Рим.
Стільки винахідників є щосезону, 
Поталанило ж самому Едісону.

Знов не спати, знов намацувать стежину,
Знову все палити на мету єдину 
Звуглювати джут і обпікати руно,
Листя пальмове або від скрипки струни...
Знову раптом думка вихором повіяла
У димку з бамбучинок старого віяла.
Зле, мій пане, зле! Те віяло кохання
Вам колись дісталось від якоїсь панни,
Що її ви хлопцем на вечірці стріли...
Хто ж це був? Ах, пам'ять краще б ви

гострили!
З запахом її у віялі  прощайтесь!
Знов палить, знов з опіком руки лишатись!
Мабуть, то була одна з богинь всесильних...
Знов накручувати на ніч свій будильник,
Знов хапатись до реторт, знов буть

Колумбом,
Знов розшукувать бамбук під всяким

румбом,
Скарб знаходячи незміряно багатий,
Знов губити спокій, спочин забувати,
Як шукач казковий дивного волосся,
Як нирець, якому з перлом повелося,
Як Христос опівночі на віа Апіа,
Як вщасливлений курій у хмарах опію,
Як мандрівець Агасфер в журбі за домом,
Як осиротіла мати в несвідомім
Маренні про рідний голосок з-за гробу,
Як той прокажений в думі про хворобу,
Як чернець, що з богом стрівся край порога,
Як про згин гадки негинучого бога,
Як сліпий поет-провидця років гарних,
Як моряк під сяєвом в краях полярних,
Як той блазень в мить страшного суду й

згину,

Як хлоп'я, на смерть поціливши пташину.
Вже дісталися із вами до Бразілії,

До Японії, в напруженім зусиллі,
У Гавані, де розкішно квітне зілля,
Мерли, мов місіонери, з малярії...
Ви ж, мій пане, посміхались власній мрії,
Бачивши, яка в бамбучнику просіка.
Вже до вас прийшло дванадцять чоловіка,
Вже в дорогу пакувалися сумлінно.
От Мак Гован років зо два йшов невпинно
Аж до гирла по великій Амазонці,
Місяцями в хащах не бував на сонці,
Бився з різними пригодами жорстоко
Біля вирів смертоносного потоку,
Бився з шукачами золота ножами,
А потрапив до Нью-Йорка  зник, як в ямі.
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Як любити вас, страшні шляхи без цілі?
Вас, тропічні ночі, душні та безсилі?
Вас, світил світила і темниці горя?
Вас, світила, що втонули в глибі моря?
Вас, хто помирав так легко й діловито,
Мов бамбуковому янголу з вас вийти?
Вас я завжди згадую, як чую плач.
Вже новий вигадувати вимикач
Або повітряний гвинт нового сорту,
Вже пірнати знову аж на дно в реторту...
Гляньте  старієте, час міняє строї,
Вже засади є алхімії нової.
Гляньте  вам надходить вісімдесят літ,
Гляньте, прапорів  як на спортивний зліт!
Руки ваші крейдяні біліють блідо...
Ні, ах ні, проте, це ще не панахида!

Ще вам бачить перед себе власну тінь,
Ще вивчати вам кислот, лугів глибінь,
Ще вам шкіру на руках пекти і дерти,
Ще шукати пристрій на шляхи по смерті,
Ще наспівувати й спокою не знати,
Ще магнітну стрілку людям напрямляти,
Ще не згадувать усього, що налляте
Смутком, нехіттю ні жити, ні вмирати.

v
В нас життя утішне, як веселий сміх!
Уночі сидів я під горою книг, 
Раптом у снігу з'явилась чорнотонна

Фотографія старого Едісона.
В лютому було це, пізньою добою,
Я застиг в розмові із самим собою,
Начебто піддавшись сильному сп'янінню,
Розмовляв з своєю згубленою тінню.

Приспівом тут дзенькотів єдиний тон.
Стиха я дійшов до входу на балкон 
Там, хвилюючись, моря вогню палали,
А по ліжках в них спокійно люди спали,
Ніч же в небі коливалася, мов прерії,
В дальніх залпах зоряної артилерії.
Чув німі я дзвони дзигарів на вежі,
Бачив тіні на далекім узбережжі 
Тіні різних самовбивців незліченних,
Тіні висохлих панельних наречених,
Тіні легкових, що давлять піші тіні,
Тіні вбогі, що завидують хатині,
Тіні жебраків, калік і голодранців,
Тіні в гнійних виразках, безносі з пранців,
Тіні, що приречені на вічний спиток,
Тіні лютих вбивців з тінями забитих,
Тіні у мундири вдягнені військові,
Тіні п'яних, занедужалих з любові,
Тіні тих блажених, що писати стали,
Тіні тих, що марно раз у раз кохали,
Тоскні тіні метеорів  блудних дівок,
Крихкотілі тіні королев блудливих.

Все було якесь ясне, немов налляте
Забуттям печалі жити і вмирати.

Будьте чарівні й журливі! На добраніч!
Вже на вас, яскравих, зору не пораниш,
Звикши, що паркої ночі палиш світло,
Що рефлектори зганяють тінь, мов мітли,
Але паморок нам більше б не зігнали!
Прощавайте, довгі колійні сигнали,
Що, немов троянди, зваблять і зворушать!
Прощавайте, й зорі, що цілують душу,
Лагідно мене вмивають у садах,
І густі бальзами, і гвоздичний пах,
І політ на ясних крилах авіонів!
Прощавай, жорстка забаво Едісонів,
Нафтові криниці, щоб живить ракету,
Землі з благородством, та без етикету!
Прощавайте, зорі-метеори з вежі,
Прощавайте, тіні там, на узбережжі,
Тіні часу, що ніхто не прояснив,
Ніжні тіні, тіні спогадів і снів,
Тіні синяви небес в дівочім зорі,
Тіні тіней зір, відбиті в шумнім морі,
Тіні почуттів, що й досі назв не мають,
Тіні, що луною уночі минають,
Тіні молодих, засмаглістю наллятих,
Тіні вдихів ненароджених маляток,
Тіні матерів у молитвах за сина,
Тіні привидів десь у чужій країні,
Тіні розкошів, що не дають спать вдовам,
Тіні привидів, журби за рідним словом.

Будьте чарівні й суворі! На добридень,
Кращі з сліз, присяг, жіночих інших бридень,
Що підносять нас аж над високі гори
Назбирати з гнізд зірки та метеори!
Прощавайте, кращі з снів і дум помильних!
Знов накручувати на ніч свій будильник!
Скільки  друже, глянь  живе спокійно

люду!
Ні, не праця, то поезія вже буде!

Знову лілію бліду ві сні зривати,
Знову у кав'ярні «Славія» бувати,
Знов свою щоденну чорну каву пити,
Знову біль в похилій голові терпіти,
Знов не спати, знов намацувать стежину,
Знову все палити на мету єдину,
Знову чути плач, беззвучний плач гарячий,
Знову бачить власну тінь  твою тінь, граче!

В нас таке життя  із змін ночей і днів...
Прощавайте, зорі, сміх жіночий, спів!
Прощавай, кохання на квітучім лузі!
Прощавайте, друзі, прощавайте, друзі!
Прощавайте, на добраніч, добрих днів!

На добраніч!
Гарних онів!

З чеської переклав Євген ДРОБ ЯЗКО
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Якщо подивитися на
географічну карту, може здатися, що
відстань між Сполученими Штатами
Америки й Кубою  справді
90 миль, як пишуть підручники.
Проте 59 студентів різних
американських університетів мали повну
змогу внести дивовижні
корективи до шкільних книжок: вони на
власному досвіді переконалися,
що часом ця відстань може
збільшуватися разів у п'ятдесят сто.
Яким чином зробили вони таке

несподіване відкриття, що
повністю заперечує всі попередні
людські уявлення про географію?'
Начитавшись американської

пропагандистської літератури, яка
твердить, ніби на Кубі попрано
елементарні свободи й права
людини, що тут панує «поліцейська
диктатура» й голод, чимало
юнаків і дівчат  студентів США 
вирішили переконатися в цьому rta
власні очі. Адже американці
твердять, що вони люди тверезі й
реалістичні, й люблять про все
мати свою особисту думку.
Отже, згадані 59 американських

студентів і студенток звернулися
до Державного департаменту
США з проханням видати їм візи
на виїзд до Куби.
У візах, звичайно, було

відмовлено. Ця відмова видалася юнакам
досить дивною: якщо на Кубі
справді кояться такі жахливі речі,
про які пишуть американські
газети, то чому ж не дати їм змогу
пересвідчитися у цьому на
власні очі?
Студентам довелося вдатися до

обхідного маневру. Вони виїхали
до Куби за дещо подовженим
маршрутом: Нью-Йорк Лондон
Париж  Амстердам  Прага 
Гавана. Кошти студентам на таку
подорож надав громадський
комітет, а частково  Кубинський
уряд, який зовсім не боїться
показувати іноземцям, як насправді
живе народ Острова Свободи.
На Кубі американські студенти

мали повну змогу зустрічатися з
ким вони хотіли й оглядати
промислові підприємства, колективні
й індивідуальні сільські
господарства, учбові заклади, розмовляти
з сотнями людей за своїм
власним вибором. Крім того, студентів
прийняли Фідель і Рауль Кастро,
Освальдо Дортікос і Блас Рока.
Студенти перебували на Кубі
кілька тижнів і мали змогу докладно
вивчити життя місцевого населен-

м
ня. Ось що написали вони після
повернення на батьківщину:
«Всупереч повідомленням

нашої преси та заявам
контрреволюціонерів, ми переконалися, що
значна більшість кубинського
народу підтримує уряд Фіделя
Кастро. Щоправда, ми зустріли
також людей, які чинять опір
революції. Чимало з них одверто й
неприховано висловлювали свою

незгоду з будівництвом соціалізму
на Кубі.

Ми переконалися, що система
освіти на Кубі далеко краща, ніж
ми гадали перед нашим візитом.
Неписьменність на Кубі
ліквідовано, й ми впевнилися, що коли
Куба й є «поліцейською державою»,
то це найбільш масова
«поліцейська держава», яка будь-коли
існувала в світі. Люди обох статей і
різного віку носять при собі
зброю і мали б повну змогу
повбивати керівників або взагалі
повалити уряд, якби були справді з
нього так незадоволені, як пише
наша преса.

Прогрес, досягнутий кубинською
революцією, особливо виразно
відчувається в галузі житлового
будівництва, сільського господарства
й промисловості. Хоча
господарство країни зазнало чимало
труднощів, та ми не маємо тепер
жодних сумнівів, що кубинська
революція перемогла остаточно. Ми
вважаємо, що соціалістична
революція перемогла на Кубі незалеж¬

но від того, подобається це
Сполученим Штатам чи ні.
Запроваджене США ембарго на ввезення
до Куби різних товарів мало свої
певні наслідки для країни, однак
це не призвело до катастрофи.
Нам соромно, що наш уряд
спричинився до багатьох непотрібних
страждань, яких зазнав

кубинський народ».

Звичайно, американські
студенти не мали можливості широко
розповісти народові США про свої
враження. Все ж таки їм
пощастило один раз виступити по
телебаченню, і чутки про їхню
інформацію поширилися по всій країні:
американці люблять свідчення
очевидців.
Ще під час перебування

американських студентів на Кубі проти
них було організовано брудну
кампанію лайки і погроз, їх
обвинувачували у «відсутності турботи
про безпеку США й зовнішню
політику держави». їх називали
комуністами, а таке офіційне
обвинувачення, як відомо, загрожує
кожному американцю п'ятьма
роками ув'язнення й п'ятьма
тисячами доларів штрафу.
Незважаючи на погрози,

студенти вирішили будь-що
повернутися додому, хоча лунали
голоси про те, щоб заборонити їм
в'їзд на батьківщину. Проамери-
канські уряди держав Латинської
Америки відмовили студентам у
транзитних візах до США. Певні
кола поставили за мету,
принаймні, позбавити можливості
студентів своєчасно повернутися до
університетів до початку нового
навчального року. Це загрожувало б
їм механічним виключенням. І
лише після багатьох труднощів
студентам пощастило потрапити до
Іспанії, звідки вони вже
повернулися додому.

Одне слово, правди від людей
не приховаєш. Хоча б для того й
довелося перетворити 90 миль на
відстань у сто разів більшу.

до Сьєрра-Маестра.Американські студенти на шляху
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MA/IEllibKA КРАЇНА

po невеличкий острів Мен,
розташований в

Ірландському морі, поблизу західних
берегів Англії, кажуть, що його доля
дуже нагадує долю циркового
актора: він може заробляти на
життя доти, доки подобається
публіці.
Острів Мен живе з туристів.

Щороку з травня до вересня
сюди приїздить близько півмільйона
курортників з Великобританії,
витрачаючи тут 10 мільйонів
фунтів. Отже, жителям острова
доводиться постійно дбати про якісь
нові принади для туристів.
Великий інтерес викликає

політичне становище острова 
автономного члена Британської
Співдружності. Мен  це маленька
держава з територією в 572
квадратних кілометри і 55 тисячами
жителів. Главою держави
вважається англійська королева, яку туї
заступає губернатор.
Законодавчим і виконавчим органом є
парламент, що складається з двох

палат  верхньої і нижньої. За
тисячолітньою традицією, раз на рік,
5 липня, парламент засідає
прилюдно, біля підніжжя штучної
гори, насипаної з землі 17 округів 
адміністративних одиниць
острова. Під час урочистої сесії,
оформленої з усім британським
церемоніалом, обома мовами 
англійською і мовою менкс 
зачитуються укази, видані протягом
року. Таким чином населення
острова дізнається про нові урядові
закони.

Парламент Мену розпочав свою
діяльність ще в IX столітті, тобто
набагато раніше ніж англійський, а
у 1881 році, на 40 років раніше
від британського, визнав
рівноправність жі'нок. Про ці історичні
факти туристів неодмінно
повідомить кожний з численних гідів 
людей дуже розповсюдженої тут
професії.
Острів був відомий ще в давні

часи: про нього писав Юлій Це¬

зар, його згадували Лліній і Пто-
ломей. Мен колись заселяли
кельти, які пізніше прийняли християн-

ство. Після битви під Скай-Хілл тут
протягом чотирьох століть пеое-
бували вікінги, залишивши, зокре-

Кінний трамвай в Дуглас!  одна з багатьох принад для туристів.
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Велике колесо  стотонна «Леді Ізабелла». Три ноги  це герб
держави Мен з 1310 року. Походження його й досі не з ясоване.

ма після себе і назву
парламенту  Тінвальд, що по-норвезькому
означає «площа, де відбувається
віче». Далі острів потрапив під
владу шотландських графів і
англійських баронів, а у 1765 році за
рішенням тодішнього Британського
парламенту його було куплено як
окреме лордство для короля
Георга III. Діючий тепер статут
Мену, як автономного члена

Співдружності, було прийнято ще у
1828 році.
Жителі Мену кажуть, що з

вершини найвищої на острові гори

Снейфелл погожого дня можна
побачити шість королівств:
англійське, шотландське, валійське,
ірландське, Мен і... небесне.
Королівство Мен є найстарішим з усіх

королівств Співдружності, і місцеві
жителі твердять, що тільки
випадково їх королева є одночасно
королевою другого острова...
Близьке сусідство з

Великобританією, добре повітряне і водне
сполучення, а перш за все м який
клімат і чудові піщані пляжі
притягують сюди натовпи
відпочиваючих. Тепла течія омиває береги

острова, зводячи до мінімуму
коливання найвищих і найнижчих
середніх температур. На острові
навіть ростуть пальми,  щороку їх
садять тут сотнями.

Але . пальми  не головне.

Туристів більше приваблює
своєрідна «екзотика»: давні руїни,
кінні трамваї і «Леді Ізабелла» 
велике водяне колесо вагою в сто

тонн, що колись служило для

шахтних помп, а тепер

перетворилося на дивовижний атракціон.
Отже, для англійців Мен  це

дуже приступний екзотичний край,
закордон, що не вимагає ні віз, ні
паспортів.
Однак цього було б замало

для приваблювання численних
туристів. Тому спеціальна туристська
комісія в столиці острова місті
Дугласі увесь час вигадує нові
принади.

У кожному сезоні тут
відбувається 67 різноманітних
атракціонів  регати різних типів, регбі,
танцювальні фестивалі, змагання
рибалок, спортивні ігри, виставки
квітів, коней, конкурси краси тощо.
Найпопулярнішими є гонки
мотоциклістів у замкненому колі
довжиною в 37 кілометрів, що вперше
відбулися тут ще у 1907 році.
Тепер швидкість гоночних машин
досягає 150 200 км на годину, тому
шосе повинно бути закритим для
всіх видів транспорту. У самій
Англії закриття якогось навіть
невеличкого відрізку шосе вимагає
спеціального дозволу парламенту.
Місцевий же уряд легко видає
такий дозвіл, внаслідок чого
жителі осель, що лежать поблизу шосе,
замикають вдома дітей і тварин, а
по трасі мчать з шаленим ревом
мотоцикли. Це видовище  єдине
на Британських островах 
розглядають як своєрідну монополію
острова Мену.

Незважаючи на всі ці і
численні інші дрібніші «дива» острова,

Маленький порт Санта-Марія,
розташований на південному
березі острова, є улюбленим місцем
зустрічей англійських і всіх
західноєвропейських яхтсменів,

його прибутків все ж не вистачає
ні на утримання «держави», ні на
прожиття населення. І жителі
острова шукають інших, сталих
джерел існування, таких як ткацтво,
виробництво сирів, виготовлення
освітлювальної арматури, а
останнім часом  маленьких
одномісних моторних триколок  чогось
середнього між найменшим
автомобілем і мотоциклом.
Мен тепер рекламується як

вигідне місце для поселення
офіцерів у відставці і колишніх
колоніальних чиновників. Все це дало
певні результати, але не
розв язало проблему остаточно. І ось
зараз, щоб притягти на острів
американців і європейців, тут будують
розкішний готель і казино з
рулеткою. Отже, конкуренція з Монте-
Карло!
Мешканці Мену пишаються

своєю історією і своїми предками,
серед яких  чи не перші
американські поселенці, учасники Тра-
фальгарської битви, будівники
Панамського каналу та інші. Однак
їм, як етнічній єдності, загрожує в
найближчому майбутньому
цілковите виродження. Занепадає
національна самобутність, що так
приваблює туристів. Є небезпека,
що невдовзі весь острів стане
чимсь схожим на «Діснейленд» 
оте казкове містечко поблизу
Лос-Анжелоса в США, де все 
природа, будови, люди  нібито
зійшло з кадрів фільмів Уолта
Діснея і існує лише для розваги.
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СУЧАСНА ІТАЛІЙСЬКА ІШЛА

ЛЕОНАРДО ШАША

Ніч темна, хоч в око стрель. Морок такий
густий, що, здавалось, навіть рухатись
важко. Море дихало поруч, його зітхання
затихало біля самих ніг.

Вони стояли на вузенькій стрічці
кам'янистого берега, біля підніжжя пагорбів між
Джелою та Лікатою. Разом з своїми
валізами та клунками дістались сюди вже в
сутінках, а залишили домівки ще вдосвіта. їхні
села були далеко звідси, далеко від моря, і
порядки збереглись там старі, як за
феодалізму. Дехто з них вперше бачив море, і
їх жахала сама думка про те, що його треба
переплисти все, з краю в край, що цієї
ночі треба покинути оцей пустельний берег
Сіцілії й висадитись вночі ж таки на іншому,
такому ж пустельному, березі Америки. Так
було домовлено.

 Заберу вас уночі,  сказав їм чоловік,
схожий на комерсанта, але на вигляд
серйозний і чесний.  Вночі ж таки я вас і
висаджу на березі Нью-Джерсі, за два кроки
від Нью-Йорка... У кого є родичі в Америці,
нехай напише їм, щоб чекали на станції
Трентон через дванадцять днів після
від'їзду... Підрахуйте самі... Звичайно, точну дату
я вам не назву, бо може зіпсуватись погода,
або заважатиме прикордонна охорона... Але
ж на день раніше, на день пізніше  то вам
однаково. Головне  висадитись в Америці.
Звичайно, головне  це висадитись s

Америці, а коли і як, то не має значення.
Якщо до родичів там, в Америці, доходили
їхні листи з адресами,, написаними плутано,

карлючками, то самі вони вже якось
доїдуть. Язик і через море перевезе, як каже
прислів'я. Якось-то вже перепливуть це
велике, чорне, страшне море, доберуться до
американських магазинів та ферм,
зустрінуть^ люблячих братів, тіток, онуків,
племінників, зайдуть до багатих теплих будинків,
де повно всякого добра, побачать
автомобілі завбільшки з будинок.
Двісті п'ятдесят тисяч лір  половина

зараз, решта  коли приїдуть. Гроші
берегли вони на голому тілі, під сорочкою. Щоб
зібрати таку суму, продали все, що тільки
можна було продати: землянку, мула, осла,
всі припаси, меблі, ковдри. Ті, що хитріші,
взяли ще позику у лихварів, маючи намір
обдурити їх. Обдурити хоч раз за всі роки
принижень. Уявляли, який вираз буде у
лихваря на обличчі, коли почує:

 Спробуй знайти мене в Америці,
кровопивцю. А коли й знайдеш, все одно
процентів не побачиш!

Мрії про Америку зв'язані завжди з
великою кількістю доларів. Не буде більше
грошей, глибоко захованих в заяложених
гаманцях чи схованих просто на голому тілі.
Гроші можна буде недбало засунути в
кишеню штанів і витягати звідти прямо
жменею, як це робили їхні родичі. Колись вони
теж поїхали туди  напівживі від голоду,
худющі, підсмажені сонцем, а через двад-
цять-тридцять років повертались в
коротеньку відпустку  сивоволосі, рожеві,
повновиді.

Уже одинадцята. Один з присутніх
включив кишеньковий ліхтарик  сигнал, що час
уже забирати їх на пароплав. Коли ліхтарик
погас, темрява здалася ще густішою,
загрозливішою. Через кілька хвилин в тривожному
диханні моря почулись знайомі, такі
домашні звуки  плюскотіння води, немовби
хтось виливав її з відер, потім приглушений
гомін. Човен пристав до берега, і перед
ними з'явився синьйор Мельфа, організатор
їх подорожі.

 Всі тут?  запитав. Включив ліхтарик,
порахував. Не вистачало двох.  Може, пе¬
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редумали, а може спізняться... Тим гірше
для них... Невже чекатимемо, отак
ризикуючи?

Всі згодились, що ні, ні в якому разі не
можна їх чекати.

 Якщо хто з вас не має при собі
готівки,  попередив синьйор Мельфа,  то хай
краще бере ноги на плечі й повертається
додому. Якщо хтось з вас гадає, що якось
проскочить без грошей, той дуже
помиляється. Висаджу всіх назад, бог свідок. А щоб
за одного розплачувались всі  це
несправедливо. Отже, винуватець так отримає і від
мене та ще й від своїх товаришів, що
пам ятатиме, поки живий буде, якщо житиме,
звичайно...

Всі запевнили його, присяглися, що
готівка приготована повністю, до останнього
сольді.

 Тоді в човен,  наказав синьйор
Мельфа.

І зразу ж все, люди й вантаж, змішалось
в один безформний рухливий клубок.

 Боже! Чому ви не взяли з собою й
хату?  зразу ж почав лаятись синьйор
Мельфа і перестав тільки тоді, коли клунки, весь
вантаж і люди  все було в човні.
Здавалося, рушить човен, і люди з своїми клунками
попадають у воду. А відмінність між
клунком і людиною синьйор Мельфа вбачав у
тому, що у людини десь під сорочкою або в

піджаку було двісті п'ятдесят тисяч лір. Він
добре знав їх, цих селюків.
Подорож не була такою довгою, як

гадали спочатку: тільки одинадцять ночей,
включаючи ніч від'їзду. Рахували вони не дні, а
ночі, бо ночі були нестерпно задушливі.
Вони почували себе так, немовби їх занурили
в густу рідину, яка смерділа рибою, нафтою
й блювотинням. Змучені, піднімались
вдосвіта на палубу, підставляли обличчя вітру,
дивилися на море. Раніш їм здавалося, що
море схоже на зеленкувате поле, коли по

ньому гуляє вітер, але справжнє море
вжахнуло їх, всі нутрощі у них
поперевертались, очам боляче було дивитись на світло.
Одинадцятої ночі синьйор Мельфа

викликав їх на палубу. Спочатку їм здалося, ніби
всі зорі з неба впали в море й мерехтять
там. То містечка багатющої Америки, їх
вогні, відбиваючись в чорній воді,
виблискували, неначе коштовне каміння. Ніч теж була
напрочуд ясна й тиха. Місяць поспішав
кудись серед отар прозорих хмаринок, свіже
повітря лилося в легені.

 Це Америка,  сказав синьйор
Мельфа.

 А тут не може бути помилки? 
запитав один, запитав тільки тому, що всю
дорогу він думав про одне й те ж: в морі
нема ні доріг, ні стежок, і бог зна, яким чином
можна знайти, не помилившись, дорогу між
водою та небом.
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Синьйор Мельфа, співчутливо
подивившись на нього, звернувся до всіх,

 Бачили ви в своїх краях такий краєвид?
А хіба не чуєте, що повітря тут зовсім інше?
Хіба не бачите, як виблискують ці містечка?
Всі погодилися з ним і теж дивились з

жалем та гнівом на свого товариша, який
наважився на таке безглузде запитання.

 Розрахуємось,  сказав синьйор
Мельфа.

Полізли під сорочки.
 Приготуйте речі,  наказав синьйор

Мельфа, зібравши гроші.
За кілька хвилин вони були готові. Згідно

з домовленістю, харчі вони мусили мати
свої. За дорогу їх припаси кінчилися, і у
кожного залишилося лише трохи білизни та
подарунки американським родичам 
кілька куснів бринзи, кілька пляшок старого
вина. Посміхаючись та радісно
перемовляючись, зійшли в човен. А один з них, як
тільки човен поплив, навіть заспівав на повний
голос.

 Значить, ви нічого не зрозуміли? 
розсердився синьйор Мельфа.  Значить,
ви хочете, щоб я мав неприємності? Коли
висаджу вас на берег, тоді можете бігти до
першого-ліпшого поліцая. Хай зразу ж
відправляє вас назад. Мені на це начхати. Але ж
дайте мені час хоч повернутись на
пароплав, ради Христа!

Вони дали йому час повернутись на
пароплав, навіть більше. Сиділи на вогкому піску,
не знаючи, що робити, благословляючи й
проклинаючи ніч. Ніч ховала їх, але ж
водночас вона не давала їм змоги рухатись,
можна було наскочити на засідку.

Синьйор Мельфа рекомендував зразу ж
розійтись по одному в різні сторони, але
нікому не хотілось розлучатись з
товаришами. Хто ж бо зна, чи далеко той Трентон,
хто зна, скільки часу потрібно, щоб
дістатись туди.

Далеко, ледве чутно, хтось заспівав.
«Схоже на наш спів»,  подумали. Скрізь

людина виражає співом тугу чи біль, і
звучить той спів всюди майже однаково.
Вони в Америці. І міста, що виднілися

ледь-ледь за пагорбами та деревами, були
американськими містами.

Двоє з них вирішили піти в розвідку. Йшли
вони в напрямі вогнів найближчого міста.
Майже одразу знайшли дорогу.

 Асфальтована, в доброму стані, 
подумали,  не так, як у нас.

Але десь в глибині душі були
розчаровані, бо уявлялось їм, що вона буде пряміша,
ширша. Ховаючись за деревами, йшли
понад дорогою, щоб не зустріти кого.
Промчав автомобіль.

«Скидається на наш «Фіат-600», 
подумали.

Пройшла друга машина, схожа на «Фіат-
1000», а потім іще.

 Наші автомобілі вони тримають тільки
для розваги. Тут купують їх, як у нас для
дітей велосипеди,  промовив хтось.
З оглушливим ревом промчали один за

одним два мотоцикли. Тут помилки бути не
могло  поліція. Добре-таки, що не йшли
по дорозі.
Ось, нарешті, і дорожній покажчик.

Сторожко подивились на всі боки, вийшли на
дорогу. Підійшли, прочитали: «Санта Кроче
Камаріна  Скольїтті».

 Санта Кроче Камаріна  таку назву я
вже десь чув.

 Мені теж так здається. І Скольїтті
також.

А може, хтось з наших родичів жив тут.
Може, якраз дядько мій перед тим, як
переїхати до Філадельфії. Мені здається, що він
жив у якомусь іншому місті, а вже потім
переїхав до Філадельфії.

 Мій брат також жив у іншому місті, а
потім переїхав у Бруклін. Але як воно
називалось, оте місто, не можу згадати. А втім,
це ми читаємо Санта Кроче Камаріна,
Скольїтті, але хто зна, як прочитає їх
американець. Американці пишуть так, а читають
інак.

 Гарна-таки наша італійська мова  як
написав, так і читай... Але ж ми не можемо

тут ночувати, треба щось робити... Ось що.
Я зупиню першу-ліпшу машину й запитаю
одним-єдиним словом: «Трентон?..» Тут
люди освічені... Якщо навіть не зрозуміємо, що
вони скажуть, то з виразу їх облич, з жестів,
принаймні, зрозуміємо, де цей клятий
Трентон.

На повороті, метрів за двадцять від них,
з'явився «Фіат-500». Водій побачив, як вони
вийшли на дорогу, підняли руки. Лаючись,
загальмував. Не боявся, що пограбують,
це було спокійне місце. Мабуть,
прохатимуть підвезти. Відчинив дверці.

 Трентон?  запитав один з них.
 Що?  здивувався водій.
 Трентон?
 Який там у дідька Трентон,  вилаявся

водій.
«Говорить по-італійськи»,  подумали

обоє, перезирнулися: чи варт розповісти
землякові, в яких вони опинилися
обставинах.

Водій хряснув дверцями, дав газ. Машина
помчала вперед. І тільки тоді почав
вголос лаяти цих двох, закляклих, закам'янілих:
«П'яниці, навіжені, божевільні, сучі...»  далі
вони вже не чули.

Запала тиша.

 Пригадую,  сказав нарешті той, ко¬
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му назва Санта Кроче видалася знайомою,
коли в наших краях було сутужно, їздив
мій батько в Санта Кроче Камаріна на
косовицю.

Неначе підрізані, попадали вони на
обніжок. Можна було не поспішати до берега з
повідомленням, що висадились вони в...
Сіцілії.

САВЕРІО СТРАТІ

щешюю
«Любий мій Маріо,  писала докторові

Карро його стара тітка,  в листі ти навіть не
згадав про свою жінку. Не написав, як її
звуть. Ти знаєш, синку, як я тебе любила і як
любитиму завжди... Мені не судилося мати
сина, але ти був мені за сина і назавжди
залишишся для мене дорогим синочком».

Доктор скривився й відклав листа. Потім
узяв його знову, пішов до туалету, подер на
шматки й кинув їх у раковину. Він не хотів,
щоб дружина прочитала цього листа. їй він
ніколи не казав, що в нього є тітка, йому
неприємно було говорити взагалі про своїх
родичів.

Минуло кілька місяців, він так і не відповів
люблячій тітці. Але довідавшись, що у неї
помер чоловік, сів писати листа. Лист,
написаний стандартними, нещирими фразами,
вийшов холодний і фальшивий, і йому стало до
нудоти неприємно за свою душевну
спустошеність. В кінці він дописав, що і його жінка
дуже переживає смерть бідного дядечка.
У відповідь надійшов сльозливий лист, в

якому тітка всіляко вихваляла померлого
чоловіка, свого любого друга, який так
шанував, так палко любив її протягом всього
довгого спільного життя. Насправді ж у
дядька була не одна коханка і не один раз
він бив дружину. В кінці тітка додала:

«Навіть цього разу ти не написав, як зва¬

ти твою жінку. Чому, любий Маріо? Чи ти,
може, не любиш її? Ти мусиш розповісти
мені все. Коли не зараз, то через деякий час.
Що з тобою трапилось? Пам'ятай, хто
любить, завжди тривожиться. А я ж люблю
тебе».

 Годі брехати,  поморщившись, сказав
собі доктор Карро. Потім з гнівом розірвав
листа.  Досить морочити мене. Ви стаєте
мені на дорозі, ви душите мене, ви отруюєте
моє існування. Ви всі!
В цей день у нього було багато

неприємностей. Він полаявся з жінкою. Траплялось
це й раніш, але такої гострої сварки ще не
бувало.

 Я тебе терпіти не можу, не можу! 
кричав він.  Геть з дороги!  він
штовхнув дружину.  Дай мені спокій! Не хочу
жити з тобою! Не хочу жити з дурепою. Ти
неосвічена! І, до того, дурна!
Жінка злякано дивилась на нього, широко

розкривши очі, повні сліз. А він лаявся
грубо, по-хамському, лаявся, як швець, як
візник.

«Та він же істерик,  подумала вона, 
треба примусити його замовкнути».

Кинулась до нього, дала йому ляпаса.
 Дурень!  крикнула, впевнена, що він

опам'ятається, і потім вони посміються обоє,
як уже бувало не раз.

 То ти так?!  оскаженівши, закричав
доктор і схопив її за руку.  Роздеру тебе,
кретинко! Уб'ю!  він розлючено стискав
її руку. Підняв кулак, хотів ударити, але
стримався.

 Бий, бий!  зіщулившись, кричала йому
жінка.

Доктор утік. Утік у свій кабінет,
грюкнувши за собою дверима.

 Ідіотка, дурепа,  твердив знов і знов,
нервово міряючи кроками кабінет, мов лев
у клітці. В душі його все більше
наростав гнів. З'явилось нестримане бажання
розламати щось, заскочити на кухню, побити
тарілки, склянки, чимось допекти жінці.

 Ти зруйнувала все моє життя, ти
скалічила мене, дурепо... Піду, і більше ти про
мене нічого ніколи не почуєш!
Вийшов з дому. Насуплений, сердитий

ішов людними вулицями міста. Сердитий
на всіх. Не міг бачити людей. Через кілька
годин повернувся додому. Зачинився в
кабінеті. Ходив, курив, ліг на канапу і почав
думати про свою роботу. Потроху заспокоївся.
Згадав, що тітка просила відповісти їй. Сів
за стіл, почав писати, В кінці додав:
«Посилаю тобі фото своєї дружини, з

якою ти ще не мала честі познайомитися. Як
бачиш, жінка моя гарна. Я кохаю її
страшенно. Звуть її так само, як і тебе. Як і я, вона
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має диплом, дуже розумна й добра.
Живемо ми у згоді. Ми щасливі і задоволені одне
одним. Жінка у мене саме така, про яку я
мріяв. Допомагає мені в науковій роботі, в
бібліотеці... Дивно, як це я тобі ще досі про
неї нічого не написав. Мабуть, через
неуважність. Вона знає тебе дуже добре, я завжди
їй розповідаю про тебе. їй дуже хочеться
познайомитись із симпатичною тітонькою

Кармелітою. Сподівається зустрітися з
тобою влітку  цього літа свою відпустку ми
проведемо на твоїй віллі. Вона любить тебе,
як дочка. А я, як тобі відомо, також палко
люблю тебе, тітонько. Тільки рік тебе не
бачив, а мені здається, що минуло вже ціле
століття. Сподіваюсь незабаром приїхати
побачитись з тобою».

Він не запрошував тітку до себе, боявся,
що вона заважатиме.

Кілька хвилин тримав ручку на папері. Не
міг більше нічого додати. Серце у нього
немов замерзло, а почуття огиди стиснуло
йому горло. Здригнувся від різкого дзвінка.
«Пошта»,  подумав. Поклав ручку на стіл.
Підвівся. Вичікувально зупинився біля
дверей. Дружина розмовляла з листоношею.

 Телеграма? Термінова? А що
трапилось?

 Тобі,  мовила, постукавши до нього в

двері.
Відчинив.
 Телеграма,  сказала жінка,

простягаючи йому папірець.
Нервово схопив телеграму. Тепер хотілось

сміятись. Він ледве стримувався. Не
підводив очі на жінку, щоб вона не помітила.
Нетерпляче розгорнув телеграму.

 Ох!  вигукнув. Сміх душив його.
 Що трапилось?  спитала жінка.
 Вмерла тітка,  сказав і засміявся.
 Молода?
 Так.

 Батькова сестра чи материна?
 Батькова.

 Ти мені про неї ніколи не говорив.
Вона любила тебе? Ти любив її?

 Не питай. Залиш мене одного, прошу
тебе,  мовив, насилу стримуючи сміх.
«Який я недобрий,  думав.  Боже мій,

який же я недобрий і лицемірний». Жінка
вийшла. Доктор замкнувся в кабінеті.

 Тітка любила мене,  шепотів сам до
себе.  Була така багата. І хто зна, чи
згадала вона про мене. Бідна тітонька!  Взяв
щойно написаного листа, розірвав.  Бідна
Кармеліта!* Востаннє, коли її бачив, вона
сказала, що хоче відписати мені десять
мільйонів лір. Бідна тітка! І зовсім ще не стара!
Бідна тітка!  очі його затуманились
сльозами.  Хто зна, чи написала вона духівницю.

Хто зна, чи згадала вона про мене. Бідна
тітка! Треба їхати... Та й нас, родичів, до біса...
Треба поїхати, подивитись. А що, коли вона
не подумала про мене? Я писав їй так рідко,
бідній тітці! Будемо сподіватись, що вона
згадала про мене. їду. Треба їхати! А коли
вона мені нічого не відписала? Треба було
посилати їй частіше листи, щодня, день у
день... Проте вона мене любила... Треба
їхати, подивитись.

У пансіоні дзвенить дзвоник, близько,
майже поруч. Разом із дзвінком до мене
долітають голоси дівчаток. Я сиджу,
дивлюсь на годинник, хоч добре знаю, скільки
зараз. Адже дзвоник лунає через кожну
годину, починаючи з пів на дев'яту, і коли чути
голоси дівчаток, то це значить, що вже
велика перерва на обід, пів на дванадцяту.
Вулиця залита сонячним промінням.

Цілий ранок, як і завжди, я прибирала
дві кімнати, де мешкаємо ми, мій чоловік і
я. Застелила ліжко, прибрала на кухні,
полила квіти, почистила клітку канарки. Зараз
вона співає весело-весело. Вона завжди
співає так, коли сонце, або коли бачить перед
собою якусь іншу пташку. Голосів дівчаток
вже не чути  почались уроки.

Чоловік мій вийшов сьогодні рано-вранці.
Я здивувалась, побачивши, що він одягає
новий костюм.

 Ти куди?  спитала я.
 В контору, люба.

Він довго зав'язує краватку перед
дзеркалом. Мені видно, що він добре виголився.
Він високий, добре виглядає, схожий на
людину із становищем. Якби він кілька років
тому не захворів на ревматизм, ніхто не
сказав би, що йому вже стільки років.

Здивувалась, що він іде в контору.
 Ти сказав у контору?  перепитала я.
 Все буде гаразд, люба, ось

побачиш,  відповів.
І я чекаю. Не знаю, чи буде все гаразд,
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але вірю, всім серцем вірю. Чоловік мій 
начальник охорони, тобто був начальником
ще тиждень тому.

 Власне кажучи, кожен повинен бути
ким-небудь,  любить повторювати він. А те,
що він став начальником охорони, саме і
означало для нього бути к и м-н е б у д ь,
поволі, рік у рік, день у день просуватись по
службі, старатися зробити щось краще,
працювати трохи більше за інших, трохи краще
за інших.

 Байдуже, хто ти зараз  директор чи
начальник охорони. Важливо, як ти досяг
цього,  часто говорив він мені.

Важливо не те, що він командував
іншими, а те, що йому з посильного вдалося
дослужитись до начальника охорони. А потім
директор вирішив перевести його в архів,
бо, захворівши на ревматизм, він уже не
міг швидко ходити. А чи знає директор, що
значить для сторожа те, чи він просто
сторож, чи начальник охорони? Правда, платню
йому не зменшили, та хіба тільки платня
важить для людини? Існує ще повага з боку
інших, респектабельність...

 Є ще й повага,  не раз повторював
мій чоловік. Я дуже часто чула від нього ці
слова. Та директора це не обходить.

Чоловік мій не підкорився, відмовився
працювати сторожем в архіві, його
звільнили, і ось уже тиждень, як він сидить,
зачинившись у своїй кімнаті, навіть не говорить
зі мною. А сьогодні вранці він одягає новий
костюм, весело розмовляє, каже, що все
буде гаразд.

 Ол райт,  сказав на прощання у
дверях.

 Що?  спитала я.

Він сміявся довго і весело.

 Це таке англійське привітання,
пояснив,  хіба ти ніколи не чула, як вітаються
англійці?

Я зроду не бачила англійців і ніколи не
чула, як вони вітаються. Але нічого не
сказала йому.

 Ол райт,  повторив він і знову
засміявся. Я чула, як він ще довго сміявся вже
на сходах.

Мені його поведінка здалась трохи
дивною; він у мене скромний, не дуже
товариський, навіть мовчазний, завжди
стриманий.

Уже шоста година вечора; дзвоник у
пансіоні кличе на вечірню молитву. Осінь, але
погода стоїть тепла. Сонце ось-ось зайде,
але ще видно. Сиджу, чекаю. Піднімаю
жалюзі, і останні промені сонця трохи
розганяють сутінки в кімнаті. Одна за одною
минають години. Якісь дивні, неоднакові
години. Коли тільки почала чекати, то
одинадцята була схожа на дванадцяту, а перша на
всі попередні. А після першої час спинився.
Так, щось трапилось

О першій я підвелася, щоб розпалити
пічку.

«Все гаразд,  подумала я.  Коли
чоловік так спізнюється, то це значить, що все
гаразд».

Взялась приготувати трохи солодкого.
 Він буде задоволений,  подумала.

Чому б їм, зрештою, не поновити його на
посаді?

У чверть на другу все було готове. О
другій почала виглядати його; о пів на третю
я вийшла на балкон, щоб побачити його
здаля. Дивилась у кінець вулиці, на тротуар,
по якому він ось уже стільки років повільно
повертається додому з газетою під пахвою.
Але натомість з'явилась жінка одного з його
товаришів по службі; я бачу, як вона йде до
моїх дверей. Відчиняю.

 Синьйоро Аніто,  каже мені,
здається, щось трапилось з вашим чоловіком.

 Боже мій, серце,  відповіла я
навздогад, бо останнім часом він завжди на
щось скаржиться.

Біжу в кімнату, щоб одягтися. Жінка
заходить слідом за мною. Я шукаю костюм у
шафі.

 Синьйоро Аніто,  мовила вона.
Я повернулась і побачила її очі, нерухомі

і якісь дивні.
 А може, то не серце, синьйоро Аніто.
Я кинулась до контори, прибігла туди

злякана, засапана. Біля воріт бачу натовп,
чую розмову і одразу все розумію. Та,
зрештою, це й не важко. Намагаюсь
пробитись наперед, але мене зупиняють. Тоді
мене охопив страх, хотіла повернути назад або
сховатись у натовпі. «Чому? Чому?» 
запитувала сама себе.

 Я жінка Ферретті,  сказала я гучно,
і, мабуть, голос мій був трохи різкіший, ніж
звичайно.

 Тут жінка Ферретті,  почула, як
сказав хтось, і мертва тиша запала навколо
мене. Здавалось, усі дивились на мене, і
серед мовчазного натовпу шелестіло: «Тут
його жінка, його жінка». Ніколи ще не
почувала я себе такою самотньою,
маленькою.

 Я жінка Ферретті,  знову сказала
голосно і озирнулась навколо; люди
розступились, я пройшла наперед.

 Ви жінка Ферретті?  грубувато
запитав мене якийсь чоловік.

Я довго дивилась на нього. Повновидий,
злі очі, ніс крючкуватий.

Минула й восьма година; дзвоник у
пансіоні вже не дзвонить, не дзвонитиме до
завтрашнього ранку. Не знаю чому, я
почуваю себе все самотнішою. Сонце
сховалось, настав вечір, а я стою біля вікна, див-
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люсь на вулицю. Мені не хочеться, щоб
хтось заходив до мене зараз.

 Хочу побути сама,  сказала я. І
зосталась сидіти отак.

Допитувала мене поліція.
 Що говорив сьогодні вранці ваш

чоловік,  питали,  який він був? Який у нього
був вигляд?

Не знала, що відповідати. Згадала тільки
одне незвичайне:

 Сказав мені на прощання  «Ол
райт».

 «Ол райт»?  запитали.  А що воно
значить?

Не знала, як їм пояснити, хоч це мені
здавалося дуже важливим.

 Але що-небудь робив же він
сьогодні вранці?  допитувались вони.

Відповіла їм, що ні, не робив нічого
такого, з чого видно було б, що іде стріляти
в директора; він сказав тільки «ол райт». Це
єдине, що здавалося мені важливим.

 Важливим? Але чому?  питали вони.
А звідки я знаю? Дивлюсь на них.

Ходять навколо мене, розмовляють між
собою пошепки, питають одне й те саме:

 Чому важливим?
Уже восьма година, і мені нема чого

більше чекати. Він тричі вистрелив у
директора і втік. Мабуть, директор помре. Кажуть,
що мій чоловік божевільний. Не знаю, нічого
не можу сказати. Більше тридцяти років
живу з ним, кожен день з ним протягом
довгих тридцяти років. Знаю, що він був
добрий до мене, дуже добрий. Знаю, що
він працював усе своє життя, тяжко
працював, що вечорами, після вечері, слухав радіо,
читав газету. Знаю, що раз на тиждень
водив мене в кіно, а щороку, в день нашого
весілля, купував шампанське й дарував мені
чудовий букет квітів. Це я знаю. А зараз
він утік, і його переслідують. Кажуть, що він
десь переховується; кажуть, що він
озброєний і небезпечний. «У нього ревматизм,
кажу їм,  він не може довго ховатись».

Якось дивно посміхаються.
Хотіли дізнатись, чи я не помічала ще

чогось. Я нічого не помічала. Вони не
вгамовувались. Курив? Ні. Пив? Та ні! Ні,
справді, не було нічого такого, що я могла б
знати, чи згадати. Але вони тільки похитували
головами. Щось, по-їхньому, таки повинно
бути.

Вони хочуть арештувати його якомога
швидше, шукають його по всьому місту, а я
чекаю. А що мені робити? Я в розпачі.
Думаю про свого чоловіка. Чути гомін міста,
спалахнули вогні, на вулицях повно людей,
бари пахнуть кавою. Думаю про нього. «Де
він?»  питаю сама себе. Добре знаю, що
він мені більш не належить, але ж він мені
не чужий, і я в розпачі. Хто зна, де він
переховується. Двоє біля воріт чекають, щоб за¬

арештувати його, як тільки він повернеться
додому. Але я знаю, що він не прийде, не
повернеться додому. Це вже я знаю
напевне. Думаю і про те, що він зробив, але ж
не можна забувати й того, що було раніше,
до цього.

Кажуть, він божевільний. Кажуть, він
убивця. А що мені робити, як ви думаєте?
Чекаю. Але хто вбивця? Хто кого вбивав?
Краще не шукати на це відповіді, принаймні
зараз. Не запитуйте й ви мене, що я думаю.
Ради бога, не питайте, що я думаю про всіх
вас.

АЛЬБЕРТО БЕВІЛАКВА

«Легко сказати: це повія, нікудишня жінка.
Наліплять на тебе ярлик  і кінець. Всі
одразу стають і сліпими, і глухими. Тоді годі
вже виправдуватися. Взагалі, в цій
шалапутній Італії кожен уміє ховати свої вади під
брудну білизну і втішатися ними потай. Зате
вже чужі вади витягнуть і відполірують
язиками так, що побачиш, коли й не хочеш. Теж
мені милосердя християнське!..

Я одна з тих, що ховаються від людей,
кого всі обминають, зате я нічого не приховую
ні від кого. У мене, у Ірени Корсіні, на
прізвисько Каліффа, що на серці, те й на
обличчі, і амінь. Хай буде що буде.
Хто зустрічав мене тоді, в той

проклятущий час, навіть дивитись не міг на мою
почорнілу від життєвих злигоднів фізіономію.

 Каліффо,  казала я собі,  отак жити,
то краще вже смерть...

Чоловік кульгавий, а мій син, єдина мила
серцю моєму людина, помер кілька місяців
тому. Скільки часу минуло, а спокійно
думати про це і досі не можу. Помер він
раптово, і тепер там, одним словом, йому
добре, там два метри землі над головою.

 Каліффо, та куди ж ти? Блукаєш, наче
волоцюга!  гукнула до мене Віола. У Му-
ральйоне саме починали вирівнювати зе-
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мельні ділянки, тому Віола й жила у нього.
Побачивши, що я захекалась, збігаючи на
гору, немовби там хтось чекав на мене,
Віола докірливо похитала величезною шапкою
рудого волосся.

А мене ніхто не чекав, я навіть не знала,

куди йти. Просто вабило червоне від маків
поле та безмежне небо над ним.

 Йди додому!  гукала мені
навздогін.  Не переживай так! Адже ніщо в світі
не вічне!

Я нічого їй не відповіла. Знизала

плечима, навіть не обернулася. Мені здавалось,
що дихати можу тільки там, серед дерев, де
дзвін цикад і жодної живої душі. Сідала на
землю і бездумно дивилася в небо.

Ховала біль свій від очей людських,
ховала старанно, щоб ніхто не бачив. Тільки
там, серед трав, давала сльозам волю. А що
б робила я вдома? Дивилась на скриню, на
розхитані стільці, на оте, кольору цегли,
ліжко? Я не могла спати на тій подушці, вона
зберегла запах того, хто вмер на ній.

На столі там тільки трішечки хліба, якраз
стільки, щоб якось проживотіти ще один
день. А настане той новий день, і чекаєш,
щоб скоріше минув.

 Каліффо! Каліффо!..  гукала Віола,
шукаючи мене по полях. А я причаїлася,
неначе безпритульна, хоч небо вже
потемніло.

Та, як кажуть, щастя й нещастя мов день
та ніч: після ночі наступає день. Ось і в
наших краях почали ходити чутки, що скоро
всі матимуть роботу. Казали, що цехи тієї
фабрики, що в новому місті, відкриються і
в нас. В отаких старих містечках, як наше,
кажуть, завжди багато червоних, хоч, може,
комуністів там ніколи й не було. Коли ж
буде робота, то, мовляв, забудуть про це. Як
то кажуть, де не можна перескочити, треба
перелізти.

І справді, тепер усі ходять, мов ті святі,
аж німби над головами засяяли.
Присягаються та божаться, що політика їх віднині і
назавжди не цікавить. Ця макаронна
фабрика, кажуть, випускатиме багато якогось
нового дієтичного продукту. Отже, потрібна
буде робоча сила.

Серце моє почина калатати. Кажу собі:
побачиш, Каліффо, так і буде. Працюватимеш
і ти, зароблятимеш собі на хліб, забудеш
про нещастя своє. О святий боже, якби
справді і я і всі інші змогли працювати. Нам
нічого не потрібно, тільки мати змогу чесно
працювати...».

 Любов, любов, любов моя! 
співала сп'яніла від радості Каліффа,
хапливо розкриваючи жалюзі, коли валка машин
фірми Фаріначчі, неначе танки на параді,
з'явилась на тісних вулицях містечка. Вони
підстрибували на розбитій бруківці й
страшенно гуркотіли.

Організувати цей карнавал спало на
думку Фаріначчі Убальдо, з цим він і звернувся
до мера. До виборів залишалося щось із
місяць, і треба було вживати якихось заходів,
щоб нейтралізувати підривну діяльність у
старому місті.

 Все буде гаразд,  сказав Фаріначчі.
 Як ви цього досягнете?  поцікавився

мер.

 Рука руку миє... Ви розглядаєте
питання про деякі секретні субсидії нашій фірмі,
а я зобов'язуюсь зробити саме те, що вам
потрібно...

 Секретні... секретні...  пробубонів не
дуже переконаний мер.

 Нам потрібне деяке устаткування. Ви
платите за нього, а ми встановлюємо його
на фабриці. Справа варта уваги.

 А якщо вони й на роботі
займатимуться дурницями?
Фаріначчі поблажливо посміхнувся:
 Даруйте, але у вас невірне уявлення

про сучасних людей... Ось побачите, ми
почнемо з процесії...

 З процесії?  вигукнув мер.
 Так, саме з процесії, але без святих і

мадонни. З процесії в марксистському
розумінні...
І от трактори тягнуть машини  блискучі,

прикрашені, неначе собаки на виставці. Над
ними тріпоче на вітрі білизна, розвішана
через вулицю на мотузках. Люди зривалися з
ліжок, вибігали на балкони. Поруч з
трактористами урочисто сиділи якісь люди. Був
серед них і Фаріначчі Убальдо, він сидів,
наче маленький імператор. Блискучий череп,
приплюснутий ніс, хитрі очиці, а на обличчі
вираз тріумфатора. Каліффа зверху
всього цього не бачила. Вона бачила лише його
голову, що, як блискуча куля, оберталась то
направо, то наліво серед безлічі тріпотливих
прапорців. Поруч з ним сидів сам монсинь-
йор Мартінеллі і тільки те й робив, що
розсилав на всі боки благословення.

Фаріначчі з ним говорив відверто:
 Негідники, злодії, вбивці, але

психологія у них дитяча. Ви розумієте? Нам треба
зацікавити їх іграшками, але іграшками
блискучими, тільки блискучими!.. Тоді побачите,
що враження...

Дійсно, процесія справила враження. Нові
машини німецького виробництва посіяли в
людях те безглузде почуття, яке ми
називаємо надією. Вона, надія, зігріла їм кров, у
них з'явилося бажання жити. Густий натовп
на вулицях спочатку виглядав

приголомшеним, але потім люди потроху
розвеселилися. Перед очима жителів містечка поволі тяг-
лися дивні машини незрозумілого
призначення.

Алібранді Джанвіто, перехилившись з
балкона, гукнув:

 Хай живе муніципалітет!..
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Мадза, на прізвисько Свобода-й-Право-
суддя, що визирав із свого перекошеного
віконця, підняв голову:

 Ти про що там патякаєш?
Алібранді йому:
 Вони хочуть заробити на істині  у

багатого пелька без дна...
 Ти, як Муссоліні. Той теж говорив

незрозуміло, щоб справити враження,  сказав
Мадза.

 Вони випускатимуть якийсь дієтичний
продукт... ді-є-тич-ний,  пояснював
Алібранді.  Пани їдять такі пастилки, що
заміняють їм ковбасу, курочок, качечок. Від
цих пастилок не повніють...
Мадза перекривив його:
 Ковбасу... качечок... То все дурниці!

Головне, що нам дадуть роботу, не сидітимеш
голодний.
Але у Алібранді вже зник будь-який

інтерес до розмови з Мадза. У Алібранді Джан-
віто здорове, молоде, налите сонцем тіло,
на обличчі грає посмішка. Він стоїть на
балконі, прихилившись до одвірка, і дивиться на
Каліффу. Вона сперлася ліктями на
підвіконня, халат розкрився, видно її повні перса.

Ох, Джанвіто! Каліффа поточилася од
вікна, похапцем зачинила жалюзі. З легкою
посмішкою дивилася на нього, потім різко
відвернулась. Чомусь з'явилося бажання
співати.

Він завжди там, наче прикутий до балкона,
цей Алібранді, завжди стежить за нею, крізь
брудні шибки та щілини жалюзі зазирає в її
спальню, стереже ту мить, коли вона
роздягається, готуючись спати...

Каліффа почала працювати. Вставала
рано, о шостій. Сонна ходила по кімнаті,
зовсім не думала, що треба поспішати, щоб не
спізнитись на фабрику. Сон остаточно
покидав її тільки тоді, коли вона з дзвоном
відбивала під годинником особову картку
приходу на роботу, коли відчувала на своїй голові
пластиковий берет, який начальник відділу
рішучим жестом насував їй на голову.
Працювала подовгу, працювала тяжко, але не

скаржилася.

«...Потроху дістали роботу всі; це була
ніби милість божа. Тільки мій чоловік

виявився впертішим за осла, він один умудрився
не працювати. Коли одного разу до нього
прийшли з муніципалітету, він розгнівався,
що йому перебили сон, сів на ліжку й почав
крити їх останніми словами... Уявіть собі
обличчя панків... Тікали, неначе від диявола.
А цей нещасний викрикував їм услід:

 Я не дозволю!.. Моя гідність... Я ні від
кого не приймаю милостині!..
Уявіть собі, гідність! Цілу ніч над

склянкою, цілий день у ліжку  це він називає
гідністю. Щодо мене, то я заробляла якраз
стільки, щоб нам вистачало. В цеху була
нестерпна спека. Ми, жінки, обливалися потом

так, як, мабуть, не будемо обливатись
навіть у пеклі. Але за роботою час спливав
швидко, інколи ми навіть сміялись. Про
Убальдо Фаріначчі розповідали, що він
боїться жінок.

 Одружуйся, Убальдо,  казали йому
батьки.  Якщо у тебе не буде сина, все
кінчиться тим, що родичі розтягнуть нашу
фірму.

Підганяли бідолаху, тягли, наче бика, він
погоджувався: так, так. Підшукували йому
дівчину. Він крутив з нею, а коли діло
доходило до заручин, коли уже сходились гості,
він сідав на перший-ліпший поїзд і зникав на
кілька місяців...

Отак і минав час. В кінці зміни Алібранді
він теж працював у Фаріначчі у відділі
упаковки  чекав мене на мотоциклі біля
воріт. Я удавала, що не помічаю його, а він
кожного разу звертався до мене:

 Може підвезти? Принаймні зекономиш
час...

Глянувши йому в очі  чорні, блискучі 
я відчувала, що кров моя починає співати.
Але не тому сідала я на його мотоцикл.
Була одного разу напівмертва від утоми, тоді
й сказала собі: «Ну й нехай, що в цьому
поганого?» Якби ж то я знала, що язики
людські можуть бути гострішими від ножа... А,
досить!
Приходила додому й падала на коліна

перед образом святого Антонія, перед
лампадою, засвіченою після смерті сина.

 Боже,  молилася,  змилуйся, зроби
так, щоб пани їли трішечки менше, а ми
могли їсти трішечки більше. Зроби так, щоб
зрідка, не часто, у них боліла печінка чи
іноді шлунок,  адже наша продукція мусить
мати збут...
Так і залишалася там, обхопивши голову

руками, і мені здавалося, ніби хтось стоїть
поруч зі мною, щоб я не була такою
самотньою.

 Боже, прошу тебе,  й посилала йому
поцілунок.
В ці дні я була така ж далека від думки

про перелюбство, як і від думки про
вбивство. Зрозумійте: коли мені добре, я нічого
поганого не зроблю. Всі ми були
задоволені, та не минуло й місяця, як знову знялася
буча, і все через животи панські. Як би там
не було, а на їхні черева я тепер просто
дивитися не можу...»

Дієтичний продукт Фаріначчі, ідеальний
для торгівлі і ще ідеальніший для політики,
не мав успіху. Шлунки, для яких він
призначався, і далі заповнювались справжньою
ковбасою. А після виборів, цілком зрозуміло,
субсидій від міста надходило менше.
Відчувши небезпеку, Каліффа та її подруги

перестали сміятися. Насуплено пакували
продукт у целофан, не піднімаючи очей, і до
горла їм підступав клубок. Перед очима
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стояли бідні домівки, де останнім часом
стало трохи веселіше. Думали про те, що
доведеться знову грати ту саму комедію,
знайому їм багато років: співати, сміятись,
тамуючи біль у серці, сміятись -  щоб тільки не
скоритись долі.

 І вигадали ж таке: щоб в Італії менше
їли,  бурмотіла Каліффа, кидаючи
пакунки в кошик.  Недотепи!
Звільнення почали з жінок. Одного разу

перед носом Каліффи зачинилися ворота.
Жінки юрмилися біля воріт, грюкали
кулаками в залізну браму, потім, знесилені й
принижені, похиливши голови, повернулися
назад, у містечко.
Але Каліффа  ні. Взявши руки в боки,

вона гнівно кричала:
 Свиня, задрипанець, вийди-но сюди,

Фаріначчі, я плюну тобі в пику! Не боюсь я
ні тебе, ні твоїх посіпак-поліцаїв.

 Каліффо! Каліффо!  кликали її. 
Облиш, іди сюди, далі від гріха. Вони з тебе
і вовну знімуть, і шкуру здеруть.
Каліффа, нічого не слухаючи, стояла, мов

укопана, одна серед площі перед фабрикою.
 Вийди, Фаріначчі Убальдо,

побалакаємо!

Але замість нього з воріт вискочив
поліцай і попрямував до Каліффи. Рука на поясі,
дивиться вороже. Став. Каліффа не відступає
ні на крок, визивним рухом відкидає назад
волосся.

 Геть звідси! Досить вити!  кинув їй.
Каліффа нагнула голову, щоб

роздивитись його краще. На обличчі ущиплива
посмішка.

 Аз тебе вийшов би непоганий

полюбовник, якби не тхнув так кайданами!
Хтось засміявся. Поліцай штовхнув її,

крикнув:

 Я тебе, корову, зараз же заберу!
Вона поточилася. Підняла голову:
 Не чіпай мене!  і махнула рукою.

Кашкет поліцая полетів на брук.
Зчепилися, покотились, тільки камінці

летять в різні боки. Биться Каліффа, кусається,
виє. Голова її вже в крові, а поліцай люто
б'є знову і знову.
Підбігли інші поліцаї, потягли у двір.
Коли її випустили, вже вечоріло. Вкриті

лісами гори потемніли. От і сонце зайшло,
залишило після себе літню задуху.
Крадеться Каліффа попід муром, наче злодійка, біль
свій тамує.

Виходить з міста; плач і стогін вчувається
в її словах:

 Каліффо, чому не вмерти? Чому руки
на себе не накласти, це ж буде краще для
всіх!

Збігає на гору, серце в неї спирає, ніби
ножем його ріжуть.

Віола, як завжди, біля хатини, сидить між
своїми хлопчиками  мовчазними, блідими

та худими, наче тіні. Вона ще нещасніша за
Каліффу. Навіть не дивляться одна на одну,
бо розуміють усе без слів. Повстала зараз
між ними любов, і вони соромляться цього,
бояться, щоб жест, зайве слово не
зруйнували цього почуття.

Каліффа йде по траві, топче маки,
піднімається нагору вулицею, де в червоних
сутінках вже позасвічувались перші ліхтарі. І як
тільки рука її торкнулася іржавої хвіртки,
вона зрозуміла, куди привів її відчай.

Біла стіна тяглася попід деревами.
Цвинтарна тиша. У Каліффи бракує мужності
відчинити хвіртку, зайти на кладовище. Лобом
притулилася до залізних грат. Вітрець трохи
заспокоїв її, а може, це той камінь на
могилі сина, що видніється за живоплотом.

Потім відчула, що хтось підійшов,
дивиться на неї.

*

*

«...Алібранді, я бачу тебе, бачу: це ти
стоїш позад мене. Ти здаєшся мені святим,
лице твоє сполотніло.

 Ти знаєш,  каже він,  люблю тебе,
люблю тебе щиро. Ти, мабуть, ніколи не
знала щастя кохання із своїм чоловіком. Він
тебе навіть не помічає. Тому я й поділяю біль
твій. Повір мені, Каліффо, я не обдурюю.
Не годиться клястися на святому місці, але
я клянусь твоїм нещасним хлопчиком на
його могилі.

Тоді я уткнулася обличчям йому в
сорочку і заридала. Він пригорнув мене, гладив
коси, говорив:

 Всю дорогу ішов я за тобою. Трохи не
збожеволів, побачивши, в якому ти стані...

Відчула, що палаю від бажання. Якби він
був такий, як інші, взяв би мене й край. А він,
прихилившись спиною до дерева, дивився
кудись угору, щоб стриматись, і говорив,
говорив з ніжністю брата, а не коханця.

Такої жаги в мені не будив ще ніхто,
ніколи. Впала перед ним на коліна, потім на
траву і, зціпивши зуби, прохала його, щоб узяв
мене, бо не хотілося більше ні про що
думати, бо подобався він мені, бо тільки він
один залишився в мене.

На серці у мене було так чисто, так
прекрасно, клянусь вам. Якщо хочете сказати,
що я того вечора погано поводилась, то,

значить, і святі бувають перелюбниками. Все
було не так, як завжди. Винятково,
незвичайно.

Коли поїхали звідти, було вже темно.
Голова моя була легка, наче сягала високих-
високих хмарин, що поспішали кудись,
відбивалися у моїх очах. Він мчав мене на
мотоциклі, здіймаючи хмари куряви, і співав,
п'яний від щастя. А мені було все одно, хай
усі бачать, як горнуся до нього. Мені
хотілося плюнути на своє знівечене життя, плюнути
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на людей, що зустрічались по дорозі, на
злидні, до яких ми поверталися. Все ближче
й ближче містечко, вулиця, будинок.

Алібранді різко загальмував. Він
щасливий, через вінця переповнений втіхою і
молодістю. Я ж побігла, навіть не
попрощавшись. Простягнула руку до дверей і відчула,
що страждання мої повернулися знову.

Так согрішила я вперше у житті».

СІЛЬВІО Мі КЕ ЛІ УУ цьому місці порода була дуже тверда.
Великі брили майже перегороджували
штольню. В тьмяному світлі ліхтаря
ворушилися химерні тіні. Приблизно на висоті
людського зросту звивався в темряві
трубопровід.
Через рівні проміжки часу в калюжах, що

темніли поміж шпалами, в замулені стічні
канали, видзвонюючи, капала вода. Стара це
була шахта, щороку говорили, що її мають
закрити.

 Не здивуюсь, якщо тут
коли-небудь...  почав був підстаркуватий Мамерто,
але, побачивши, що хлопці перестали
працювати і прислухаються, звернув на інше.
Кажу, що коли-небудь, отак працюючи,
виберемось на поверхню.

 Можливо,  відповіли йому хором.
Було їх четверо. Призначаючи Мамерто
бригадиром, інженер сказав йому:

 Поки що вистачить п'ятьох.
інших перевів у шістнадцяту бригаду в

дванадцятому бремсберзі на нижньому
горизонті. Він не сказав, що планується нове
буріння, що в цьому місці помічалась
інфільтрація води й краще було не ризикувати
життям багатьох людей. Мамерто ж одразу
зрозумів це, але промовчав. Десять років
тому, після війни, в цьому забої-тупику їх
працювало восьмеро, потім залишили двох.
Тепер четверо.

 О сонце моє!  проспівав
наймолодший, закріплюючи стойку, Вже втретє осі-
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дали кругляки поміж наростями білої
плісняви, утворюючи великий прогин. Потім
додав:

 А який ранок сьогодні там, нагорі!
 Коли спускались, зоряно було, ясно.

Чудова осінь!  з жалем вигукнув П'єве.
Був він колись дроворубом, потім обробляв
землю.

 Стільки місяців бачити лише зірки!
Зірки, коли виходиш з дому, зірки, коли
повертаєшся.

 Хлопці,  Мамерто жестом перервав
розмову,  облиште поки що зірки!

 Боїшся, що не дійдемо? Чи, може,
боїшся, що не встигнемо?

Мамерто не звернув уваги ні на ці, ні на
інші слова. Він уважно дивився вгору.
Поверхня здавалась так близько, що хотілось
послухати, як росте трава там, на сонці, на
відстані триста метрів.

 Щось не так?  запитав Кармело.
Усі відразу замовкли. Мамерто похитав

головою, махнув рукою.

 Нічого,  промовив.  Сміливіше,
хлопці, бо прийде наглядач, неприємності
будуть.

Кармело натиснув на курок відбійного
молотка. Оглушливий грюкіт розлягався
чергами, неначе бив крупнокаліберний
кулемет. Штольнею озивалася луна.

Наваловідбійник Беппе завзято відкидав
породу. Він ніколи не говорив багато,
більше слухав, ніколи не скаржився. Родом він
був з далеких гір, десь з-за Айя-дей-Д'яволі.
Він також працюрав дроворубом, а потім
вуглярем. Одружений, має троє дітей. Він
звик до тяжкої праці, і тепер, на шахті, йому
здавалось, що він досяг усього, про що
тільки міг мріяти. Тому й працював,, як буйвол.

 Ей, ти що, хочеш і ноги мої
повикидати?  запитав Кармело, виключаючи
молоток.  Навіщо такі темпи, адже платню
нараховую не я.

Кармело часто глузував з Беппе, проте
беззлобно. Затурканість Беппе, його страх
втратити роботу викликали сміх у Кармело.

 Ти знаєш, що зараз робиш?  з
серйозним виглядом запитав він.

Беппе дивився, не розуміючи.
 «Кидаю лопатою», думаєш ти, а

насправді ти робиш чотири й дев'ять десятих
на два й чотири десятих мінус один
дорівнює один і чотири сотих. Коли це помножити
на три й п'ять десятих, то це дало б тобі три
шістдесят на вагон надвишки до платні, але
не сподівайся на це. Хіба ти не знаєш
таблиць?

Беппе дивився на нього, недовірливо
посміхаючись. Думав, що з ним жартують.

 Смійся, смійся,  сказав Кармело. 
Кінець-кінцем познайомишся з цим навіть
ти, незважаючи на свої страхи.



 А це?  озвався з свого місця П'єве,
показуючи ногою на уламок мінералу.
Знаєш, що це?

 Кремінь,  відповів Беппе.
 Ви чули? Він і досі не знає, що це нуль

чотири десятих бе на есес три і дві десятих!
Навіть Ріспі, наймолодший, засміявся.
 Не знає таблиць відрядної праці в

штреках, не знає коефіцієнтів фірми!
Кармело, піднявши голову, роздивлявся

покрівлю  те місце, звідки капала вода.
 А ти що, рахував?  запитав Беппе,

знову беручись за лопату.
Кармело підставив долоню під капіж,

почав рахувати:

 До одної п'ятої літра на хвилину 
надвишка на три проценти, від одної п'ятої
до двох п'ятих  десять процентів. Від
літра до півтора літра на хвилину  сорок
процентів. П'ятдесят процентів на два літри.

А отім?  запитали всі в один голос.
 А потім амінь!  втрутився Мамерто,

виринаючи з темряви.  Давайте, хлопці,
краще не думати про деякі надвишки. Вода
не завжди стікає краплями. Зрештою, хто це
бачив, щоб рахували краплі?

 Але ж із крапель починається?
Це було відомо. Це знали всі. Думали

про це, дивлячись на тріщину, звідки
капало, забувши про таблиці.

Цілу годину працювали мовчки в забої-
тупику, далекому від штрека підкатки, а ще
далі від ствола. Парко. В теплому, вологому
повітрі голе до пояса тіло вкривалося
потом, а холодна вода морозила спини.

А потім припинився доступ повітря.
 В чому річ?  запитав Кармело.
Мамерто подався до повітропроводу.

Припав вухом, промовив:
 Мабуть, тимчасово відключили через

якусь несправність. Це буває.
Один по одному підходили до труби, в

якій чулося глухе, далеке булькотіння.
Беппе не підійшов, він стояв, міцно тримаючи
лопату в руках, готовий взятись за свою
буйволячу роботу.

Мамерто, якому не хотілося переривати
роботи, удавано безтурботно дивився на
трубопровід, що зникав десь у темряві.
Темрява ця інколи викликала якесь дивне
почуття, немовби ось-ось щось має статися.

 Не подобається мені ця глина,
пробурмотів Кармело.

Коли велику мушлю прикласти до вуха,
чути монотонне гудіння, відголоси якихось
звуків. Те саме в забоях-тупиках: всі шуми
крутяться по штреках, які, немов віти
величезного дерева, розходяться під землею в
різні боки на цілі кілометри.

 Якби вийшла з ладу муфта, було б
чути свист,  знову заговорив Кармело,

звертаючись до Мамерто. Інші, менш
досвідчені, мовчали.

 Та ні,  заперечив Мамерто, 
мабуть, просто перекрили повітря. Скоро
повітря буде.  Він ще раз припав вухом до
труби і промовив:

 Я певен, що зіпсувався компресор.
Зрештою, це трапляється часто. Машини
вже старі, насоси також.

 Все тут старе. Крім таблиць
відрядних норм та систем розробки,  з викликом
відповів Кармело.  Скрізь і всюди всі
працюють, заповнюючи вироблений простір
породою. А тут ні. Тут нас примушують
працювати в тупиках, та ще й там, де
обвалюється стеля. Якщо завалиться покрівля, якщо
прорветься вода, для нас нема порятунку.

Труба почала вібрувати.
 Пішло! скрикнули всі.

Повітря вирвалося з труби із свистом,
наче поїзд з тунелю.

З годину працювали бадьоро, з
піднесенням, поки Кармело, виснажений, не
притулився спиною до стіни. За годину
пневматичний відбійний молоток міг звалити з ніг
навіть бика. Якби вони працювали так і далі,
дирекція знизила б відрядні норми за новим
коефіцієнтом. Про це він сказав Беппе.
Запропонував перепочити. Але той допався до
роботи, як віл: тільки б не повертатися назад
в гори Айя-дей-Д'яволі, не завантажувати
печі для випалювання вугілля!

 Ей, друже!  П'єве вихопив у нього
лопату.  Чи ти й досі не розумієш? Ти що,
хочеш, щоб зрізали розцінки?

Беппе витріщився на нього. Видно було,
що він таки не зрозумів, але зараз нікому
не хотілось пояснювати, як зрізають
розцінки.
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 Якщо перевиконаєш норму,  сказав
йому Мамерто на закінчення,  то фірма
зобов'яже тебе перевиконувати ЇЇ кожного
дня, кожної хвилини, а платитимуть те саме.
Будеш перевиконувати, поки не тріснеш.

Беппе перестав кидати, замислився.
 Я не хочу, щоб мене звільнили,  з

відчаєм сказав він.
 А ти роби те, що тобі належить

робити, і коли в тебе совість буде чиста, то не
бійся нікого й нічого. Не бійся навіть
виступити проти дирекції. Але коли
дозволятимеш ставати собі на мозолі, то це
закінчиться тим, що тобі й на голову сядуть.
Зрозумів?

Беппе не зовсім зрозумів, але Кармело
обірвав розмову, зробивши невиразний
жест.

 Зрозумієш,  сказав він.  Рано чи
пізно навіть ти зрозумієш.

 Звичайно, якщо матимеш для цього
час,  докинув ГГєве.

 Цить, ти, розкаркався, як ворона,
прикрикнув на нього Кармело.

 Е-е,  протягнув ГГєве,  ти теж
забобонний!

 Станеш і ти забобонним, якщо
проробиш під землею стільки, скільки я. Тоді
взнаєш, що тут, внизу, на першому місці
страх, а вже потім усе інше.

 Та хіба я що?
 Тоді заткни пельку. Тут ми немов під

водою. Ясно? Поки не дотягнули до вечора,
не маєш права спокійно зітхнути.

 Ей, хлопці,  подав голос Ріспі,  я б
віддав годину праці за те, щоб можна було
викурити одну сигарету!

Кармело зітхнув, стиха промовив:
 От би полежати там, нагорі! Зараз

сонце вже, мабуть, заходить, трава свіжа,
й листячко тріпочеться під вітром.

 То ти ще й поет?  не вгавав П'єве.
Кармело довго дивився кудись просто

себе. Потім відповів, звертаючись до скель,
чорних та липких:

 Добре б, якби поети прийшли пожити
з нами хоч трішечки.

 Це, щоб вони зрозуміли ці речі? 
запитав жартівливо П'єве.

 Ці й багато інших.
З темряви виринув Мамерто. Його

вигляд неначе промовляв: «Давай, хлопці,
натискайте!»

Раптом десь вдалині розлігся гуркіт,
луною покотився по штольнях.

 О-о-о!  вигукнув Кармело,
випростуючись.

Всі прислухались, тамуючи подих.
По штреках, завмираючи, котився гуркіт.
Звичайно шістнадцята та двадцять друга

бригади підривали запали одна за одною
через рівні проміжки часу.

 А ви думали, то щось інше?  сказав

Мамерто, намагаючись приховати тривогу.
 Якби це був вибух рудникового газу,

то нам не довелося б уже про нього
говорити,  сказав Кармело, щоб підбадьорити
самого себе.  Взагалі, коли вибухає газ, то
ніхто нічого не відчуває. Коли вже вибухне,
значить, амба всім.

Беппе слухав, готовий схопитися за
лопату.

 А в тебе ніколи не вибухала піч для
випалювання вугілля?  запитав його Ріспі.

 Печі горять, а не вибухають.
 А рудниковий газ вибухає, чув?
 Так,  відповів Беппе,  чув.
 Чого ж ти тоді прийшов сюди? Міг же,

дурню, жити на свіжому повітрі!
Мамерто жестом зупинив їх.
 Хвилиночку,  сказав Мамерто,

зачекайте хвилиночку!
Світло погасло, сколихнувши повітря,

прокотився, мов далекий грім, глухий,
оглушливий гуркіт.

 Стійте!  крикнув Мамерто.
Незвичайною була не темрява.

Незвичайною була тиша, глибока, справжня, не
шахтова тиша.

 Ей, Мамерто!  прошепотів Кармело,
засвічуючи електричний ліхтарик. Інші по-
включали й собі.

 Погасіть,  наказав Мамерто. Голос
його ледь помітно тремтів.  Можливо,
нічого серйозного. Я навіть певен, що нічого
не трапилось. Але коли щось і трапилось,
то краще берегти батареї.

Помовчали трохи, прислухаючись. Чути
було лише, як падають краплі в калюжі та
булькотить вода в риштаках. Нікому не
хотілося вірити, що їх спіткало таке страшне
лихо.

 Ну, що? Як ти гадаєш, Мамерто? 
запитав Кармело.

 Нічого. Зараз треба тільки чекати.
 Я не згоден чекати!  майже

викрикнув П'єве.
 Сиди тихо й спокійно, гаразд? 

підійшов до нього в темряві Кармело.
І, звертаючись до Мамерто, дадав:
 А чому б не піти до входу в тунель

двадцять два? Може, там щось з'ясуємо.
Там повітря. Не так, як у нас, в цих клятих
тупиках, чорти б їх взяли разом з хазяями.

Не встиг Мамерто відповісти, як почувся
далекий, але виразний звук  наче щось
упало і покотилося.

 Вагончики!.. Поїзд!..  вигукнули всі
в один голос.

 Тихо, ради бога!  кинув у темряву
Мамерто.  Замовкніть!

Замовкли. Бо добре знали, що на досвід
Мамерто можна звіритися.

Кров стугоніла в скронях, шалено
калатали серця, від страху на голому до пояса
тілі проступав піт, ставало жарко, потім
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враз проймав дрож. Навпомацки
понатягали майки, але тепліше не стало. Стояли,
спершись об стіну, один біля одного, щоб
відчувати товариша, щоб відігнати від себе
пустку, бо в темряві ця пустка
перетворювалася на безодню самотності, яку ніщо не
могло заповнити.

Час спливав страшенно повільно.
Хотілося присісти навпочіпки, але ніхто не
наважувався зробити це першим, щоб не
опинитися, якщо доведеться тікати, останнім.

 Не можемо ми стояти отак вічно,
озвався Ріспі. Був він наймолодший і не
вірив в чужий досвід. Вірив лише власному
інстинктові.  Я не хочу чекати. Підете 
добре, не підете  тим гірше для вас. Я
хочу знати, що трапилось, а балачками тут не
допоможеш.

Ріспі засвітив ліхтар, узяв сумку.
 Хочеш дістати по зубах? 

підхопився Мамерто, перегороджуючи йому дорогу.
 Спробуй!  сказав Ріспі, стискаючи

кулаки.

Кармело притримав його за пояс:
 Що з тобою? З глузду з'їхав?

Заспокойся й сиди мовчки на місці, дурню!
Сядьте й ви там!

В глибині душі Кармело й самому не
хотілося сидіти й чекати. Чекати чого? Світла?
А коли замість світла рине вода, вибухне
вогонь, або ні те, ні друге  обвал? В
бремсбергах чи у висхідних штреках з двома
виходами від обвалу завжди можна було
втекти, але забої-тупики  це справжня
пастка, домовина з підвішеним над головою
віком. Навіть Мамерто, незважаючи на
свій тридцятирічний досвід роботи в шахті,
міг помилитись.

 Ей,  намацуючи його в темряві,
промовив Кармело,  ну що?

 Коли ти говориш, я не можу слухати.
Дай послухати.

Йому дали послухати. Хвилини тяглися,
як роки. Кожному вчувалися далекі,
невиразні звуки.

 Навіть голоси чути,  кинув Ріспі.
 Мовчи,  сказали йому. Мамерто

включив ліхтарик, всі подумали, що він піде
на розвідку, але він підійшов до
повітропроводу. Повітря ще надходило, проте з дуже
незначним тиском. Мамерто якийсь час
прислухався, потім припав вухом до вихідного
отвору. Всі чекали. Він одійшов від труби,
погасив ліхтарик і присів навпочіпки на
старому місці.

 Ну, як?
 Почекаємо,  спокійно відказав він.

Почекаємо. Зрештою, ще не минуло й
двадцяти хвилин.

 Гадаєш, щось трапилось?  запитав
Кармело.

 Звичайно. Але ми не знаємо, що са¬

ме, тому краще чекати. Дайте мені
послухати.

Тишу порушував тільки передзвін
крапель. Інколи чути було якийсь скрип,
невиразний стукіт, немовби стогін в заплутаних
переходах штреків.

Мамерто підвівся, включив ліхтарик і
промовив:

 Не рухайтесь. Піду до входу в
двадцять другий. Скоро повернусь. Тільки не
рухайтесь.

 Небезпечно йти одному, сам знаєш.
У нас немає навіть масок.

 Сам піду,  повторив Мамерто,
відходячи.  Повернусь хвилин за десять. Не
рухайтесь.

Кружечок світла посунув по стінах,
зменшуючись, і зник за поворотом. Знову
запанували темрява і тиша.
Всі вслухалися в тишу, яка проковтнула

Мамерто. Рахували, скільки кроків йому
залишилось до двадцять другого. Були певні,
що чують його кроки, насправді ж то були
удари їхніх сердець.

 Про що думаєш?  запитав Кармело
у скам'янілого Ріспі.

 Думаю, якщо справді щось
трапилось, то вже виють сирени, і весь виселок
збігається до прохідних.

 Вигадки. Якби щось трапилося, ми
вже почули б запах диму та пилу.

 А якщо вода?
 Була б уже тут.
 А чому ж тоді тиша?
 Мабуть, якийсь запал не вибухнув.
 А світло?

 Буде. Не вперше гасне.
 А якщо обвал? Тут часто бувають

обвали. Забої-тупики треба заборонити.
 Вони заборонені. Про це навіть

записано в заходах безпеки гірничого округу,
але дирекція добирається й туди. Туди і
далі  до уряду, навіть до уряду.

 Ну, а далі?
 А далі нічого іншого не лишається,

крім боротьби. Об'єднатись і боротись за
те, щоб можна було працювати, не боючись,
що тобі на голову сяде покрівля.

 Тихо! обірвав його П'єве.
Разом з подихом вітерця долинув шум

штреків.
 Що трапилось?  посхоплювались

молодші гірники.
 Трапилось,  зітхнув Кармело і

ввімкнув ліхтарик. Він почував себе щасливим,
наче його звільнили від страшного тягара,
що гнітив його. Провів рукою по обличчю,
ще раз зітхнув і промовив:

 Трапилось, що завал пробурили і
тепер скоро буде світло. На наше щастя,
хлопці, це був невеликий завал.

З італійської переклав
С. ПИВОВАРОВ

8 ВСЕСВІТІ
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химки

Чому навіть за наших
часів існують люди, які
твердять, що «на власні
очі» бачили або «на
власні вуха» чули кроки
привидів, звуки, які вони
видавали, тощо?
За свідченням науков-

ців-психологів, привиди є
продуктом галюцинацій
людей, які страждають
на нервовий розлад. Не
виключені випадки, коли
й цілком здоровій
людині можуть «з явитися»
привиди, якщо вона
перебуває під впливом
сильного нервового
збудження або під дією нар-
котиків.

Навіть у сучасній
Польщі є один старовинний
палац, про який
поширені чутки, що в ньому
з являються духи і серед
них якась таємнича «біла
дама», а також душі
замордованих там
повстанців. Це  колишній
палац графа Потоцького в
Ланцуцьку. Така
репутація настільки закріпилася
за згаданим замком, що
уже в наші дні якась
жінка, яка випадково
лишилася переночувати в
одній з його кімнат, вночі
зняла гвалт, твердячи,
що її налякали привиди.
Другого разу один 30-
літній чоловік теж втік з
замка, скаржачись при
цьому на появу привидів.
На цих прикладах можна
легко переконатися, що
справа йде про збіг
старовинної легенди з
виразним звуковим
«підтвердженням» її, а саме:
потріскуванням
старовинних меблів і розсохлої
підлоги.

Проте в Англії, як ми
вже мали нагоду писати
про це кілька років
тому, віра в привиди, так
би мовити, «офіційно
визнана». В англійських
газетах можна прочитати,
наприклад, таке
оголошення: «Продається бу-

Мал, А. Арутюнян ЦЯ

динок поблизу церкви
XV сторіччя, в доброму
стані, з великим набором
привидів, доброзичливих
до мешканців».
В Англії існує навіть

офіційно зареєстроване
«Наукове Товариство
спіритичних привидів», яке
в численних «наукових
працях» описує,
класифікує і систематизує сотні
різ* оманітних привидів,
їх улюблені манери
з являтися перед людьми і
спілкуватися з ними.
Англія відома величезною
кількістю старовинних
замків, в яких постійно
мешкають духи, відьми
тощо. Дійшло до того,
що можливість мати свій
«персональний привид»
стало справою

репутації і амбіції
кожного власника замка.

Більше того, кожен
«порядний» театр або банк
в Англії також прагне
завести собі свого духа.
Лондонський банк,
наприклад, пишається тим,
що в ньому щоночі
з являється дух касира,
померлого ще в XVIII сто-
літті й похованого в
банківському підвалі. Якщо
вірити вартовим, цей
привид час від часу
з являється в підземеллях і
веде товариські розмови
із своїми колегами,
очевидно, на теми про
значне зниження золотого

паритету англійського

фунта стерлінгів за
останні 200 років.
Спірити опрацювали

цілий кодекс

поводження з духами. Ось один з
пунктів цього кодексу.
«Якщо перед вами
несподівано з явиться
привид, поводьте себе з ним
цілком спокійно,
запам ятайте час і місце, де
він з явився, а якщо
хочете, щоб він негайно
зник, скеруйте проти
нього якийсь гострий
предмет, наприклад
шпильку».



Американська преса
захопилася недавно

відкриттям якогось Фокса,
автора спеціального
алфавіту, за допомогою
якого він спілкувався з
духами і навіть
розмовляв з видатним

політичним діячем XVIII
сторіччя Бенжаміном

Франкліном. Франклін повідав
Фоксові чимало
таємниць, які стосуються
майбутньої долі світу.
Внаслідок повідомлень про
«винахід» Фокса кількість
медіумів у США зросла
на ЗО тисяч чоловік.

Непогано заробляють
на людській глупоті
власники римського «Музею
відбитків пальців і
зліпків рук привидів» (є тут

такий!). Звичайно, вони
нікому не розповіли, як
здобули (а точніше 
сфабрикували) ті
відбитки, проте на брак
відвідувачів музей не
скаржиться.

Минулого року
англійська преса повідомила
про страйк слуг в замку
якогось Пула Гетті.
Страйкарі заявили, що
привид, приписаний до
цього замка, лякає їх.
Запрошений для
розгляду конфлікту якийсь
великий авторитет в
справах духів заявив, що
нічим не може допомогти,

бо «привид у замку Пула
Гетті» офіційно
зареєстрований з 1777 року.

Розбещені такою при¬

хильністю до них,
англійські привиди зовсім
розперезалися і
почали викидати різні
колінця. В містечку Брайнт-
вуд, в зв язку з цим,
довелося навіть оголосити
спеціальне «полювання
на привида». То був дух
якогось Вільяма Гонтера,
убитого в 1855 році в
одній із таверн Брайнт-
вуда. Власник таверни
поскаржився, що з

деякого часу Гонтер
уподобав його заклад,
з являється щоночі і лякає

гостей. «Посуд у буфеті
починає раптом

бряжчати,  заявив корчмар, 
самі по собі

засвічуються лампи, починають

рухатися крісла, і вся
корчма сповнюється запахом

запліснявілої шкіри». Для
того, щоб якось
приборкати привид, було
запрошено чергового фахівця
з духів, інженера (?!)
Джорджа Ньютона, щоб
він умовив привид
припинити свої витівки.

Проте найкращий
рецепт для боротьби з
духом Гонтера подала
французька газета «Юма-
ніте», яка порадила
корчмареві «підкласти під
ніжки крісел тріски,
відремонтувати електричну
проводку, полагодити

розхитану підлогу і
систематично провітрювати
шафи і всю таверну».

Як видно, і привиди
бояться елементарних
ремонтних заходів.

ІЖШ9ЮІ
ВСЕСВІТУ

ЧИ ІСНУЄ ЛЮБОВ?
Таке запитання стояло в

анкеті, розповсюдженій у ФРН.
76% опитаних відповіли,
що любов  вигадка
літераторів. Яка одностайність!

НАУКА «ПРИЄМНО
СМІЯТИСЯ». Так званий

«Психологічний інститут» в
СІЛА оголосив про
відкриття спеціальних курсів, на
яких  лише за якихозд 300
доларів! навчатимуть
«приємно сміятися».

НА СТРАХ ШКОЛЯРАМ.
У французьких школах
почали встановлювати класні
дошки з небиткого скла,
на яких можна писати

спеціальною крейдою. Пишучи
на дошці, вчитель одночасно
бачить у склі, що діється в
класі.

КОНЦЕРТ МАШИН. Для
всесвітньої виставки
канцелярських машин, що
відбудеться у нинішньому році в
Лозанні, один гамбургський
композитор створив
«звукове полотно»  симфонію,
яка виконується на
друкарських машинках, касових
апаратах, дироколах,
лічильних машинах, вентиляторах
та телефонних дзвониках.
Цим оркестром з 52
«виконавців» керує спеціальний
електронний мозок.

КОЖНИЙ ХОЧЕ СТАТИ
РЕКОРДСМЕНОМ. М ясник
Нірмонт і пекар Дуде з
Тулузи у Франції приготували
і спекли найбільший у св.іті
пиріг. Довжина пирога
становила три метри
вісімдесят п ять сантиметрів.
Тепер Нірмонт хоче побити
цей рекорд, виготовивши
ковбасу з рублених
свинячих потрухів довжиною
принаймні шість метрів.

РЕКОРДИ
ЗАКОННОСТІ. З 976 вбивств, які за
останні роки вчинили
гангстерські банди в Чікаго,
повністю розслідувано досі
тільки... два вбивства.

ШАМПАНСЬКЕ НЕ
БУДЕ СТРІЛЯТИ. У
французькій виноробній
промисловості розроблено нову
модель пляшок для

шампанського, куди вмонтовано

спеціальний глушитель.
Такі пляшки відкриваються
без шуму.

ВИНАХІДЛИВИЙ
ФЕРМЕР. Англійський фермер
Джім Піготт з Мідлсборо
збудував механічний
прилад для годівлі свиней, який
має цікаву особливість: він
рохкає. Джім Піготт
запевняє, що свиноматки своїм
рохканням контролюють і
регулюють годування
поросят. Без рохкання вони їдять
або дуже багато, або
зовсім мало.

АВТОМАТ З
ФОТОАПАРАТОМ. Гамбурзькі
грабіжники почали раз у раз
спустошувати сигаретні
автомати. Поліції ніяк не
щастило виявити злочинців.
Тоді один винахідник
приладнав до автоматів
фотокамери. Вони фотографували
тих, хто порався біля них з
інструментами. Одержавши
знімки, поліція швидко
встановила злодіїв.
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Минув уже рік з того часу, коли
американська автоматична космічна станція «Марінер-2»
облетіла планету Венера і передала на Землю
свої спостереження. Цей час американські вчені
використали для того, щоб розшифрувати і
вивчити наслідки спостережень, що, звичайно,
виявилося досить нелегкою справою. Нещодавно
в американських журналах з'явилися відомості
про дані цього польоту.
Ми вміщуємо популярний переказ цих

матеріалів, які стисло розповідають про дивний світ
загадкової, вкритої непроникними хмарами планети.

Отже, що являє собою планета
Венера в світлі найновіших
наукових даних?
Під її непроникними для

звичайного ока шарами дуже щільної
атмосфери лежать два пояси
густих хмар на відстані 45 і 70
кілометрів від поверхні планети, яка
нагадує собою розжарену пічку.

Сонце, якщо воно колись і
пробивається крізь подвійні густі
заслони з хмар, виглядає з поверх¬

ні Венери цегляно-червоним, а
небо має жовтувато-зелений
колір. Це пояснюється великою
щільністю атмосфери, яка
складається переважно з двоокису
вуглецю: величина тиску атмосфери
Венери біля її поверхні у 10 50
разів більша ніж на Землі.

Навіть при цьому тискові на Be-
нері не може бути рідкої води,
бо температура на її поверхні
досягає 500 градусів за Цельсієм на

Так американський художник Рей
Піох уявляє собі ландшафт Венери.
Малюнок, звичайно, фантастичний, але
він побудований на даних, одержаних
внаслідок польоту станції «Марінер-2».

сонячному боці і близько 300
градусів на тіньовому.

Втім, хоча на Венері води в
рідкому стані й немає, але там
може бути інша рідина, очевидно
в незвичному для нас вигляді,
Оскільки температура її поверхні
приблизно відповідає температур?
плавлення свинцю, на Венері під її
впливом можуть бути розтоплені
м які метали і соляні сполуки з
скель. Цілком ймовірне існування
на Венері важких вуглеводнів типу
асфальту  теж у рідкій формі.

Ці сполуки випаровуються з
поверхні планети й створюють
нижчий шар хмарного маслянистого
покриву, до складу якого входять
вуглеводні і продукти їх
окислення, хоча вільний кисень на Венері
не існує вже дуже давно.

ііб



Кліматичні умови на Венері
дуже своєрідні й бурхливі. Якщо
йде дощ, то він має бути також
маслянистим і, перемішуючись
разом з пилом, збитим міцними

вітрами, створювати гаряче багно.
Циркуляція повітря на Венері,
очевидно, дуже велика, відповідно
до високих температур, властивих
цій планеті. Вищий хмарний
покрив, мабуть, складається з
крижаних кристалів і краплинок рідкої
води, бо його температура має
близько 50 градусів нижче нуля
і її можна порівняти з
температурою вищих шарів земної
атмосфери. Отже, завдяки значній
швидкості руху повітря високий
температурний рівень сонячної
сторони може впливати на температуру
тіньової сторони Венерн,
особливо якщо зважити на повільність

обертання планети. Це
підтверджено радарними
повідомленнями з борту «Марінера-2» під час
його польоту. Американські вчені
вважають, що Венера обертається

навколо своєї осі так повільно, що

мусить бути завжди оберненою
до Сонця одним боком або може

навіть обертатися «назад»,  у

напрямі, протилежному до її

орбітального руху.

Повільне обертання Венери
пояснює одне з найважливіших

спостережень, зроблених під час
польоту «Марінера-2», а саме
відсутність помітного магнітного
поля поблизу Венери. Більшість
фізиків вважає, що Земля, наприклад,
з цього погляду діє наче
велетенський генератор: під час її
обертання електричні струми
рідких залізних прошарків земної
кори створюють магнітне поле у
просторі. Отже, логічно зробити
висновок, що повільне обертання
Венери утворює дуже незначне
магнітне поле або навіть

обумовлює відсутність його.

Про відсутність помітних
проявів магнітного поля навколо

Венери свідчить також й те, що
прилади «Марінера-2» не виявили
помітних радіаційних поясів
навколо цієї планети, характерних для
Землі. Земні радіаційні пояси
створюються внаслідок того, що
магнітне поле Землі притягує з
простору електрично заряджені
частки. На Венері ж, у зв язку з
відсутністю такого магнітного по¬

ля, немає і відповідних умов для
створення поясів радіації.

Вражають також дивні дані
«Марінера-2» про відсутність мікроме-
теоритів чи космічного пилу в
просторі навколо Венери. На
протязі 1.700 годин своєї дії, детектор
метеоритів, встановлений на «Ма-
рінері-2», зареєстрував лише дві
зустрічі станції з метеоритними
частинками, та й ті  на значній
відстані від планети. За такий
самий період детектор метеоритів
поблизу Землі зареєстрував би
тисячі подібних зіткнень. Якщо ці

спостереження знайдуть
підтвердження і в майбутньому, то це
свідчитиме, що земна орбіта
пролягає в надзвичайно «запиленій»
частині сонячної системи.

Підтверджуючи деякі
припущення і відповідаючи на частину
важливих для науки питань,
автоматична станція «Марінер-2» не
розкрила основних таємниць Венери.
Адже й до запуску «Маріне-
ра-2» було відносно точно відомо,
що умови існування жиїтя на
Венері не дуже сприятливі, головне,
через високу температуру її
поверхні. А основне питання так і
залишилося нерозв'язаним: чим
же викликана подібна спека на

Венері? В наш час існує дві
гіпотези з цього приводу.
Одна з них є «гіпотезою

теплиць». Густа хмарна оболонка, що
оповиває Венеру, відносно

прозора і пропускає сонячне проміння.
Таке явище нагадує проникнення
сонця в теплиці з скляними

вікнами. Отже, сонячне проміння
скупчується на поверхні планети і
розжарює її. Тепло нагрітого
повітря (так само, як і в випадку з
скляними вікнами теплиць)
затримується густою атмосферою
Венери, яка не пропускає назад
інфрачервоне проміння. Отже,
температура планети лишається дуже
високою.

Друга гіпотеза  це теорія
«пилового казана». Згідно з нею, під
дією сонячного проміння на
Венері утворюються міцні повітряні
потоки. Вони викликають гігантської

сили вітри і пилові бурі. Пиловий
покрив завтовшки близько 15
метрів завжди вкриває
поверхню Венери. Внаслідок постійного
тертя ця бурхлива пилова
оболонка нагріває поверхню планети і
створює тут надзвичайно високу
температуру.

Отже, не можна дати

остаточного пояснення природи

загадкової планети.

Не можна також дати певної

відповіді відносно наявності на

Венері життя. Очевидно, в таких
формах, як ми його уявляємо, життя
на Венері існувати не може. За
таких високих температур хімічні
реакції відбуваються надто
швидко, елементи, необхідні для
нашого нормального життя, вже

зв язані в стабільні сполуки як кінцеві
продукти. Крихкі й складні
молекули, властиві для нашого
земного життя, тут існувати не можуть.
Кожний можливий прояв венері-
анського життя мусить бути
побудований виключно на своєрідних
хімічних реакціях з поки що
цілком незрозумілим для нас
обміном речовин. Втім, навряд чи слід
було б заздалегідь вирішувати,
що подібні прояви життя на
Венері не можуть взагалі існувати.
Звичайно, згодом людство

матиме змогу приставити на Венеру
спеціальну жаростійку телевізійну
камеру, і тоді вчені зможуть
дізнатися, чи існує на цій планеті
якесь життя. А можливо,
розв'язати це питання допоможуть й
космонавти, якщо пощастить

створити придатний для такої подо-
рожі дуже жаростійкий
міжпланетний корабель і відповідне
устаткування для відважних дослідників
космосу.

СЕЙСМІЧНА АНТЕНА
На півдні Англії збудовано щось на зразок «сейсмічної

антени»: на дні 50 глибоких отворів у землі вміщено дуже
чутливі сейсмографи. Заглиблення розташовані у формі
великого хреста, кінці якого мають довжину 8 кілометрів.
Цей устрій дозволяє ефективно розрізняти сейсмічні
струси від коливань земної поверхні, викликаних підземними
ядерними вибухами.
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ЗАЛІЗНІ ЩЕЛЕПИ

Загальний вигляд нової греблі між островами Воорн
і Гере.

створивши тим самим

тіло греблі.

Спорудження іншої,

майже чотирикілометро-

вої греблі, між
островами Воорн і Гере буде
завершено цього року.
Сімнадцять шлюзів за
допомогою подвійних
механічних воріт, що нагаду*
ють залізні щелепи,
регулюватимуть

надходження води й криги з

гирл Рейну і Маасу до
моря. Третю греблю Бра-
уверсхавен планується

закінчити 1970 року, а
четверту, що

перекриватиме гирло Східної

Шельди, в 1978 році.
Здійснення

«Дельтаплану» коштуватиме по-

Голландські дамби 
символ безупинної
багаторічної боротьби
нідерландського народу проти
стихії Північного моря 
незабаром стануть
зайвими, принаймні в
провінції Зееланд. Тут
ведеться будівництво
потужних гребель у районі
гирл річок Рейну, Маасу
і Шельди. Вони
споруджуються за так званим

«Дельта-планом», який

має на меті захистити

розташовані нижче рівня
моря території Голландії
від постійної загрози
затоплення.

1953 року внаслідок
великого урагану з

Північного моря значна

частина таких районів була
вкрита гігантськими
масами води, що призвело

до загибелі понад 1800

чоловік, не кажучи про
незліченні матеріальні
збитки. Саме тоді
голландський уряд розробив
«Дельта-план»,
здійснення якого розраховано на
25 років.
Перша гребля Веерше

вже майже закінчена.

Вона закриє від стихії
стародавній морський
порт Веере. Центральна
частина цієї
двокілометрової греблі, що з єднує

ПРИБОРКУЮТЬ- МОРЕ
над півмільярда
гульденів. Він скоротить
берегову лінію країни
більше ніж на 500

кілометрів. А водночас
Голландія одержить 22

тисячі гектарів родючих
земель, які тепер
перебувають під поверхнею
моря.

Поперечний розріз
шлюзу нової конструкції.
Такі шлюзи
регулюватимуть паводкові води й
кригу за допомогою «за
лізних щелеп» 
подвійних механічних воріт з
гідравлічним керуванням.

Кесони для греблі між
островами Валхерен І
Норт-Бевеланд,
встановлені в протоці за
допомогою буксирів.

острови Валхерен і Норт-
Бевеланд, споруджена
за допомогою семи

5.000-тонних кесонів, які

встановлені буксирними

пароплавами вздовж

протоки. Намивні
машини вкрили кесони двома

з половиною мільйонами

кубічних метрів піску,
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з БАТАРЕЕЮ В СЕРЦІ
Ця людина працює, ходить,

їздить на машині, не цурається
розваг і взагалі  живе так само, як і
решта людей нашої планети. І
лише одне відрізняє Макса Ланга від
інших: на його грудній клітці
видно великий шрам, під яким працює
апарат, що змушує битися серце
цього двадцятирічного чоловіка.
Коли б не той апарат, то серце
Макса Ланга давно вже
припинило б свою діяльність.
Декому це може видатися

неймовірним, але Ланг справді живе
лише завдяки батарейці і
електричним імпульсам, які вона
надсилає до його серця за
допомогою спеціальних електродів.
Два роки тому на 18-річного

хлопця напав хуліган. Він
намагався задушити Макса, і задушив би,
коли б не прибігли люди і не
звільнили юнака з рук злочинця.
Наслідки цього нападу

з'явилися у Ланга лише через деякий
час. Він почав відчувати велику
втому, траплялися випадки

запаморочення. Тоді він звернувся до
лікарів. І лікарі дійшли висновку,

що Ланг захворів на хворобу
Стокса-Адамса. А це означало,
що серце юнака частенько
затримує своє биття, а час від часу
взагалі завмирає. В такому
становищі хворому кожної хвилини
загрожує смерть.

Незабаром пульс Макса Ланга
налічував всього 14 ударів на
хвилину. В організмі молодої людини
помічалася явна нестача кисню.
Він майже не виходив із стану
запаморочення. Наближався кінець
його життя.
І, безумовно, Макс Ланг помер

би, коли б медицина вже не мала
апарата з назвою  регулятор
ритму серця.
Цей дивний прилад став відомий

лише кілька років тому. Його
створили об'єднаними зусиллями
лікарі та інженери, і він одразу
почав рятувати життя тисячам

хворих людей.

Спочатку це була досить велика
машина, до якої підключалося
тіло хворого. Коли його серце
переставало діяти, або починало
битися ненормально, машина ав-

Макс Ланг одружується. Адже він почуває себе тепер  і буде почувати
надалі  повноцінною людиною.

Регулятор ритму серця
встановлено у Макса Ланга під лівою
пахвою. Апарат сполучений з серцем
електродами, по яких надсилається
80 електричних імпульсів на
хвилину.

томатично включалася,

надсилаючи електричні імпульси.

З часом цю машину заступив
невеликий апарат вагою всього в
один кілограм. Такий апарат вже
можна було носити з собою.
Незабаром було налагоджене
широке виробництво подібних устроїв,
водночас вони дедалі
полегшувалися й вдосконалювалися. Нарешті
апарат набув такого вигляду, що
виявилося можливим вмонтувати
його в грудну клітку і
підключати безпосередньо до серця.
Перші дні й тижні Макса Ланга

не були життєрадісними й
веселими. Але коли з часу хірургічної
операції минуло вже 9 місяців, а
вмонтований апарат жодного
разу не зіпсуваася,  настрій
Макса Ланга значно поліпшився. Йот
го серце б ється надзвичайно ре-

За розміром цей чудовий устрій
не більший за пачку сигарет і
вміщується на долоні лікаря.

гулярно  80 ударів на хвилину 
рівно стільки, скільки імпульсів
надсилає йому вмонтований
апарат.

Зараз людей з серцями, які
живляться від отаких батарейок,
налічується вже чимало. Всі вони
почувають себе дуже добре й
живуть цілком нормальним життям.
Єдиною турботою для них є
відносно коротка діяльність
батарейки. Час її обмежується поки що
чотирма роками, після чого
потрібна повторна операція для
заміни вичерпаної батареї.
Втім, учені запевняють, що з

розвитком науки і техніки будуть
створені майже вічні «атомні
батарейки», і подібна операція
робитиметься один раз в житті
хворої людини.

З польського журналу
«Панорама»
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200 кілометрів на годину
Під час випробування нового японського електроекспресу на

шляху між Токіо і Осакою він досяг швидкості близько 200
кілометрів на годину й тримався на цьому рівні протягом хвилини.
Експрес має обтічну форму, центр його ваги знаходиться значно
нижче ніж у звичайних поїздів, в ньому широко використані
пластичні матеріали й легкі метали. Залізнична колія для експреса
гранично пряма з розширеними заокругленнями там, де не можна
було уникнути поворотів. У цьому році супер-експрес стане до
ладу, що скоротить тривалість поїздки Осака  Токіо удвоє; на
400-кілометровий рейс експрес витрачатиме лише 3 години, маючи
середню швидкість 130 135 кілометрів на годину.

Стрептоміцин негативно діє на слух
Югославські лікарі порушили питання про небезпеку надмірного

вживання стрептоміцину. Часто після приймання значних доз цих
ліків у хворих помічається порушення слуху, що загрожує навіть
глухотою. А у вагітних жінок лікування стрептоміцином може
викликати тривале порушення слуху в дитини, а також інші
хворобливі явища.

Слухати

і закурювати!
Одна американська

фірма випустила своєрідний
мініатюрний прилад, що
поєднує в собі звичайну
запальничку і мініатюрний
транзисторний
радіоприймач з вмонтованою

антеною і батареєю. Для
прослухування радіопередач
пристосовано крихітний
телефон. Стандартна ртутна
батарейка забезпечує
роботу приймача протягом
200 годин.

Устриці проти бактерій і вірусів
Устриці, виловлювані на узбережжі Тихого океану, особливо в

Каліфорнії, мають антибіотичні властивості. Піддослідні тварини, яким
давали витяжки з цих устриць, ефективно захищалися перед штучно
запровадженою інфекцією. Особливі наслідки дає ця витяжка проти
вірусів поліомієліту й грипу, блокуючи розмноження вірусів у клітинах.
Лікування людей такою витяжкою поки що є дуже складною справою,
головне через те, що вимагало б кількох кілограмів цього дорогого
препарату. Зараз американські спеціалісти роблять спроби
одержувати такий препарат синтетично, що має значно здешевити його.

Автомобіль на стоянці

Дивний програвач
Цим новим транзисторним радіопро-

гравачем можна користуватися за будь-
яких умов, навіть під час поїздки на
велосипеді. Це досягається тим, що три
пружини тримають пластинку на диску,
а адаптер, вміщений під пластинкою,
притискується до неї знизу. В програвач
вмонтовано транзисторний підсилювач,
який живиться від чотирьох звичайних
батарейок для кишенькового
ліхтарика.

Пиво

в порошку
В Австралії

запроваджено в продаж
особливо приготоване пиво в
порошку. Після долиття
води й перемішування 
порошок
перетворюється на нормальне пиво,
яке нічим не
поступається перед
натуральним. Цей винахід значно
полегшує і зменшує
витрати на перевозку
пива, головна вага якого

складається, зрозуміло,
з 80 85 процентів води,

Бельгійський конструктор, машина якого
не раз, мабуть, зазнавала серйозних
подряпин на тісних стоянках Брюсселя,
приладнав до шасі свого автомобіля
невеличкі висувні колеса. Вони дозволяють
автомобілеві буквально протискуватися поміж
іншими машинами. Тепер бельгійські фірми
почали широко застосовувати це
удосконалення.
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Мальовничі водонапірні башти
Сучасна архітектура знаходить своєрідні форми навіть для таких

прозаїчних споруд, як водонапірні башти. Ліворуч  башта в Ам є-
ні (Франція), що нагадує скручену колону, праворуч знизу 
«баскетбольна корзинка» у Бріттені, над нею «роговий кубок» поблизу
Марселя і зверху  «рупор»  у Ле-Гаврі.

Цукерки й захворювання зубів
«Найсолодшими» жителями земної

кулі, за даними статистики, є громадяни
Великобританії: середній англієць
споживає на рік близько 12 кілограмів
різних цукерок. А водночас тутешні
дантисти твердять, що саме внаслідок цієї
звички до солодощів у країні дуже
поширені зубні хвороби: щороку
мешканці Великобританії витрачають на
лікування зубів понад 50 мільйонів фунтів
стерлінгів.

Білі кенгуру
12 років тому австралійському

вченому Едварду Нальстрему пощастило
спіймати білого кенгуру, надзвичайно
рідкісного серед цих тварин. Нальстрем
заклав тоді ферму-розплідник таких
кенгуру-альбіносів. Тепер на цій фермі
вже є стадо, що налічує понад 50 білих
сумчастих тварин.

Новий вид велосипеда
Дуже незвичну форму має ця

конструкція, яка є ні чим іншим, як
велосипедом! Він приводиться в дію за
допомогою педалей, що обертають
велетенське колесо, а керують рульовим

управлінням, нахиляючись то вліво, то
вправо. Як твердять, цей своєрідний
тип велосипеда дуже зручний, бо центр
його ваги розташований набагато
нижче від звичайного.

Новоутвори навколо Землі
На початок нинішнього року навколо Землі вже кружляє понад

273 різних новоутворів, що є наслідком дії людських рук. Це  штучні
супутники, що довгий час обертаються навколо земної кулі, ракети,
які виводили цих супутників на орбіту, частини їх голівок й інші деталі
космічних кораблів. Деякі з цих новоутворів поступово знижуються
і згодом згорять у земній атмосфері, але чимало з них кружлятимуть
навколо Землі вічно.

«Золотий» і «срібний» сплави
Порошкоподібне чисте залізо, алюміній або мідь можуть бути

сировиною для одержання сплавів, які блищать цілком так, як справжнє
золото або срібло, і мають такий самий колір. Цей блиск дуже
тривалий, а сам сплав стає відпорним проти дії тепла. Авторами такого
дешевого засобу одержування «срібних» чи «золотих» сплавів є двійко
японських інженерів.
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ІІІЯИЯН ЗГАДУЄ
НАГАДУЄ

У ДОЛИНІ
ЦАРІВ
Зустріч археологів

Бібан-аль-Мулук Долина Царів  це
неприваблива й нездорова, оповита вічною
тишею місцевість, що розкинулася жовтою
ковдрою під гарячим синім небом.
Єгипетське сонце впинається нещадним промінням
у піски, в голі скелі й провалля цього
краєвиду, безлюдного й тоскного, немов
місячний ландшафт. Проте саме ця місцевість
була священною на протязі п ятисот років, бо
тут, починаючи з 1500 року до н. е., ховали
всіх фараонів стародавнього Єгипту.
Муміфіковані фараони лежали в своїх

саркофагах в глибоких коридорах гробниць,
вирубаних у скелі поколіннями рабів. А
саркофаги були оточені скарбами, що свідчили
про величезне багатство й безмежну
могутність похованих царів.
Протягом століть гробниці фараонів

грабували банди розбійників. В пошуках
золота вони рилися в піску, як сварливі
дворняжки, спустошуючи й запаскуджуючи
могили й розтаскуючи скарби мертвих
фараонів. Отже, коли згодом, через тисячі років,
в долину прийшли археологи, вони знайшли
в гробницях лише пісок пустелі.
Десятки археологів працювали тут, вони

натрапили на кілька цікавих знахідок, але
наприкінці першого десятиріччя нашого
століття американський археолог Теодрр
М. Девіс змушений був заявити: «Боюся,

Поховальна маска Тутанхамона.

що з археологічної точки зору можливості
Долини Царів вичерпані».
Та знайшлися два чоловіки, які

відмовилися повірити в це. Одним з них був лорд
Карнарвон. Другим  Говард Картер.
Познайомилися вони завдяки дивному

збігу обставин. Карнарвон не був археологом.
Це був багатий спортсмен, який, між іншим,
захоплювався й античним мистецтвом, його
частенько бачили на іподромі, він був
непоганим мисливцем і моряком. Згодом, коли
з явилися автомобілі, Карнарвону 
третьому в Англії  видали шоферські права, і
через деякий час він потрапив в
автомобільну катастрофу в Німеччині (також одну з
перших в Європі). Якби не цей нещасний
випадок, лорд-лихач ніколи не зустрівся б
з Говардом Картером, і гробниця
Тутанхамона, можливо, не була б знайдена й по-,
нині...

А зустрілися вони ось як. В катастрофі
Карнарвону відбило легені, й лікарі
заборонили йому залишатися на зиму в туманній
Англії, пропонуючи виїжджати до країн з
теплішим і лагіднішим кліматом. Під час
однієї з таких зимових подорожей
Карнарвон відвідав Єгипет. Як і інші туристи, він
оглянув усі визначні місця  піраміди,
сфінкса, храми й гробниці. В кав ярнях і
готелях він зустрічався з археологами,
прислухався до їхніх розмов, розповідей про
знахідки й розкопки. Одним з цих археологів
був Говард Картер,
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Для Картера археологія була фахом,
його батько був відомим художником-анімалі-
стом, і Говард успадкував від нього хист
малювальника, такий потрібний археологу.
Вісімнадцятирічним юнаком Говард Картер
влаштувався на роботу в Британський
музей  помічником професора-єгиптолога.
Говард працював так старанно й сумлінно,
що наступного року професор, повертаючись
до Єгипту для продовження розкопок, взяв
здібного помічника з собою. Картер вирішив
залишитися в Єгипті, і за дев ять років
дослужився до посади головного інспектора по
пам ятниках у Фівах.
Англійський лорд і єгиптолог утворили

союз, який позначився на всьому їхньому
подальшому житті. Карнарвону, багатому
власникові вугільних шахт, який фінансував
розкопки, і Картеру, який віддавав їм усі
свої знання та енергію, судилося зробити
найславетніше археологічне відкриття і
знайти багатющий скарб  золото, дорогоцінне
каміння й витвори мистецтва, які
оцінювалися в три мільйони фунтів стерлінгів.

Скептики сміються

На той час, коли Карнарвон і Картер
стали партнерами, розкопані були всі гробниці

Один з двох «Чорних фараонів». Вони охороняли
двері до усипальні.

фараонів, за винятком двох. Одною з цих
двох була гробниця Тутанхамона, юного
фараона, який правив Єгиптом три
тисячоліття тому. Про те, щоб знайти її, саме й
мріяли Карнарвон і Картер. Обидва були
переконані, що, незалежно від заяв всіляких там
експертів, десь у розпеченій піщаній Бібан-
аль-Мулук ця гробниця чекає свого
відкривача.

Вони не могли, проте, одразу приступити
до розкопок у Долині Царів. Ця територія
«належала» Девісові. Минуло ще цілих
шість років, аж доки Девіс не відкинув геть
лопату й заявив, що, на його думку,
можливості долини вичерпані. Але Карнарвон
уперто дотримувався іншого погляду. Він з
радістю перекупив у Девіса урядову
концесію.

Здавалося, що тепер нарешті створились
усі умови для здійснення мрії, з якою вони
не розставалися, як не розстається
англійський бульдог із своєю здобиччю. В Долину
Царів були привезені нові інструменти, в
довколишніх селах було оголошено про
набір робітників, та раптом... Раптом
вибухнула перша світова війна, і всі археологічні
роботи в Єгипті було припинено.

І знову три роки нетерплячого очікування.
Нарешті восени 1917 року настала хвилина,
коли єгиптяни-чорнороби вперше встромили
лопати в щільний пісок Бібан-аль-Мулука,
приступивши до тривалої виснажливої
праці на нових хазяїв. Пошуки Тутанхамона
розпочалися.
Інші археологи в Луксорі хитали

головами й посміювалися. Ну, що вони там
надумали, оті Карнарвон з Картером? Подумати
тільки  шукати гробницю Тутанхамона!
Хіба ж вони не знають, що її вже давним-
а,авно знайдено? Більшість експертів і
справді вважала, що яма, яку Девіс розкопав у
1906 році й яка містила в собі різні
предмети, позначені іменами Тутанхамона та його
дружини, і справді була гробницею юного
фараона  чи, скоріше, тим, що залишили
від гробниці час і розкрадачі могил. Але
Картер з Карнарвоном не погоджувалися з
експертами. Ця яма була, на їхню думку,
надто маленькою й незначною для місця, де
поховано нащадка могутнього царського
роду. Що ж до знайдених у ній предметів,
то вони, очевидно, потрапили в ту яму
пізніше.

Останній трикутник.
Протягом наступних п яти років вони

уперто працювали, сезон за сезоном,
обливаючись потом під нещадним сонцем,
просіваючи тисячі тонн землі, скопуючи землю
буквально дюйм за дюймом, не втрачаючи ні на
мить надії, весь час шукаючи той ключ, який
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ні єгиптяни використовували у поховальних
процесіях, і позначених печаткою Тутанха-
мона, незаперечно свідчила лише про те, що
сам фараон лежав похований десь під
розжареним піском того немилосердного пекла,
в якому вони, надриваючись, працювали
протягом останніх п яти років.
Карнарвон слухав співчутливо, але не

казав нічого. Тоді Картер розгорнув перед ним
свою робочу карту. На ній була акуратно
позначена кожна досліджена ділянка
долини. Лише невеличкий трикутник землі
залишався ще чистим. Розташований він був
біля центру Бібаи-аль-Мулука, прямо
навпроти вже розкопаної гробниці фараона
Рамсеса VI.

 Дивіться,  сказав Картер, ткнувши
засмаглим пальцем у нерозвідану ділянку.
 Тут ми ще не копали. І поки ми не

дослідимо цей трикугник, ми не маємо права
казати, що використали всі можливості.

Карнарвон глянув на вусате, засмагле
обличчя свого партнера. І така наполегливість
і рішучість була написана на тому обличчі,
що в душі лорда спортсмен знову переміг
власника вугільних шахт.

 Гаразд,  сказав він.  Гаразд. Тільки
це вже буде останнім сезоном розкопок.
Окрилений Картер повернувся до Єгипту.

Трон фараона. Голови левів символізують ранок
і вечір. Єгиптяни вірили, що сонце сходить у пащі
лева Сходу й заходить у пащі лева Заходу.

допоміг би їм розкрити загадку
розташування гробниці Тутанхамона. Але
натрапити на цей ключ вони ніяк не могли. На цей
час їхня мрія вже перетворилася на
невідчепну, маніакальну ідею. Кожний новий
сезон розпочинався надією, а закінчувався
гірким розчаруванням. І все ж, з
фанатичною впертістю Картер і Карнарвон копали
й копали далі. Проте наприкінці п ятого
літа навіть ці невтомні ентузіасти майже
ладні були визнати себе переможеними.
Майже  але не зовсім.

Того літа Карнарвон запросив Картера до
себе в Англію і в першій же розмові одверто
заявив партнерові, що витратив уже надто
багато часу й грошей на пошуки, які інакше,
як марними, не назвеш.

 Може, ми помилилися,  сказав

Карнарвон.з гіркотою в голосі.  Може, Девіс і
всі інші мали рацію. Здається й справді
розкрадачі могил укупі з археологами винесли
з тієї долини все, що можна було.

Але Картер і не думав здаватися. Він
сперечався довго і переконливо. Він сказав, що
знайдена іншими дослідниками колекція
глиняних глеків, наповнених шматками
тканини та ІНШИМИ Предметами, ЩО ЇХ стародав- Біля саркофага Тутанхамона,
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Він прибув у Луксор 28 жовтня. А через
дев ять днів Карнарвон отримав телеграму,
яка примусила його кинути все й поспішно
вирушити в Єгипет:
«Нарешті зробив чудове відкриття в

долині; прекрасна гробниця, всі печаті
неторкані; не чіпатиму нічого до вашого приїзду.
Поздоровляю»,

Сходи під кам яними
хижами

Події цих дев яти днів  ї разючі
наслідки цих подій  становлять одну з
найдраматичніших сторінок в історії археології.

Говард Картер приступив до заключного
етапу розкопок у Долині Царів 1
листопада. На невеличкій трикутній ділянці землі
навпроти гробниці Рамсеса стояли залишки
якихось невеличких кам яних хиж; тут,
очевидно, жили робітники, що споруджували
цю гробницю. З листопада Картер звелів
розібрати ці будиночки. Наступною справою
було розчистити землю під ними на глибину
трьох футів. І ось уранці четвертого
листопада Картер побачив щось таке, що
примусило його серце шалено закалатати від
хвилювання. Під першою хижою оголився
східець, вирубаний у кам яній скелі.

Протягом першого дня робітники
гарячково працювали, розчищаючи уламки. А
п'ятого опівдні сумнівів уже не залишалося:
Картер натрапив на вхід до досі не відомої
гробниці.
Чи могла вона бути омріяною усипальнею

Тутанхамона? Картер боявся навіть думати
про це. За цим входом могло ховатися що
завгодно: і незакінчена гробниця, й
гробниця, в якій нікого не ховали. А може, й давно
вже сплюндрована могила.
Згораючи від нетерпіння, він спостерігав,

як робітники розчищають прохід. Східець за
східцем з являвся з купи уламків. Надвечір
робітники заглибилися вниз до
дванадцятого східця, і ось Картерові перехопило подих:
він побачив верхню частину дверей.
Тремтячими руками він просвердлив у дверях
невеликий отвір, крізь який можна було б
просунути ліхтарик. Зазирнувши в отвір,
Картер побачив, що прохід за дверима був з
підлоги й до стелі наповнений камінням і
якимись уламками. Будь-що, буквально, що
завгодно, могло ховатися за цим проходом.

Тієї ночі Говард Картер майже не склепив
очей, а наступного ранку перш за все
надіслав телеграму лорду Карнарвону в Англію.
За два дні прибула відповідь: «Буду в
Александра 20-го».
Наступні два тижні були найдовшими в

Картеровому житті. Єдине, що він тепер міг
робити  це чекати, охороняючи
дорогоцінну гробницю. Отже, він чекав, на самоті зі

своїми думками й мріями, намагаючись
угадати, що саме приготувала йому доля 
найбільший успіх чи найбільше
розчарування в житті?

Карнарвон приїхав у Луксор 23-го
листопада, і одразу розпочалися роботи по
очищенню проходу.

Трон фараона
І ось нарешті настало 26 листопада

1922 року  «найпрекрасніший день з усіх,
знаних мною»,  як писав потім Картер.

Весь ранок робітники розбирали залишки
завалу в проході і, нарешті, опівдні в
дальньому кінці його оголилися другі двері.
Вони були майже точною копією перших і
на них стояли чіткі й виразні печаті
Тутанхамона.

Повільно, надто повільно для тих, хто
спостерігав за працею єгиптян, не беручи в ній
участі, робітники очистили підхід до
других дверей. Настала вирішальна хвилина.
Руками, що ледве слухалися його, Картер
продовбав невеличкий отвір у верхньому
лівому кутку запечатаних кам яних дверей.
Потім узяв тонку залізну штабку й просунув
її у дірку. За дверима була порожнеча,
отже, приміщення за ними не було заповнене
камінням і сміттям, як прохід, який вони
щойно очистили. Картер витягнув залізну
штабку назад і заходився розширювати
дірку. Потім узяв свічку, запалив її й підніс до
отвору.
«Спершу я нічого не побачив, гаряче

повітря вихопилося звідти й мало не загасило
вогник свічки, але незабаром, коли мої очі
трохи призвичаїлися до тьмяного світла, в
глибині кімнати, немов у тумані, почали
поступово вимальовуватися обриси речей»,
згадував він згодом.
Спочатку Картер бачив лише невиразні

форми, потім тіні і, нарешті, перші
кольори. Зображення дивних тварин, статуї й
золото  золото виблискувало всюди 
матеріалізувалися в темряві, що потроху
відступала. Інші скупчилися навколо Картера; для
них ці секунди мовчання здавалися вічністю.
Нарешті Карнарвону урвався терпець, і він
порушив тишу.

 Чи бачите ви що-небудь?  спитав він.
Картер повільно повернув голову й,

намагаючись говорити спокійно, відповів:
 Так. Прекрасні речі.

Отвір розширили ще більше, і тепер інші
присутні мали змогу зазирнути в нього.
Спрямувавши до середини промені ліхтарів,
вони перш за все побачили три високих
золочених ложа, вирізьблених у формі
химерних чудовиськ,  коли яскраві промені
вихопили їх із темряви, чудовиська немовби
захитали золотими головами на тлі кам яної
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Стіни. На ложа були
навалені в безладді крісла, скрині,
діла гора визолочених
меблів. На мить Картерові
стало моторошно, коли
краєчком ока він побачив

праворуч дві людські постаті. Він
спрямував на них ліхтар. Це
були чорні статуї фараонів у
золотому вбранні, золотих
сандалях, із священною коб-
рою-захисницею на чолі.

Задуха внизу, в кам яному
коридорі, була незносною.
Буквально сім потів зійшло
з вкритих кам яним пилом
археологів і робітників, поки
вони видовбували прохід у
других дверях. Нарешті
крізь отвір змогли
протиснутися перші дослідники.
Під середнім ложем

стояли, поставлені один на од-
ний, двадцять чи тридцять
білих дерев яних ящиків.
Картер відкрив кілька з них.
Ящики були набиті
забальзамованими качками,

гусками, окороками. Це був най-
древніший склад м яса.
Карнарвон, який тим

часом одійшов убік, раптом
вигукнув:

 Картер, сюди!
Дивіться! Трон фараона!

Він стояв під другим
ложем, і дорогоцінні камінці,'
що всіювали його,
спалахували різноколірними
вогниками на тьмяному золотому
тлі.

В дальньому кутку стояли
чотири золоті колісниці,
також прикрашені
дорогоцінними камінцями. На одній з
них, очевидно, тій самій, що
три тисячі років тому з
гуркотом проносилася вулицями
Фів, везучи молодого
фараона, ще збереглися залишки
леопардової шкури.

Картер підліз під третє ложе. Там, внизу,
він знайшов маленький отвір у стіні.

 Тут є ще одна гробниця!  гукнув він
до Карнарвона.

 Чи бачите ви мумію?
 Ні, але це приміщення не захаращене

меблями.

Цим знахідки, проте, не обмежилися.
Освітивши дальню стінку між чорно-золотими
статуями фараонів, вони завмерли від
хвилювання: в стіні були ще одні двері! Тут, у

своєрідному передпокої,
саркофага з мумією Тутанха-
мона не було. Чи ж
можливо, що він лежить там, за
цими зачиненими дверима?

Проте перед тим, як
відчинити ці двері, вони ще мусі-
ли багато чого зробити. Все
знайдене в передпокої слід
вивчити, сфотографувати,
занести до каталогів і вивезти
звідси. Це була кропітка,
тривала праця. Із
знахідками треба було поводитися
дуже обережно, бо від
найменшого дотику, навіть від
сильного видиху, ці
старовинні речі могли розсипатися
на порох. Отже, вони
приступили до розчищення
передпокою, і тепер за кожним
їхнім кроком стежив весь
світ.

Лице В лице
з Тутанхамоном

Тепер у Долині Царів
щодня юрмилися туристи й
просто цікаві. Вздовж
усього шляху до місця розкопок
патрулювали озброєні
поліцаї на верблюдах, і сільські
сторожі були розставлені
через кожні двісті-триста
ярдів.
Одного дня, пополудні,

коли від спеки здавалося,
що от-от почне плавитися

пісок, спостерігачі побачили,
як Карнарвон і Картер у
супроводі двох десятків
археологів та інших гостей
спускаються по сходах і
зникають у синій темряві
гробниці, немов сорок розбійників з
відомої казки, що входять у
печеру скарбів.

За двадцять хвилин залунали перші
удари молотків у задушному передпокої, де
привілейовані гості сиділи в плетених
кріслах під яскравим світлом прожекторів,
чекаючи довгожданої події  розчинення третіх
дверей.
О 15.30 Картер, Карнарвон, його дочка

Евелін і Пер Лако, головний директор
Каїрського управління в справах збереження
старовинних пам яток, пройшли крізь треті
двері й опинилися у кімнаті площею 12 на

Мініатюрна домовина (довжина
приблизно 35 сантиметрів), яка містила в
собі печінку фараона. Інші внутрішні
органи померлого, за винятком серця,
зберігалися в чотирьох таких
саркофагах.
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та придивившись уважніше, збагнув, Що це
 полотняний саван. Він обережно
розгорнув його. І не зміг стримати вигуку
захоплення... Сяючи в химерному світлі
прожекторів, перед ним лежала пишна домовина;
подібної до такої він не бачив ніколи в
житті. Власне, це було зображення юного
фараона  обличчя з чистого золота, очі 
кристали, на чолі  священний змій і голова
орла.

Шестирічні пошуки скінчилися. Перед
очима Говарда Картера був «загублений»
фараон.

Батько Тутамхамона, фараок Аменхотеп III,
зооражений хлопчиком.

14 футів. Стіни кімнати були вкриті
ієрогліфами з Книги мертвих, а посередині
височіла вкрита золотом і прикрашена
дорогоцінним камінням споруда, що нагадувала
балдахін. З одного боку цієї споруди були
золоті двері, замкнені болтами з слонової кості.
Па дверях був знак Тутанхамона «живого
образу бога Сонця».
Лорд Карнарвон не встиг зазирнути до

середини цієї пишної споруди: він помер
G квітня 1923 року. Лікарі визначили, що
смерть його була наслідком ускладнень,
викликаних укусом москіта. Деякі люди
додержувалися іншої думки. Вони вважали, що
лорда вбило «прокляття фараонів», і з
плином часу ця легенда набула досить
широкого розголосу. В міру того, як один по
одному всі дев ятнадцять чоловік, що мали те
чи інше відношення до розкопок гробниці,
померли, марновіри нашіптували, що ціною,
яку доводиться платити за найбільше
археологічне відкриття всіх часів, є смерть. (Як
тепер встановлено, причиною смерті були
заразні мікроби, що збереглися в гробниці.)
Остання, найдраматичніша сцена з усіх,

відбулася одного лютневого дня 1924 року.
Чотири золотих ящики, що лежали один в
одному, були розчинені, й археологи
побачили величезний саркофаг з блискучого
червоного пісковика. Обладнання для
підняття віка було вже встановлене в
усипальні. Картер віддав команду. Повільно,
безшумно масивне віко зсунулося зі свого
місця. Світло вдарило всередину саркофага.
Картер схвильовано подався вперед. Та
побачив він тільки якусь купу тканин.
Спочатку археолог відчув лише укол розчарування,

3300 років тому
«Називати імена мертвих  це все одно,

що повертати їх до життя». Називати імена
мертвих  це все одно, що повертати «подих
життя тому, хто зник». Так говорять написи
па старовинних єгипетських пам ятках.
Все в гробниці мовчазно проголошувало

надію, що мертвий фараон знову народиться
в потойбічному житті й там втішатиметься
розкошами земного, існування. Все немовби
ілюструвало віру й мрію стародавнього
єгиптянина: що життя  вічне.

Проте хоч гробниця й ховала в собі
свідчення пристрасної віри й високої культури,
вона дуже мало розповідала про події
життя й про саму особу її забальзамованого
мешканця.

Яким був фараон Тутанхамон, що
царював приблизно в 1350 1340 рр. до нашої
ери? Що встиг він зробити за цей короткий
проміжок часу?
Після багаторічних досліджень учені з

уривчастих відомостей створили ряд
найбільш вірогідних теорій. Грунтуючись на
них, можна намалювати правдоподібну
картину життя фараона.

Символ відновлення життя: гусеня, що вилупилося
з яйця, так само, як «фараон вийде з оболонки смерті».
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Протягом двохсот років, що передували
появі Тутанхамона на світ, його царські
предки вели Два Царства Єгипту від успіху
до успіху. Внаслідок переможних воєн
утворилася імперія, що включала в себе Пале-
стіну й Сірію на півночі й Судан на півдні.
Могутність і процвітання крокували пліч-

о-пліч. Мистецтво розквітало, й традиційна
єгипетська простота поступилася місцем
пишноті. Розкішні палаци й прекрасні
храми виростали уздовж життєдайного Нілу.
Саме в такій обстановці на трон зійшов
Аменхотеп III.

Тутанхамон називав Аменхотепа III своїм
батьком, і золота статуетка з гробниці
зображує цього монарха у вигляді хлопчика,
що сидить навпочіпки, немовби

символізуючи його єдність з померлим сином, який
народиться знову. В усипальні був знайдений
також локон із зачіски дружини
Аменхотепа Ті; це свідчить про те, що вона, очевидно,
й справді була матір ю Тутанхамона.
Отже, якщо Аменхотеп і Ті справді були

батьками Тутанхамона, то він був дитям
любові, бо царське подружжя жило в мирі й
злагоді. Він був також сином бунтівника,
хоч як це парадоксально не звучить по
відношенню до царя: Аменхотеп пішов
наперекір релігії й традиції, одружившись з
простолюдкою Ті й зробивши її
родоначальницею майбутніх фараонів. Могутні жерці
Амона  всевладного бога Фів і захисника
династії  поставилися до цього шлюбу, як
до акту зневаги до них самих і до їхнього
Всевишнього бога. Тепер вони не могли вже

Одна з численних прикрас, знайдених у гробниці.
В центрі її  священний жук-скарабей.

твердити, ніби Амон вселився у фараона в
день весілля й запліднив дочку царів, яка
також має божественне походження.
Аменхотеп намагався умиротворити жерців, але
вітер розбрату між фараоном і жерцями вже
знявся, і за 45 років, дев яти чи
десятирічним хлопцем, Тутанхамон, зійшовши на
трон, успадкував руйнівну бурю.
Цю бурю, яка потрясла самі основи

єгипетського суспільства, роздмухав старший
брат і попередник Тутанхамона 
Аменхотеп IV або, як він себе назвав згодом, Ехна-
тон. Він мріяв про створення монотеїстичної
релігії замість цілого пантеону єгипетських
богів і запровадив культ Атона  Бога-
Сонця1.

В Ехнатона був грандіозний та
далекоглядний задум: спростити теологію,
неприступну для широких народних мас;
примирити народ з богом, зобразивши останнього у
вигляді яскравого світила, що сяє однаково
для всіх; проголосити, що люди народилися
рівними, і що тільки їхня «нетерпимість
роз єднує їх»; і  останнє за місцем, але не
за значенням  утвердити й зміцнити свою
царську владу, якій політеїзм аж ніяк не
сприяє. Політична централізація Єгипту й
справді була тоді «проблемою № 1».

Коли Ехнатон став фараоном, його батько
Аменхотеп III ще жив і, можливо,
допомагав синові керувати державою, хоча
історики додержуються різних поглядів щодо
цього. Як би там не було, а молодий фараон
вирушив з сім єю й друзями споруджувати
нове місто серед незайманих пісків пустелі,
де його революційні реформи могли б
пустити коріння.

Він обрав для цього ділянку на східному
березі Нілу і за кілька років перетворив
пустелю на казкове місто палаців і величних
споруд, оточених густими зеленими садами.
Він назвав його Ахетатоном  «Обрієм
Атома». Сучасники називають його руїни Тель-
ель-Амарна.

Приблизно в цей самий час народився Ту-
танхамон. Коли йому сповнилося три роки,
він разом з старими батьками й старшою
сестрою відвідав брата в Ахетатоні; про цей
візит розповідає один з барельєфів на стіні
гробниці.
Повернувшись додому, в палац Малката,

що біля Фів, Тутанхамон незабаром пішов
до школи: єгиптян навчали читати з

чотирьох років. Його друзями по школі були
сини знатних родин, а також принци з
підопічних держав  сини переможених
іноземних царів. До цих принців ставилися з
великою повагою, вони жили в царському па-

1 Спочатку Тутанхамона назвали Тутанхатеном на знак
шани до релігії, створеної його братом. Після реставрації
старої релігії він став Тутанхамоном (про це читай також
у «Всесвіті» № 2, 1963).
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лаці й навчалися разом з дітьми фараона.
А згодом, засвоївши культуру Єгипту,
принци поверталися до своїх країн і ставали
правителями провінцій  слухняними
знаряддями в руках завойовників-фараонів.
Діти навчалися розпізнавати й вимовляти

кілька сотень ієрогліфів, якими позначалося
все те, що живе й існує на землі. Далі йшли
уроки граматики, потім арифметики і,
нарешті, письма Вправи робилися на
папірусі  матеріалі, надто коштовному для
людей незаможніх. До речі, вчителі
виправляли помилки червоними чорнилами, так
само, як сучасні педагоги.
Після занять  обов язкові фізичні

вправи: плавання, боротьба, полювання.
Через деякий час додається ще один

предмет  складання письмових творів. Вчителі
повчають учнів: «Знання, які ти здобув за
один день у школі, залишаться з тобою
назавжди  плоди шкільного навчання вічні,
як гори. Занурюйся в книгу, як занурюються
у воду».

Мирним шкільним дням Тутанхамона
несподівано прийшов край, коли грозові
хмари згустилися над Єгиптом. Старий і хворий
Аменхотеп III майже не приділяв уваги
закордонним справам, і його союзники
даремно благали допомоги проти численних
ворогів. Ехнатон у своїй новій столиці цікавився
тільки реформою релігії. За його наказом
спеціальні загони ходили від міста до міста,
руйнуючи статуї божеств і збиваючи
молотками їхні імена, стираючи геть усі форми
множини від слова «бог». Це викликало
велике невдоволення серед населення.

Через деякий час після того як
Аменхотеп III помер, Ехнатон залишив свою
дружину  знамениту царівну Нефертіті й
почав правити країною вдвох із своїм зятем.
Та незабаром, цілком несподівано, обидва
правителі загинули  невідомо від чого, і
місто  символ віри, що, як вони вважали,
«стоятиме, поки лебідь стане чорним, а крук
білим, поки гори зрушать з місця й річки
потечуть назад»  знелюдніло й почало
руйнуватися.

Малий Тутанхамон зійшов на трон і почав
правити країною, яка перебувала на краю
революції.
Як могла дитина відновити єдність

народу? його радники підказали йому
найпростіший шлях: реставрувати стару релігію,
знову повернутися до многобожності. І
Тутанхамон так і зробив,

В цьому склепі зберігався саркофаг Тутанхамона.

Цей захід одразу приніс свої плоди: мио
і злагода знову запанували в Єгипті.
Через деякий час юний Тутанхамон

одружився з Анхесеиамон, дочкою свого брата
Ехнатона. Царівна була на два роки старша
за свого чоловіка; вона вже побувала
замужем  за своїм батьком (таке часто
практикувалося в царських родинах стародавнього
Єгипту) і мала від нього дочку.
Але Тутанхамону вже недовго судилося

жити. В січні 1343 р. до нашої ери він
помер. Причина його смерті залишилася
невідомою.

Яким же він був  Тутанхамон? Єдине,
що ми знаємо напевне про нього, це те,
що він хотів жити вічно. Можливо, він

добився свого, коли його ім я знову зазвучало
на весь світ,  завдяки наполегливості
археологів і важкій праці його далеких
нащадків  робітників-египтян.

За матеріалами іноземної преси
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ЖИТТЯ : МИСТЕЦТВ

«Кентавр» Джона Апдайка
АВСТРАЛІЯ

Молода австралійська
письменниця Джессіка
Андерсои випустила в
світ свій перший роман
«Звичайне безумство».
Герой роману, сіднейський
адвокат Девід Гайфілд,
покохав жінку, яку він
захищав у судовому
процесі. Твір цікавий своїм
соціальним
спрямованням.

* * *

Протягом минулого
року в Австралії було
видано дванадцять романів,
написаних

австралійськими письменниками. Це
дуже мало для країни з
населенням в десять
мільйонів. Яка ж причина
цього? Відповідь на це
питання дає стаття Рея
Уїльямса, під назвою
«Монополії душать нові
романи», опублікована в
газеті «Трібюн». Уїльямс
показує, що видавничу
політику в Австралії
диктують фінансові кола, які
намагаються не

допускати до друку реалістичні
твори, що можуть
викликати небажаний
політичний і громадський
резонанс. На думку автора
статті, це становище
ставить під загрозу розвиток
культури в Австралії.

АВСТРІЯ

Наприкінці 1962 року «Нью-Йорк тайме
бук ревю» звернулось до шести
провідних американських літературних
критиків із запитанням, хто з сучасних
письменників Америки, на їхню думку,
може вважатись гідним наступником Хе-
мінгуея і Фолкнера. Серед названих
критиками літераторів було ім я молодого
письменника Джона Апдайка, якому
тоді щойно минуло тридцять років.
Нещодавно на полицях американських

книгарень з явився новий роман Джона
Апдайка «Кентавр».
В центрі твору взаємовідносини юнака

Пітера з батьком, який працює вчителем
у школі, де вчиться хлопець, матір ю, Пі-
теровою юною приятелькою Пенні та
іншими мешканцями маленького містечка
в штаті Пенсильванія, де завжди
відбувається дія творів Апдайка.
Батько Пітера, виснажений важкою

багаторічною працею в школі, помирає.
В романі «Кентавр», який рецензенти
вважають скоріше великою повістю,
аніж романом, розповідається устами
сина про останні дні шкільного вчителя.
Апдайк водночас асоціює викладену

ним історію з древньогрецькою
міфологією. Так, хворий вчитель Колдуелл
асоціюється з мудрим кентавром Хіро-
ном  вчителем юних богів.

Рецензуючи роман, критик журналу
«Букс енд букмен» Елізабет Стівенс
зазначає, що прекрасно написаний,
справді високохудожній твір Апдайка тільки
програє від такого жонглювання образа-

Джон Апдайк, ми грецької міфології.

Одна з
західнонімецьких кінофірм вирішила
знову випустити на
екрани псевдоісторичний
гітлерівський фільм
«Старий і молодий король».
Цей фільм  апофеоз
расизму  показує
конфлікт між королем Фрід-
ріхом-Вільгельмом і
його сином 

майбутнім Фрідріхом Великим.
Фільм був показаний не
лише в Західній
Німеччині, а й на екранах Австрії.

Австрійська критика
назвала появу цього

фільму «непорозумінням
і ганьбою». Громадськість
бойкотувала його
перегляд, і протягом кількох
днів, коли він
демонструвався, в кінотеатрах
було майже безлюдно.

Ренато Гуттузо ілюструє
Данте

Відомий італійський художник Ренато
Гуттузо працює над ілюстраціями до
«Божественної комедії» Данте, яка має
незабаром вийти у видавництві «Монда-
дорі».
Гуттузо заявив: «Відтворення образів

такої поеми, як «Божественна комедія»,
 велика честь для художника.

Визначний художній твір завжди сучасний. Бо
те, що йде просто із серця митця, має
невмирущу цінність.

Данте як художник впливав на читача
глибоким відчуттям правди, він
прилучав його до багатства пристрастей і
почуттів не штучних, надуманих, а
справжніх і тому злободенних. Великі твори
минулого допомагають нам зрозуміти і
побачити людину такою, яка вона є.
Адже Маркс і Ленін теж твердили,

що комуністична культура має обіймати
все велике, створене людством в будь-
яку епоху»,
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Радощі і клопоти
молодого подружжя

Молодий чеський кінематографіст
Яромир їрес був відомий досі як один з
творців мистецтва поліекрану, так
званої «Латерни Магіки».
Нещодавно їрес виступив у ролі

постановника звичайного

повнометражного фільму під назвою «Крик».
В основу сценарію покладено твір

відомого чеського письменника Людвіка
Ашкеназі «Чорна скринька» (уривки з
нього друкувалися у «Всесвіті»

№№ 8 9 за 1961 рік).
Перед глядачем  історія молодого

подружжя, що чекає народження
дитини. Відтворення життя молодят сповнене
надзвичайної психологічної правди,
влучних, не позбавлених гумору побутових
спостережень.
Хоч дія фільму обмежується одним

днем, ретроспективні кадри показують
події в кількох вимірах часу. В тканину
фільму також вмонтовані документальні
фрагменти, завдяки яким глядач
знайомиться з усіма найважливішими
подіями, що так чи інакше позначилися на

житті героїв.
...Славек познайомився з Іваною

випадково на одному з празьких мостів.
Незабаром вони побралися. Спільне
життя, дрібні клопоти і радощі,
нарешті  найважливіше: у них буде дитина.
Одного дня на світанку Славек відвозить
Івану до лікарні, а сам, сповнений
тривоги, вирушає у свій звичайний похід по
квартирах, бо він  майстер по
ремонту телевізорів.
У фільмі поперемінно показують

Івану та Славека, людей, що їх оточують в
цей день. Цей калейдоскоп кадрів,
точно відібраних і майстерно змонтованих,

Оптимізм

За кілька місяців до смерті, в
листопаді 1962 року, Елеонора Рузвельт
почала писати книжку, адресовану до
молодого покоління.
Твір цей називається «Завтра вже

настало». Елеонора Рузвельт встигла
закінчити свій твір, залишилося лише
зробити редакційну обробку. Нещодавно
книжка вийшла в світ.
Елеонора Рузвельт пише про

Америку. В книзі багато критичних зауважень.
Особливо цікавиться автор
американською молоддю, звертаючись до неї з
гіркими словами:
«Наша молодь малоосвічена, мало чим

цікавиться, не знає ні себе, ні
навколишнього світу».

Кадр з фільму «Крик».

дає повне уявлення про внутрішнє життя
героїв, їх ставлення до навколишнього
світу.
Творчу манеру їреса характеризує

вільне поєднання новітніх прийомів
режисерської техніки з традиційними.

 Все, що колись застосовувалося в
кіно, може бути цінним,  говорить
їрес,  але старі прийоми не слід
використовувати механічно, їх треба
вдосконалювати відповідно до вимог того, що
ми називаємо сучасністю в мистецтві.
Роль Славека у фільмі виконує

молодий талановитий актор Йозеф Абрагам,
знайомий нам по ролі письменника
Гашека у фільмі спільного
радянсько-чехословацького виробництва «Велика
дорога».

Рузвельт
Авторка ставить тим, хто править

сучасною Америкою, серйозні запитання,
вимагаючи на них відповіді:
«Чому ми стільки витрачаємо коштів

на озброєння? Чому боксер заробляє
більше, ніж професор? Чому, наприклад,
в Данії діти ходять до школи протягом
280 днів на рік, а в США лише 180?
Чому ми забороняємо білій
одружуватися з чорним? Чому наші колишні
вороги німці зараз стали нашими
друзями?»

Втім, твір не позбавлений і оптимізму.
Останні слова Елеонори Рузвельт
сповнені вірою в краще майбутнє:
«Я не боюся 1984 року,  пише Е.

Рузвельт.  Я вірю в майбутнє».

Елеонори

АНГЛІЯ

У видавництві «Аллен»
вийшла збірка нових
оповідань Алана Сіллітоу
«Дочка лахмітника».
Рецензент журналу «Букс
енд букмен» вважає, що
за своїм художнім рівнем
нові оповідання Сіллітоу
перевершують усі
попередні твори
письменника. Сіллітоу розповідає
про простих людей та
їхні повсякденні турботи.
«Письменник так тонко

відчуває мову простих
людей,  зауважує
рецензент,  як не
відчуває її жоден з сучасних
англійських
письменників».

* * *

Шекспірівський ювілей
цього року відзначається
в Англії цілою низкою
заходів. Королівський
Шекспірівський театр у
Стратфорді на Ейвоні
поставить всі сім

історичних п єс Шекспіра.

У театрі «Алдвіч»
відбудуться гастролі семи
іноземних театрів, які

також покажуть лондонцям'
свої шекспірівські
постановки.

Водночас Королівський
театр виїде закордон з
двома п єсами

Шекспіра  «Королем ЛІром»
та «Комедією помилок».
Англійські артисти

дадуть вистави у восьми
європейських країнах і
столицях США і Канади.

БЕЛЬГІЯ

В Брюсселі відбулися
гастролі чеської
«латерни Магіки». Вперше
бельгійська столиця побачила
цю трупу під час
всесвітньої виставки 1958 року.
Цьогорічна програма
цілком відмінна від
попередньої і проходить з
великим успіхом.

Бельгійська газета «Ма-
газін» називає її
«спектаклем космічної ери».

БОЛГАРІЯ

Тут відзначалися 50-І
роковини з дня
заснування Спілки письменників.
Півсторіччя тому в
спілку об єдналася невелика
група літераторів,
обравши головою об єднання
Івана Базова. Ювілей

святкувався в
Софійському театрі імені Івана
Базова. З доповіддю
виступав Голова спілки

письменників Болгарії Камен
Калчев.
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Болгарський уряд
нагородив Спілку
письменників орденом Георгія
Димитрова.

ЗАНЗІБАР

Екранізація роману
Джозефа Конрада

У Занзібарі створено
письменницьку спілку,
основною метою якої є
популяризація мови
суахілі як мови літературної.
В Східній Африці, а
надто на узбережжі, мова
суахілі дуже поширена,
але досі вона вживалася
лише у фольклорних
творах.

Англійський режисер Річард Брукс

розпочав зйомки фільму за романом
Дж. Конрада «Лорд Джім».
Ось що говорить Брукс про свій

новий фільм:
«Конрад писав цей твір протягом

року, і я не думаю, щоб мені вдалося

ІТАЛІЯ
Ескізи декорацій до фільму Брукса

«Лорд Джім».

ГРєтро Джермі 
постановник фільмів
«Машиніст» і «Розлучення
по-італійськи» працює
над новим фільмом під
умовною назвою «Пони-
нута». Зйомки ведуться в
Сіцілії, де святенницька
мораль і сьогодні
позбавляє жінку будь-яких
Прав.

...Молода дівчина
закохалася в хлопця, якому
беззастережно вірить.
Дізнавшись, що вона
вагітна, хлопець кидає її.
Жителі села схвалюють
його рішення, вони всі
на його боці, а дівчину
женуть з села.

У фільмі грають прості
селяни. Єдина
професійна актриса  Стефанія
Сандреллі  виконує
роль героїні. Пітер О Тул в ролі Джіма.

швидше перенести його на екран. Це
була моя улюблена книжка в дитинстві.
Ще тоді я мріяв стати режисером,
екранізувати цей твір.
Але справа виявилася не зовсім

легкою. Найважче було підібрати місце для
зйомок. Адже в творі Конрада сказано,
що дія відбувається на островах
Малайського архіпелагу. Я об їздив кілька країн
південно-східної Азії і обрав Камбоджу.
Нородом Сіанук, ввічливо дозволив
мені провадити всі зйомки на території
країни.
Джіма гратиме Пітер О Тул, а

голландського купця  Курт Юргенс.
Зніматимуться в фільмі й інші відомі
кіноактори. Але не це найважливіше. Я перш за
все хотів би, щоб глядач відчув у фільмі
філософський зміст твору Конрада».

* * *

Режисер Роберто Рос-
селліні повернувся до
свого улюбленого жанру:
документального кіно.
Він знімає фільм про
історію виплавки заліза і
сталі.

КАНАДА

Канадська
кінематографія відома до цього часу
переважно виробництвом
документальних фільмів.
Нещодавно в
співдружності з кіномитцями
Франції канадські
кінематографісти - розпочали
зйомки повнометражного
художнього фільму, Він
називатиметься
«Молодь» і розповідатиме
про юнаків і дівчат
різних країн і континентів.
Режисер фільму Мішель
Бро.

800 сторінок брехні
Два товстелезних томи, понад 800

сторінок тексту, багатообіцяюча назва
«Німецька література XX сторіччя»,
автор  Вільгельм Дуве. Ця праця вийшла
одночасно в Бонні й у Цюріху, в
Швейцарії. Появі обох томів на світ
передувала гучна реклама. Західнонімецька
преса писала про роботу В. Дуве, як про
«перше грунтовне дослідження», як про
«першу широку картину» німецької
літератури нашої епохи.
Але замість серйозного дослідження

на боннському книжковому ринку
з явився ще один зразок фальсифікації
літературного процесу в Німеччині, ще
один витвір у дусі «холодної війни» в
такій галузі, як історія літератури.
Дивну картину являє собою німецька

література XX сторіччя в зображенні
Вільгельма Дуве. Важко навіть повірити,
що все це написано тепер, настільки кни¬

га копіює зразки гітлерівської
«літературної методології».
Марно було б шукати на сотнях

сторінок томів Вільгельма Дуве будь-якої
згадки про Курта Тухольського і Ернста
Толлера, про Віллі Бределя і Людвіга
Ренна, про багатьох інших письменників-
антифашистів, тих, хто живе й працює
нині, й тих, хто загинув від рук
гітлерівських катів. Жодного рядка про них!
Вільгельм Дуве не наважився

замовчати такі імена, як Ліон Фейхтвангер і Анна
Зегерс. Але першому він присвятив... аж
З рядки, а про творчість Анни Зегерс
розповів у 14 рядках...
Чим же тоді заповнені обидва томи

«Німецької літератури XX сторіччя»?
Головне місце тут належить апології
фашистських письменників, таких запеклих
гітлерівців, як Ганс Грімм і Ернст Юнгер.
Вільгельм Дуве не забув майже жодного
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з фашистських перодряпів і про всіх він
розповідає надзвичайно докладно,
даючи їм оцінку в дусі панегіриків самого
Геббельса.
Навіть у Західній Німеччині зухвалий

опус Вільгельма Дуве зустрів гостро
критичне ставлення. Газета «Ді андере
цейтунг» пише, що Дуве перекрутив
справжню картину літературного
процесу в Німеччині, що від його праці тхне
духом третього рейху.
Справедливу оцінку профашистській

вилазці західнонімецького
літературознавця дає преса НДР. Появу
двотомника Дуве тут характеризують, як спробу
перенести й у літературознавство
боннську політику «холодної війни». Газета
«Національ-цейтунг» дає влучну
характеристику самому авторові
«дослідження». Вона пише, що в своїй праці він
приділив головну увагу іменам, які в
німецькій літературі посідають таке ж
саме місце, яке Вільгельм Дуве посідає
в німецькому літературознавстві.

Спогади Анн Філіп

НДР

В журналі «Нейє
Дейче Літератур» був
надрукований маловідомий твір
видатного німецького
прозаїка Арнольда
Цвейга. Це «П'єса про
пророка Іону» написана для
лялькового або дитячого
театру. В дуже
оригінальний спосіб А. Цвейг
розповів дітям про страшні
часи гітлеризму,
використавши для цього відому
біблійну легенду.

У Франції вийшла в світ книжка Анн
Філіп «Години зітхань», в якій дружина
видатного французького актора
розповідає про останні дні Жерара Філіпа.

Розповідь Анн Філіп починається з
тієї миті, коли лікарі повідомляють її
про смертельну хворобу Жерара.
«Обманюючи чоловіка вперше в

житті, я зраджувала своїм настановам,
пише Анн Філіп.  Десять раз на день я
хотіла сказати йому правду».

«Не можна, без хвилювання читати
цю невелику книжечку»,  зазначає

французька критика.

Рецензуючи твір Анн Філіп, Моріс
Надо у тижневику «Експрес» звертає
особливу увагу читачів на мужність
жінки, яка ні на хвилину не втрачала
самовладання, дізнавшись про смертельний
вирок коханій людині.
Твір Анн Філіп нагороджений премією

«Юнаніміте» Національного комітету
французьких письменників.

ФРН

Західнонімецькі кіно-
монополії, наслідуючи
приклад інших
капіталістичних країн, відкрили
свої експортні бюро в
Парижі, Римі, Мадріді,
Буенос-Айресі, Ліссабоні
і Гонконгу. Останнім
часом всі ці бюро довелося
ліквідувати. Причиною
цього був дуже низький
попит на західнонімецькі
фільми за кордоном.

США

Ів Монтан у п єсі

«Серед тисяч клоунів»

Американська фірма
«20 Сенчурі Фокс» знімає
в Італії фільм за
романом Ірвінга Стоуна
«Агонія і екстаз»  історію
життя Мікеланджело.

* *

ів Монтан виступить у прем єрі п єси
«Серед тисяч клоунів» у паризькому
театрі «Жімназ».
З автором цієї п'єси Гербом

Гарднером Ів Монтан познайомився в
Сполучених Штатах Америки під час своєї
гастрольної подорожі. П'єса «Серед тисяч
клоунів» написана Гарднером п'ять років
тому.

В інтерв'ю, даному кореспонденту
«Юманіте діманш», Ів Монтан розповів,
що він з великим задоволенням взявся
до роботи над цією п'єсою.
«Серед тисяч клоунів», на мою думку,
 каже Ів Монтан,  це історія, яку
можна було б вважати типовою для
багатьох країн сучасного світу. Головний
персонаж п'єси  молодий письменник,
який на замовлення американського
телебачення готує передачу для дітей.
Талановитий хлопець змушений писати про
речі, які суперечать його переконанням.
Спочатку він вирішує писати лише про
те, що підказує йому серце і совість.
Але потім обставини примушують героя
скоритися вимогам замовника і піти на
угоду із своїм сумлінням». Ів Монтан в новій ролі.

Твори американських
письменників часто
з являються друком в Англії,
видавництво «БодлІ Хед»
випустило з друку під
назвою «Байстрюк і
нещасний дурень» два ранніх
романи Ерскіна Колдуел-
ла, які публікуються
вперше.

* * *

В бостонському

видавництві «Атлентік манслі»
вийшла книжка Ньютона

Ервіна «Життя і
творчість Лонгфелло», в якій
подається докладний
аналіз творчості поета.
Окремий розділ книги
присвячений поемі «Гайава-
та». Рецензуючи
біографію Лонгфелло, оглядач
журналу «Амерікен: літрр-
чер» Едвард Вагеннехт
вважає, що книжка буде
прекрасним посібником
для викладачів
американської літератури.
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ФРАНЦІЯ

Під заголовком «Пікас-
со закликає до
відповідальності» газета «Юмані-
те» вмістила статтю

Роже ГародІ про соціальне
значення творчості Пі-
кассо.

Роже Гароді пише, що
Пікассо вбачає завдання
реаліста не у
механічному відтворенні або
прикрашанні дійсності, а в
збагаченні її.

«Вчитель з Віджевано»
Альберто Сорді грає головну роль у

фільмі «Вчитель з Віджевано»  новому
творі режисера Еліо Петрі. Дія фільму
відбувається у маленькому
ломбардському містечку Віджевано, уславленому
ринком, збудованим за планами
Леонардо да Вінчі.

Нову славу містечку принесла
бурхлива дискусія, яку викликали зйомки
фільму. Справа в тім, що фільм
розповідатиме про справжніх жителів містечка,
про випадки, які траплялися в їхньому
житті. Це буде гострий твір, що
викриватиме міщанство окремих віджеванців.

* ж *

Журнал «Авансен»
повідомляє про постановку
в Театрі Націй «Короля
Ліра» англійською
трупою «Роял Шекспір Сі-
етр» (режисер Пітер
Брук). «Іноді,  зазна^
чає журнал,  глядачі
вбачають в «Королі
Лірі» лише одну з тих
кривавих хронік, на які
так багаті історія Англії
і творчість Шекспіра.
Але в цьому спектаклі
драматичні перипетії
п'єси набувають нових
відтінків, бо на першому
плані в ньому 
зраджений батько, що веде
одчайдушну боротьбу з
божевіллям». Саме на цій
колізії робить наголос
виконавець головної
ролі Пол Скофілд.

ж ж ж

В Парижі під
редакцією Лео Фігера вийшла
дуже цікава книжка під
назвою «Французька
комуністична партія,
культура і науковці».
Книжка ця поділяється на дві
частини. В першій
вміщені доповіді і виступи
секретарів і провідних
ДІЯЧІВ КПФ  Тореза,
Дюкло, Арагона та інших. В
другій  виступи А. Бар-
бюса, М. Кашена, Ф. Жо-
ліо-Кюрі, П. Елюара та
інших видатних
письменників, вчених, філософів.
Доповненням £0 книжки
є репродукції творів
художників-комуністів
Пікассо І Леже. Мета цього
видання  показати
ставлення КПФ до питань
культури І науки.

Альберто Сорді і Клер Блюм у фільмі «Вчитель з Віджевано» режисера Еліо Петрі.

Марлен Дітріх серед творців
Ж Ж Ж

Французький тижневик
«Ер Клер» повідомив, що
дев'ятнадцятирічну
піаністку Кристіан Бійо,
яка минулого літа стала
лауреатом міжнародного
конкурсу імені Чаиков-
ського в Москві,
нагороджено медаллю міста
Парижа.

СЖ Ж ш

Французький
письменник і публіцист Альфред
Фабр-Люс разом Із своїм
видавцем був
звинувачений в образі президента.
В чому ж полягає

провина письменника? Фабр-

«Чорної лисиці»
В Лондоні відбулась прем єра анти-

націстського документального фільму
«Чорна лисиця», зробленого за участю
відомої кіноактриси Марлен Дітріх.
Після перегляду Дітріх відповіла на
численні запитання присутніх журналістів.

 Я  німкеня,  сказала зокрема
актриса,  але я залишила свою країну
через ті події, розповідь про які ви
щойно бачили у фільмі.
Фільм «Чорна лисиця» знято

американським режисером Луїсом Клайдом
Стауменом. У цьому фільмі, що
викриває ганебні злочини німецьких фашистів
у другій світовій війні, Марлен Дітріх
читає дикторський текст.

Заключні кадри кінострічки
пристрасно закликають глядача зробити все, щоб
страшне минуле не повторилося.
Фільм «Чорна лисиця» перекладено на

німецьку, французьку і іспанську мови,
причому Марлен Дітріх сама
переклала дикторський текст і сама читає його
також цими мовами.

Газета «Дейлі уоркер», вміщуючи
повідомлення про «Чорну лисицю»,
відзначає, що Дітріх, як і інші творці фільму,
погодилася взяти в ньому участь
безплатно, оскільки в Америці не
знайшлося продюсера, який би асигнував гроші
на зйомки такого фільму.
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Військо Польське в мистецтві
З нагоди двадцятої річниці народного

Війська Польського міністр Національної
Оборони, маршал Польщі Маріян Спи-
хальський нагородив науковців і митців,
що займаються проблемами сучасної
армії.

В галузі літератури премію II ступеня
одержав письменник Станіслав Ришард
Добровольський за всю свою творчість,
III ступеня  Станіслав Струмпф-
Войткевич за цикл історичних романів.
Відзначені письменники Стефан Любич
за твір «Зерна хліба» і Ян Лисаковський
за книжку «За горами, за лісами» та
багато інших.
Першою премією в галузі скульптури

нагороджений посмертно Ксаверій Ду-
ніковський, в галузі музики Петро Пер-
ковський, присуджені також премії
другого і третього ступенів.
Премію першого ступеня за

створення художніх фільмів «Загартовані у
полум ї» та «Зірваний міст» одержали
режисери Єжі Пассендорфер та Антоні
Нужинський.
Лодзинський драматург В. Орловський

та режисер Я. Вишомірський одержали
премію другого ступеня за виставу
«Ранком  Берлін».
Присуджено також багато премій в

галузі телебачення, радіомовлення,
журналістики.

Люс написав книгу
«Найвищий суд», яка була
конфіскована
французькою поліцією, але вийшла
у Лондоні і продається в
Парижі в англійських
книжкових магазинах під
назвою «Суд над Шарлем
де Голлем». Письменник
ставить у ній генерала
перед судом,
обвинувачуючи його у зловживанні
владою. На суді «за» і
«проти» виступають як
вигадані, так і історичні
особи. З уривків з
виступів політиків і
складається значна частина книги.
Голова суду не виносить
вироку. На цьому книга
закінчується. На думку
автора, вирок має
винести сам читач.

УГОРЩИНА

«Куля»
Газета «Франс нувель» повідомляє

про вихід з друку нової збірки поезій
французького поета-комуніста Е. Гієві-
ка «Куля». Ця збірка  новий етап в
творчості поета, відомого українському
читачу по його перекладах з Шевченка.
Рецензент газети «Франс Нувель» на¬

зиває книгу «світлою і суворою» і
вважає, що вона завоює серця читачів.
В розмові з кореспондентом газети

Е. Гієвік сказав: «Я завжди вважав і
вважаю тепер, що поезія корисна.
Очевидно, так буває, коли добре знаєш,
чому пишеш і для кого».

В Будапешті вийшов
новий журнал «Критика».
Це орган Спілки
угорських письменників та

Інституту історії
літератури. У передовій статті
першого номера
розповідається про мету і
характер журналу. Цей
місячник має намір
продовжувати прогресивні
традиції угорської критики,
яка повинна з

марксистських позицій
допомагати розвиткові соціалі»*
стичної літератури.

Шлях лауреата ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА

Нарешті наприкінці минулого року
Зоф я Вольська стає лауреатом
Державної Премії за «Пам ятник
розстріляним 18 листопада 1943 року».

Пам'ятник роботи Зоф ї Вольської.

В Празі розпочалися
зйомки художнього
фільму «Замах», в якому
йдеться про підготовку І
здійснення замаху на
ката Чехословаччини
«протектора Чехії І Моравії»
Гейдріха.
Режисер їржі Секвенс

заявив, що фільм
«Замах» має увінчати
пам'ять героїв, які брали
участь у цій операції.

Зоф'я Вольська за роботою.

Молодий польський скульптор Зоф я
Вольська-Бімер, учениця покійного
польського митця Дуніковського,
народилася, мешкає і працює в Кельце. Вже
1957 року вона одержала нагороду за
скульптуру «Голова батька». Пізніше
Вольська-Бімер разом з скульптором
Я. Хмелевським взяла участь у
загально-польському конкурсі на пам ятник
Мархлевському для міста Лодзі, і обидва
представлені ними проекти були
відзначені преміями. В 1960 році в Свєнток-
жиських горах встановлений пам ятник
Вольської-Бімер на честь партизанів
келецьких земель.

ШВЕЦІЯ

У Стокгольмі знайдені
досі не відомі рукописи
Бертольта Брехта,
написані під час його
перебування в еміграції в
Швеції. Серед знайдених
паперів  ескізи до п'єси
про шведського борця за
свободу Енгельбрехта, а
також вірші.
Рукописи

експонуватимуться на ювілейній
виставці, яку королівська
бібліотека влаштовує з
нагоди 25-річчя з дня
приїзду Брехта до
Швеції.
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БЕНДЖАМІН БРІТТЕН

Серед композиторів
Англії XX століття провідне
місце належить видатному
митцю сучасності, твори
якого виконуються в
більшості країн земної кулі, 
Бенджаміну Бріттену.
В чому ж полягають

особливості таланту Бріттена,
секрет його творчої сили,
його впливу на мільйони
слухачів з різними
мистецькими поглядами та

художніми смаками?

Насамперед Бріттен 
психолог у музиці.
Музичними образами він розкриває
найскладніші відтінки в
почуттях і переживаннях
дійових осіб своїх опер. Це,
насамперед, стосується його
опер «Пітер Граймс» та
«Альберт Хоррінг», а також
музичної драми «Біллі
Бедд».
Бріттен завжди шукає

цікавих, змістовних
літературних сюжетів для своїх
сценічних творів і досконалих
поетичних текстів для

численних романсів.
Бріттен звертається до

майже усіх музичних
жанрів  опери і симфонічної
музики, ораторіальних
творів і
камерно-інструментальних п єс. І головне, в
кожному з цих жанрів він
виявляє неабияку
майстерність, вміє розв язати творче
завдання оригінально, по-
новому, не повторюючи
своїх попередників.
Важливо й те, що

Бріттен добре розуміє музикан¬

та-виконавця, його вимоги
до композитора, до змісту і
методів розвитку твору.
Пояснюється це тим, що сам

він блискучий виконавець.
Нещодавно він виступив у
Радянському Союзі як
піаніст в дуеті з відомим
радянським віртуозом М.
Ростроповичем, виконуючи дуже
складну, своєрідну «Сонату
для віолончелі та
фортепіано». Він досконалий
концертмейстер, що регулярно
вже понад двадцять років
супроводить виступи
відомого співака  постійного
виконавця романсів
Бріттена  Пітера Пірза. Бріттен
 вольовий диригент, що

вносить в інтерпретацію
твору тонке почуття стилю,
великий художній смак і вміє
відразу встановити контакт
з оркестром. Така
багатобарвність артиста є
наслідком його виключної
музикальності і в той же час

поглиблює зміст і технічну
довершеність його композицій.

Для повноти творчої
характеристики Бріттена слід
додати, що композитор
глибоко й систематично вивчає

пісні свого народу,
майстерно обробляє їх і широко
використовує народні
інтонації в своїй музичній мові.

Важливо й те, що Бріттен
у своїх творах не зраджує
традиції реалістичної
музики, засуджує додекафонізм,
спроби декадентів «вбити
музику», відірвати її від
народних, національних дже¬

рел. Бріттен  визначний
борець за мир і дружбу
народів. Він очолює
«Британський комітет музикантів в
боротьбі за мир».
Якими ж етапами

характеризується життєвий та
творчий шлях
п ятдесятирічного музиканта?

Бріттен і досі живе й
працює там, де він народився, в
невеличкому рибальському
селищі на східному
суворому узбережжі Англії  Ол-
дебергу, в Суффолку.
Мати композитора була

однією з організаторів
місцевого хорового товариства.
Вона першою помітила
музичне обдарування Бейд-
жаміна. З семи років він
навчається мистецтву гри на
фортепіано, а згодом і на
скрипці. У Лондонському
королівському коледжі
Бріттен навчався під
керівництвом відомого композитора
Джона Айрленда і піаніста
Артура Бенджаміна.

Героїзм бійців
Інтернаціональної бригади, що
захищали свободу іспанського
народу, надихає
композитора на створення «Балади
про героїв», яку він
присвятив пам яті англійських
бійців цієї бригади. В ці ж роки
створюється «Серенада» для
тенора, валторни та
струнного оркестру, вокальні
цикли «Сім сонетів Мікеланд-
жело» на слова Рембо,
оригінальна «Весняна
симфонія».

Одним з визначних ранніх
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творів Бріттена для
симфонічного оркестру є «Симфо-
нія-реквієм», яку
композитор присвятив пам яті
батьків. Різко контрастують
жалобні частини симфонії з
середньою частиною, яка

нагадує за жанром скерцо.

Композитор пише твори
для дітей, зокрема оперу
«Маленький сажотрус»,
дотепну п єсу «Гід по
оркестру», яка виконувалася у нас.
Це варіації для оркестру на
тему Переела. В кожній з
варіацій домінує якийсь з
оркестрових інструментів.
Слухаючи цей твір, діти в
цікавій формі знайомляться

з особливостями

інструментів, їх звучанням, зовнішнім
виглядом.

Найбільш типовою для

творчого обличчя Бріттена є
його опера «Пітер Граймс».
Юнацькі захоплення
модерністськими течіями,
переплітаються в ній з

реалістичними тенденціями. В цій опері
композитор показує людину,
знівечену нравами
буржуазного суспільства.
Опера поставлена в

багатьох театрах світу. Після
«Пітера Граймса» Бріттен
створив цілий ряд сценічних
драм. Серед них «Поворот
гвинта», «Опера жебраків»

в редакції Бріттена, опера-
сатира «Альберт Хоррінг»
(за оповіданням
Мопассана), опера-драма з часів
наполеонівських воєн «Біллі

Бедд». Користується
успіхом і фантастичний балет
Бріттена «Принц пагод»,
поставлений в театрі «Ко-
вент-гарден».
Чимало творів Бріттена

виконується на Україні.
Дуже тепло прийняли в
Радянському Союзі Б. Бріттена та
інших англійських митців в
дні фестивалю англійського
музичного мистецтва в
Москві.

М. МИХАЙЛОВ,

ХШШМВІНШ
ВСЕСВІТУ

ІМПОРТОВАНА ВОДА.
З нестачею води останнім
часом зустрілися не тільки
європейські країни.
Населення Гонконгу до такої міри
страждає від відсутності
питної води, що місцеві
органи влади кожного разу
звертаються до капітанів
кораблів, які заходять в порт,
з проханням подарувати
місту частину води з їхніх
запасів.

ХТО Ж МАЄ РАЦІЮ?
Одна західноєвропейська
взуттєва фабрика недавно
відправила двох експертів в
Африку для з ясування
можливостей експорту своєї
продукції в цю частину
світу. Один з них доповів:
«Немає ніякої надії
експортувати взуття в країну, де
всі ходять босі». Другий був
зовсім протилежної думки:
«Перспективи чудові, тому
що всі тут ходять босі».

НАУКОВА ПРОБЛЕМА.
У місті Лас-Вегас (штат
Невада, США) має відбутися
конференція з питань
«використання електронних
лічильних машин для

дослідження азартних ігор».

ВИСОКИЙ СТИЛЬ.
Паризьке видавництво Плон

пропонує покупцям мемуари
президента де Голля в
габардиновій палітурці. З
такого ж сорту габардину
генерал шиє свої мундири.

ПІЛОТ МИМОВОЛІ. На
одному з американських
аеродромів сторож, що
охороняв літаки, заліз у
кабіну вертольота і з нудьги
почав натискувати по черзі на
всі кнопки. Вертоліт раптом
знявся у повітря разом з
переляканим «пілотом».
Бажаючи виправити помилку,
сторож продовжував свої
маніпуляції з кнопками і
виключив мотор. Вертоліт
каменем полетів униз. Не-
вдаха-пілот чудом
врятувався.
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так називають Суецький
канал  одну із найзнамени-

тіших споруд світу, штучну водну
магістраль, яка з'єднує
Середземне море з Червоним і є
найближчим шляхом з Європи в Азію.
Суецький канал завжди приносив
його власникам сотні мільйонів
доларів щороку.Перехід його з рук

імперіалістів у власність
Об єднаної Арабської Республіки був най-
дошкульнішим ударом ло всій
системі імперіалістичного визиску,
і на прибутки від його
експлуатації ОАР може тепер
прискореними темпами розвивати своє
відстале народне господарство,
зокрема збудувати Ассуанську
греблю.
Ідея прокладення каналу через

вузький перешийок, який
перетинає шлях між Середземним і Чер¬

воним морями, була здійснена ще
за сивої давнини. У староєгипет-
ській хроніці можна знайти
записи про те, що такий канал існував
десь 4 тисячі років тому, але його
засипали піски. За шість віків до
нашої ери єгипетський фараон Не-
хо взявся за відновлення цього
водного шляху. Ложе нового
каналу було таким широким, що по
ньому могли проходити поряд дві
триреми ь галери з трьома
рядами гребців, найбільші судна тих
часів. Сто двадцять тисяч єгиптян
стали жертвами тогочасного
будівництва, яке провадилося, звичайна
річ, дуже примітивними
способами. Після фараона Нехо за
будівництво каналу бралися інші
історичні особи, в зв язку з чим у
різні часи канал називався то
річкою Птоломея, то Трояновим
каналом, то Шляхом Правовірних.
Нині не відомо точно, чи був за
давніх часів канал безперервним,
але зберігся запис про
ірландського ченця Фіделіса, який
проплив від Нілу до Суеца, не
виходячи з човна. Востаннє канал був
зруйнований магометанами, які
хотіли у такий спосіб перекрити
загарбникам-християнам шлях до
Мекки.
Нарешті в середині XIX

сторіччя канал проклали заново. Його
спорудженням керував відомий
будівельник Фердинанд Лесепс.
Багато можна було б розповісти

про історію будівництва цього
водного шляху. Тут загинуло
двадцять тисяч єгипетських селян-фе-
лахів, а протягом майже цілого
століття його фактичними
власниками були іноземці. Єгиптові
належало лише 44 проценти акцій.
Віце-король Єгипту Мохамед Саїд,
певне, не уявляв собі наслідків
підписання фірмана, яким він
віддавав «другові моєму Ф. Лесеп-
сові» право на прокладення
каналу на Суецькому перешийку. З чо-
тиримільйонного на той час
населення Єгипту на роботу треба
було мобілізувати кількадесят
тисяч селян  зовсім не така легка
справа; за неї взялися хитрі й
підступні вербувальники, наживаючи
на цьому грубі гроші. Фелахи
жили в пустелі, в непристосованих
убогих хижах. Вони працювали від
світанку до темряви, а решту часу
мусили відривати від сну, аби
роздобути склянку води чи
побудувати собі халупу.
З самого початку робіт точилася

запекла боротьба між Францією,
яка опікала його будівництво, і
Англією, яка боялася зміцнення
позицій свого конкурента на
шляхах до Індії. Французький
імператор Наполеон Ні нагородив
орденом Почесного Легіону Саїд-пашу,
у справи будівництва втрутився
навіть сам папа Пій IX, який
сподівався, що встановлення короткого
шляху до Індії допоможе
поширити вплив Ватікану.
Спадкоємець Саїд-паші Ізмаїл-
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паша зрозумів, що спорудження
каналу принесе користь
насамперед колонізаторам, і намагався
відкупити ті 56 процентів акцій, які
перебували в руках іноземців. Але
на те було потрібно 34 мільйони
золотих франків, яких державна
скарбниця Єгипту, звичайно, не
мала. Навпаки, скориставшися з
фінансових труднощів єгиптян,
англійці самі перекупили 40
процентів акцій у Ізмаїла-паші, і
відтоді Суецький канал став спільним
англо-французьким володінням.
Через рік, коли єгипетський
державний борг складав дві третини
від державного бюджету,
імперіалістичні країни вдалися до
фінансового та політичного підкорення
Єгипту. Англія і Франція спочатку
обмежилися контролем над
єгипетськими фінансами, а потім
Англія взяла країну під свій
протекторат.

Так ішли справи на каналі до
1956 року, коли уряд Об єднаної
Арабської Республіки заявив про
націоналізацію Суецького каналу
й про скасування концесії. Як
відомо, Англія і Франція вдалися до
одвертих воєнних дій, і тільки
категоричне втручання сил миру в
особі Радянського Союзу
припинило роздмухування вогнища нової
війни в цьому районі світу.
Змушені припинити військові дії, анг-
ло-француеькі імперіалісти
відкликали звідти всіх своїх лоцманів,
гадаючи, що це створить для
уряду ОАР непереборні труднощі і
примусить його вдатися до їхньої
допомоги.

Та імперіалісти прорахувалися.
Вони забули, що часи змінилися, і
на допомогу молодій незалежній
державі прийшли країни
соціалістичного табору й визволені нині
колонії. Коли імперіалістична
«Компані юніверсель дю каналь
марітім де Сюез» відкликала всіх
лоцманів французів і англійців, на
каналі почалися дні кризи. Там
залишилося всього 17 лоцманів.
Але так тривало лише кілька днів.
Практикантам-єгиптянам
доводилося працювати вдень і вночі, щоб
забезпечити безперебійну роботу.
До того ж, «Компані юніверсель»
у ці дні пустила по каналу безліч
суден, навіть порожніх, щоб
створити штучну пробку і
паралізувати рух. Однак уже через кілька
днів на допомогу єгиптянам
приїхали лоцмани з Радянського
Союзу, Польщі, Югославії, НДР. Канал
знову почав працювати
нормально і навіть перевершив свою
попередню пропускну спроможність.
Нині виховано вже чимало
власних, єгипетських фахівців, які його
обслуговують. Досить сказати, що
серед 6382 працівників каналу
налічується лише 200 іноземців.
Інші  то вже свої, національні
єгипетські кадри.
Тепер настала черга

модернізації каналу. Він приніс Об єднаній
Арабській Республіці стільки при¬

бутку, що з явилася можливість
відпустити на його реконструкцію
великі кошти. Роботи провадяться
сучасними машинами. Намічені
заходи мають на меті поглибити
канал на два метри, модернізувати
Порт-Саїд і поліпшити всю
систему руху суден. Русло каналу має
бути розширене на 15 ЗО метрів,
вже прокладено два нових

роз'їзди. Провадяться геологічні
розвідки з метою спорудження другого,
паралельного каналу, що
забезпечило б безперервний двобічний
рух суден між Суецом та Порт-
Саїдом.
Польський журналіст Збігнєв Яс-

кульський розповідає, як сьогодні
працює Суецький канал. Він пише:
«В ефірі звучить сигнал «СУК».

Судно викликає радіостанцію
Суецького каналу. Формується
щоденний караван. Він відходить з
Порт-Саїда два рази на добу  о
сьомій годині і о двадцять третій.
Гігантська машина діє

бездоганно. «Мозок каналу» в Ісмаїлії
тримає безперервний зв язок з
кожним судном, яке перебуває між
Суецом і Порт-Саїдом, керує
ними, застерігає від небезпеки,
цікавиться кожним рухом пароплава.
Це не якась там надмірна
бюрократія. Суецький канал належить
до найскладніших морських трас
світу. Майже кожен метр його
173-кілометрового шляху криє в
собі різноманітні каверзи. Скрізь
підстерігають підступні мілини, а
затримка одного лише судна може
викликати серйозні неприємності,
аж до затору руху на всій водній
артерії. Суецький канал не має
жодних шлюзів. Із Середземного

моря тече із швидкістю 8
кілометрів на годину небезпечна для
кораблів течія. На поворотах, яких
налічується аж 16, можна легко
вийти з фарватеру. Хоча канал і
має завширшки 90 110 метрів,
його глибина достатня для суден
лише на середніх 40 метрах.
Більшість же танкерів, які пливуть з
Європи до Азії та Америки, мають
у ширину 30 метрів. Тому дово¬

диться точно вираховувати кожен
фут глибини під кормою.
Проте капітан пароплава не

самотній на своєму містку. Поряд
нього стоїть лоцман, один з
«аристократів моря», як їх тут
називають. Єгипетський лоцман не
може дозволити собі й хвилини
неуважності. Він п є густу чорну
каву, уважно вдивляється в хвилі,
залишені пароплавом, який іде в
кількох сотнях метрів перед ним.
Стерничий повторює його
команду, а вахтовий офіцер передає до
машинного відділення всі зміни
швидкості.
Ісмаїлія вже неподалік. Там

замінять лоцмана, й від озера Тім-
сах судно вестиме його колега,
такий же пильний і досвідчений.
Бути лоцманом на Суецькому
каналі далеко не легка справа.
Перед тим треба років із десять
плавати в ролі навігаційного офіцера,
і принаймні два роки прослужити
капітаном на великому судні.
Перед початком самостійної роботи
треба ще протягом двох років
проходити практику і довести
своє досконале знання всієї траси.
Темрява застає нас на Великому

Гірському озері, де ми мусимо
кинути якір і чекати, доки караван,
який іде нам назустріч,
розминеться з нами. Потім ми вирушаємо
далі  вже в цілковитій темряві.
Тепер миготливі вогники
сигналізації стають кросвордом, його
мусить розв язувати новий лоцман.
Наші прожектори, які кидають
промінь світла на відстань у 1300
ярдів, освітлюють півострів з
біблійною назвою Синай. То вже
Суец і Порт-Тефвік.
Машина пароплава починає

працювати на повну потужність.
Замовкли дзвоники механічного
телеграфу. Перед нами темрява й
Червоне море. За нами
замкнулися ворота до Європи  Суецький
канал, який заощадив нам два
тижні непотрібного і економічно
невигідного плавання навколо
«Чорного Континенту».

Будинок управління каналу в Порт-Саїді.
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Він вийшов на привокзальну
площу, роздивляючись навкруги.
Ніхто не звертав на нього ніякої
уваги. Скромна, непомітна людина
у старому, досить-таки потертому
плащі, з невеличким
чемоданчиком у руці. Він попрямував через
площу і, побачивши першу
готельну вивіску, увійшов до будинку.
«Чезаре Мастрелла, митний

службовець»,  записався він у
книзі для приїжджих, вибравши
собі найдешевшу кімнатку.
Старий, бувалий портьє, який

бачив на своєму віку чимало різних
людей, нізащо не міг би тоді й
подумати, що через кілька років
про цього скромного постояльця
говоритиме вся Італія.
Наступного дня Мастрелла почав

свою нову роботу в цьому
маленькому занедбаному містечку.
Митниця у Термі мала справи, власне,
лише з одним клієнтом. Але то
був досить помітний клієнт 
відомий італійський трест
машинобудівної промисловості. Він
називався, як і містечко, «Термі», і тут
розташувалися його великі заводи.

На адресу «Термі» постійно
прибували з-за кордону вантажі 
різна сировина, деталі машин,
всіляка апаратура. І трест повинен
був сплачувати відповідне мито, в
залежності від того, які саме
вантажі прибували і у якій кількості.

Вже потім, під час судового
розгляду, обидва головні підсудні 
Чезаре Мастрелла і
уповноважений тресту «Термі» синьйор
Карбоні  сперечалися відносно того,
хто перший вигадав оту хитру
бухгалтерію, той хитромудрий спосіб
красти у держави чималі гроші. У
всякому разі, невдовзі після
прибуття з великого і веселого Рима
в маленьке, нудне Термі, Чезаре
Мастрелла зрозумів, що тут є свої
певні переваги...
У старій митниці в Термі

з'явилися два комплекти книг, де

реєструвалися митні прибутки: один
офіційний, для численних інспекто-
рів-ревізорів, а другий таємний,
для самого Мастрелли, для
підрахунку власних «прибутків».

«Герой з Термі»  Чезаре Мастрелла.

Між ним і головою суду
відбувся такий діалог:

Суддя:  Про які видатки ви
говорите, підсудний?
Мастрелла:  Я ж казав вже,

що мене перевіряли двадцять
вісім інспекторів... Крім того, я сам
неодноразово їздив у Рим, у
міністерство...

Суддя (перебиваючи
підсудного): Це не має відношення до

справи!
У деяких італійських газетах

було, між іншим, написано, що саме

в цей момент допиту в залі суду
знявся гомін, який довго не
вщухав, так що голові довелося

взятися за свій суддівський дзвінок...
Чезаре Мастрелла вже переїхав

із своєї розкішної вілли у
звичайну в'язницю на досить-таки довгий

строк. Що ж до тих інспекторів
та «людей з міністерства», то вони,
завдяки неабиякому хисту чинов-

VKP/ІСТИ
Через деякий час у Чезаре Ма-

стреллі вже важко було впізнати
того скромного приїжджого, який
найняв найдешевшу кімнатку в
маленькому готелі на привокзальній
площі. Він став чи не першою
людиною в Термі. Мастрелла
купував будинки і земельні ділянки,
він звів для себе розкішну віллу.
А його коханка Анна Марія То-
маселлі їздила у такому «ягуарі»,
якого не було навіть у гаражі
самих власників тресту «Термі».
Чезаре Мастрелла зовсім не

крився зі своїми грішми. Та чого
йому було боятися, якщо його
мало не кожного місяця перевіряли
поважні інспектори з Рима,
перевіряли і знаходили фінансові
справи митниці у повному порядку.
Потім, вже на суді, Мастреллі

поставили запитання:

 Скажіть, підсудний, скільки
різних інспекторів перевіряли вас
за час роботи в Термі?

 Двадцять вісім!  відповів
Мастрелла під гучний сміх усього
залу. Та він дав точну відповідь.
Саме так, 28 різних інспекторів з
Рима робили в Термі
«несподівані» перевірки митниці, якою
керував Чезаре Мастрелла. ! всі вони
навіть хвалили його за справне
ведення бухгалтерських книг...
Скільки вкрав Мастрелла? Якщо

поділити його «прибутки» на час
перебування в Термі, то вийде по
одному мільярду лір на рік. Сам
Мастрелла однак заперечував
проти цієї суми. На суді він твердив,
що мав нести «певні видатки».

ників юстиції, залишилися
осторонь цієї гучної справи. Суд
«довів», що Чезаре Мастрелла сам-
один крав гроші у держави.

Тепер Мастрелла набув у Італії
слави великого героя. Він став
своєрідним чемпіоном: чимало
державних службовців усіляких
масштабів обкрадають увесь час
італійську казну, але Мастрелла
всіх переплюнув. Мільярд лір
щороку!
Про Мастреллу пишуть, про Ма-

стреллу зніматимуть навіть
кінофільм. З явилися «Записки Чезаре
Мастрелли», що друкувалися в
одному з буржуазних журналів, в
яких можна прочитати чимало
пікантних подробиць про любовні
пригоди і розваги «героя з
Термі»...

Але інтерес до Чезаре
Мастрелли починає вже згасати в Італії.

На скандальному небозводі

з явилася нова зірка  Бартолі Авведу-
ті, «банановий барон». І хоча ця
зірка швидко згасла, промайнувши
немов метеор, вона залишила
після себе довгий хвіст у вигляді
скандальної справи, до якої
втягнуто вже понад сотню дрібних,
великих і зовсім вже значних
персон італійського державного
апарату і бізнесу.
Минулого року Бартолі Авведу-

ті, який займав посаду секретаря
міністерства фінансів, був
призначений президентом італійської
державної бананової монополії.
Така монополія була заснована
ще за часів Муссоліні й займала-
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ся експортуванням бананів з
колишньої італійської колонії
Сомалі.

Після другої світової війни, коли
Італія втратила Сомалі, перестала
існувати й бананова монополія.
Але ось 1949 року ООН милостиво
передала Сомалі під італійську
«опіку». І негайно ж відродилася
монополія з усіма її колишніми
фашистськими директорами, віце-
директорами та іншими
керівними персонами. І знову біля отих
бананів з Сомалі чимало темних
ділків почали добре гріти руки.

Не раз у пресі з являлися
матеріали про бананових шахраїв, про
великі мільйони, які пливли з
державної каси до кишень «бананових
баронів». І ось, коли вже не
можна було не звертати уваги на ці
виступи преси, італійські власті
повідомили, що вони призначають
нового президента монополії 
самого Авведуті, відомого діяча
правлячої
християнсько-демократичної партії.
Однак «демократ» Авведуті ще

ширше відкрив двері різним
шахраям. Перевозку бананів з
Сомалі та інших африканських країн
він доручив двом власникам
великих пароплавних компаній Лауро
і Фассіо. До речі, перший з них

керівник найреакційнішої
італійської монархічної партії, а
другий  видавець неофашистської
газети «Темпо». Ось у такому
товаристві «демократ» Авведуті
взявся поліпшувати справи бананової
монополії...

Хоча масштабів Чезаре Мастрел-
ли «банановий барон» не встиг
досягти, але за один лише рік своєї
діяльності зумів разом із своїми
новими приятелями поцупити з
державної казни щось з кілька
сотень мільйонів лір.

Тепер Бартолі Авведуті сидить за
гратами. Судова справа бананової
монополії має стати рекордною за
числом обвинувачених. їх кількість
вже перевищила сто осіб. Тут і
службовці монополії, і власники
експедиційних та інших фірм, і
чиновники з різних урядових
установ, яким «бананові барони»
регулярно давали великі хабарі. А
слідство продовжує викривати все
нових і нових учасників отої
бананової афери.

«Герой з Термі», «бананові
барони»... Не минає й року, щоб на
всю Італію не прогримів черговий
скандальний процес. І всі вони
викривають гнилість і аморальність
суспільства, що їх породжує!

Художник Моро Аль дуже влучно зобразив, як за спиною італійських охоронців
порядку розкрадають державну казну.

ЩЩ&ШІ
ВСЕСВІТУ

ОЦЕ ТАК КОЛЕКЦІЯ!
Уолтер Крайслер  син
американського «автомобільного
короля»  е пристрасним
колекціонером картин і досі
вважався неабияким знавцем
у галузі образотворчого
мистецтва. Нещодавно його
багата колекція була
виставлена в Канадській
національній галереї міста
Торонто. Виставка викликала
жвавий інтерес не лише у
широкої публіки, але й у
фахівців. Після уважного
ознайомлення з картинами
вони одноголосно заявили,
що всі твори видатних
художників, експоновані на
виставці, є... фальшивками.
Отже, «досвідченого
мистецтвознавця» обдурили ще
досвідченіші «продавці».

СМЕРТОНОСНИЙ ДЖАЗ.
Джаз-оркестр Брайєна Кіле-
ра у складі кількох десятків
духових інструментів і
посиленого ансамблю ударників
прибув у передмістя
Лондона, щоб дати концерт
просто неба. Неподалік від
естради паслося стадо корів.
В ту мить, коли оркестр
заграв вступ, п'ять корів
упали на землю й здохли. Як
заявив прибулий
ветеринарний лікар, причиною їх.смер-
ті був сердечний приступ
внаслідок раптового
переляку.

ЗАКОННЕ ПРАВО. Пані
Маргарет Льюїс, депутат
палати представників від
штату Луїзіана (США),
запропонувала вилучити з
посвідчень, що видаються
жінкам, пункт, в якому повинен
бути вказаний колір волосся
власниці документа. «Треба
нарешті законодавчим
шляхом підтвердити право
жінок змінювати свій вигляд
за власним бажанням», 
заявила пані Льюїс.
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Силу, спритність, сміливість здавна прагнули виховати у
своєї молоді народи всіх країн. Згадаємо звичаї спартанців,
які з першого дня життя дитини загартовували її, готуючи
до суворих походів і битв. Згадаємо афінян і римлян, які
віддавали спорту кращі години свого дня. Так само
кожний інший народ, прагнучи виростити мужніх і витривалих
синів, розвивав види спорту, знайомі і властиві тільки
йому. Однак серед спортивних традицій, про які тут
розповідається, є й такі, що виглядають дикунством і,
звичайно, не мають нічого спільного із справжнім спортом.

Ся у глибоку чорну печеру. На
землі настала цілковита пітьма;
ніякі молитви, ніякі щедрі
жертвоприношення не здатні були
примусити непокірне світило
повернутися до виконання його

обов язків. І тоді один із
мудреців порадив влаштувати змагання
найсильніших мужів; адже сонце,
яке завжди відзначалося
цікавістю, теж схоче подивитися на
спортсменів. Так і сталося. Як
тільки сонце вийшло, щоб
поглянути на борців, люди завалили
вхід до печери великим каменем,
і відтоді денне світило не зникає.
Крім сумо, в Японії збереглися

й інші спортивні змагання, що но-
сять дуэсять духовно-культовий характер.

Е. ЦЕРКОВЕР

Сумо, кіудо і кеидо

У таких круглих цебрах учасники змагань з японського водного слалому
мчать стрімкими порожистими річками.

У словах оповісника, що

оголошує про вихід бійців, справжня
японська поетичність:

 Зі сходу з являється квітка
юності!  кричить він.  Із
заходу  великий дракон гір!
Це не тільки прізвиська бійців,

це також і показники спортивних
розрядів, які змінюються в
залежності від успіхів. Таке ж
значення має зачіска бійця; довге
волосся, укладене в складні
вузли, форма яких залежить від
рангу спортсмена.
Головний суддя з двома

асистентами приступає до виконання
ритуалу: він сідає навпочіпки,

розмахує віялом, б є кулаками по
землі і розкидає пучечки солі,
щоб розігнати злих духів. Потім
самі бійці  в даному випадку
«квітка» і «дракон» 
розсипають сіль і гупають по землі
кулаками. Коли суддя складає своє
віяло, бійці кидаються один на
одного. Сутичка триває лічені
секунди. Найменша помилка
одного із спортсменів -  і
супротивник виштовхує або викидає його
із кола, накресленого на землі.
Тоді всі приступають до
урочистого обряду «проголошення
героя». Переможець сідає
навпочіпки перед суддею, слухає
довгу похвальну промову, приймає
подарунки.

Так виглядає національна

японська боротьба «сумо». Чотири
рази на рік в Токіо і Осака
влаштовуються змагання з сумо, які
тривають два тижні.

Як і всі японські перекази,
одна дуже лірична і граціозна
легенда так змальовує

походження сумо. Колись., дуже давно,
сонце зійшло з небес і сховало-

Особливо популярна стрільба з
лука, яка зветься «кіудо».
Головне в цьому ритуальному виді
спорту полягає не стільки в тому,
щоб спрямувати стрілу в ціль,
скільки у вправі на
самовдосконалення.

Стрілець, піднісши лук, повинен
сконцентрувати свої думки на
заздалегідь обраній високій темі.
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Ковбойське родео  ду?ке небез*
иечний спорт.

Якщо він дійсно зуміє
зосередитися, стріла влучить в ціль. При
цьому спортсмени контролюють
своє дихання: тривалість вдихів і
видихів визначається спеціальним
ритуалом.
Мабуть, не менш японці

люблять й «кендо» традиційне
фехтування на бамбукових мечах.
Колись самураї билися
справжніми бойовими мечами, які й досі
зберігаються в деяких
аристократичних родинах як реліквії. На
початку минулого сторіччя кендо
зробилося обов язковим
предметом в спеціальних школах, де
навчалися молоді японці. До
занять кендо педагоги ставилися як

до уроків самовладання.
Спочатку учневі давали ганчірку 
витирати підлогу. Коли вчителеві
здавалося, що юнак досить добре
навчився володіти собою, він
несподівано бив учня ганчіркою по
обличчю. Якщо хлопець зберігав
при цьому цілковиту байдужість,
його допускали до фехтування.
В противному разі підготовчий
період витирання підлоги
продовжувався.
Бій кендо ведеться на

бамбукових мечах довжиною 110
сантиметрів. Обличчя фехтувальника
захищене зеленою маскою, на

руках у нього шкіряні рукавиці,
на грудях  стьобаний панцир,
вкритий шкірою. Бити можна по
голові, по руках і шиї. Кожний
влучний удар приносить
спортсменові очко.

Зараз кендо в значній мірі
втратило своє релігійно-виховне
значення і розглядається як
цікава різновидність фехтування.
Японці створили ще один

цікавий вид спорту  зверхмарафон.
Відомо, що звичайний марафон
біг на 42 кілометри 195 метрів.

Цю дистанцію японські
легкоатлети збільшили і об єднали з
естафетою. У щорічному* забігові
на приз газети «Іоміурі»
приймають участь бігуни 15 префектур,
причому кожна команда
складається з 22 чоловік. Довжина

всієї дистанції  793 кілометри 900

метрів. У середньому кожний
учасник має пробігти 35 37
кілометрів.
Старт марафонської естафети

за традицією дається в місті Ао-
морі, фінішують бігуни в Токіо.
Спортсмен долає свій етап
години за три, а все змагання на цій
«зверхдальній» дистанції триває
три доби.
Кожної весни жителі сіл на

берегах стрімких порожистих річок
стають свідками або учасниками
досить своєрідних змагань. По
пінястому бурхливому потоку мчагь
водяні слаломісти. Причому
проводяться ці гонки в спеціальних
круглих дерев яних цебрах.
Спортсмени шикуються в колони,
проводять різноманітні складні
маневри, а боротьба за першість
починається біля фінішу. Деяким,
не дуже досвідченим
слаломістам, доводиться) звичайно, й
викупатися...

Стайери з племені
Тарагумара

Марафонську дистанцію,
виявляється, подовжили й індійці з
племені Тарагумара, яке живе в
горах Сьєрра-Мадре, на
північному заході Мексіки. Чоловіки
цього племені вже багато років
регулярно влаштовують змагання
з бігу на 270 кілометрів. Цей біг
дещо нагадує тренування
футболістів: кожний учасник жене
перед собою невеличкого м яча.
Цікаво, що більшу частину
дистанції пробігають й болільники,
підбадьорюючи бігунів, подаючи їм
воду і їжу, освітлюючи вночі
шлях факелами.

Мадеиуазель-
дроворуб

Кожна з восьми дівчат прагне
швидше розрубати свою колоду.
Летять тріски, хвилюються
болільники, стараються учасниці. І
ось, нарешті, Еліан Нобло
завойовує традиційне звання «маде-
муазель-дроворуб цього року».
Це відбувається кожного року у
Франції на змаганнях дроворубів
з розряду «слабкої статі».

Батоибаль
Спортсмени  жителі Альп 

виїжджають на коньках на
хокейне поле двома командами по
вісім чоловік в кожній. Замість

воріт по краях майданчика
встановлені баскетбольні щити. Корзини
на них не звичайні, а великі,
квадратні. Легкий і не дуже сильно
надутий м яч вводиться в гру
ударом палиці. Діючи палицями,
то як хокейними ключками, то як
тенісними ракетками, батонбалі-
сти намагаються закинути м яч в
кошик супротивника. Ця гра
зветься «батонбаль».

Шахові

«королівства»
Є на світі школа, де учням

виводяться оцінки за гру в шахи.
Учня викликають до шахової
дошки, і якщо, наприклад,
шестикласник не зуміє виграти з
зайвою турою, вчитель суворо
похитає головою і поставить
«п ятірку»  найнижчу оцінку в школах
Німецької Демократичної
Республіки.
Школа ця знаходиться в селі

Штребек, між містами Хальбер-
штадт і Вернігероде. Вже
близько 140 років в ній викладаються
шахи.

Ще здалеку, по дорозі в
Штребек, видно 64-клітковий флюгер
на старій кирсі. Центральна
площа села вимощена великими чор-

Нелегко отак, па повному скаку,
збити списом маленьке колечко.
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Англійці дуже захоплюються
перетягуванням каната через річку
Айз.

ними і світлими полірованими

плитами  фактично це
величезна шахова дошка. На фасадах

будинків  зображення шахових

фігур. Місцевий
сільськогосподарський кооператив носить назву
«Шахи», а штребекське шосе
називається Шаховим куточком.

А ось кубинці до звичайної
шахової партії внесли свої коректи¬

ви. Правила гри не зазнали змін,
але фігури дуже великі, на
половину людського зросту. Ними
кубинці грають у вільний час,
зокрема на пляжі, після купання.
Таким чином, партнери не тільки
заглиблюються в роздуми і
розрахунки, але й рухаються,
переносячи з клітки на клітку
величезні фігури.

Слід нагадати, що і в нашій
країні є «шахове» місто, схоже за
своїми традиціями на Штребек  це
Клин. Раз на рік тут
влаштовуються шахові фестивалі, в яких
приймають участь майже всі
жителі Клина. На полі місцевого
стадіону грається партія «живими
фігурами», в парках, скверах,
клубах, на подвір ях  всюди
змагаються шахісти. У цей день до
клинчан приїздять в гості
гросмейстери з Москви і Ленінграда,
вони дають сеанси одночасової
гри на багатьох дошках.

Турнір горластих
В часи, коли ще не було ні

газет, ні радіо, посада міського
оповісника була дуже важливою. Тут
потребувався могутній голос,
чітка дикція, вміння виголошувати
напам ять досить довгі промови.
В Англії й досі провадяться

змагання гучноголосих. Вони
відбуваються в місті Гастінгсі.
Кандидати в глашатаї одягаються в
старовинне вбрання, плащі і
капелюхи, і перш ніж виголосити
заздалегідь приготовану тираду, гучно

дзвонять. Фото таких горластих
ми вже друкували.
Чимало учасників цих

конкурсів виступають вже багато років.
Наприклад, Девід Т. Морріс
«оповіщає» протягом
шістдесяти років. Тепер його голос вже
тремтить, але з розряду літніх він
залишається основним

претендентом на звання чемпіона.

Кандидати в сучасні герольди
ретельно тренуються. Наприклад,
один з них, Грамлет, регулярно
вирушає на берег моря і вигукує
там довгі фрази, прагнучи
перекричати шум прибою.

Родео-турнір
ковбоїв

Від коріди (бою биків) родео
відрізняється тим, що ковбой
вступає в боротьбу без шпаги і
традиційного червоного плаща.
Він повинен вхопити бика за роги,
звалити його на землю і
перевернути, накинути на бика ласо і
вискочити на повному скаку на
неосідланого, дикого коня.

Цей вид спорту дуже азартний
і небезпечний, він вимагає

тривалої і ретельної підготовки. Той,
хто хоче брати участь в

офіційному родео, стажується декілька
років на спеціальному ранчо.

Родео  це великий риск з
незначними шансами на успіх.
Кожний учасник вирушає на турнір
ковбоїв за власний рахунок, та

ще й платить організаторам тур-

Такими шахами грають на пляжах Куби.
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По всьому світу

Жителі Нової Каледонії стрибають з високих скель у море. А списом
вони мають поцілити в акулу!

ніру 20 ЗО доларів за право
змагатися.

І все ж ковбойська «коріда»
користується любов ю у спритних і
сміливих наїзників. Чемпіоном
світу з родео ось вже кілька
років підряд залишається
американський ковбой Е. Тібз.

«Кишеньковий футбол»
Його «винайшов» датський

письменник і журналіст, колишній
гравець збірної футбольної
команди Данії Кнуд Лендберг. В
«кишеньковий» футбол грає вся
Данія протягом цілого року. На
спеціальний або імпровізований
майданчик виходять «команди»
по 2 або 4 футболісти в кожній.
Матч триває два тайми по сім
хвилин кожний з перервою в
одну хвилину.

ся за свої спортивні снаряди, і
хто-небудь з них, не подолавши
ширини каналу, плюхається у
воду під дружний регіт присутніх.
Голландці захоплюються ще

одним «власним» видом спорту.
На щорічних змаганнях в
провінції Зееланд кожний претендент
на титул «сильний і спритний»
повинен проскакати верхи певну
відстань, збити списом маленьке
колечко, підвішене на мотузці
над головами вершників, а потім
підняти це колечко з землі
теж на повному скаку.

Спортивні традиції
зобов язують жителів селищ, розташованих
на берегах англійської річки Айз,
раз на рік, влітку, зустрічатися в
своєрідному матчі. З правого
берега на лівий перекидається
канат, який потім по команді
тягнуть в різні боки. Переможені
опиняються в річці, і потім їх
витягують на свій берег захоплені
переможці.
Якщо в того чи іншого народу

немає «власного» спорту, він
вносить в уже існуючі види свої
національні корективи. Наприклад,
важкоатлети в Шотландії
займаються метанням восьмиметрової
колоди; її треба кинути
якнайдальше в певному напрямку. В
Австралії регулярно змагаються
лісоруби  хто швидше і
акуратніше обріже верхівку стовпа.
В єтнамці внесли корективи у
фехтування. Вони змагаються на
спортивному майданчику довгими
бамбуковими жердинами. На
кінці жердини прикріплено
шматочок крейди, яким позначаються
точки влучання.
Чоловіки з тихоокеанського

острова Нова Каледонія люблять
стрибки у воду. Вишкою для
стрибків їм править будь-яка
зручна скеля, що нависає над
океанськими хвилями. Але
стрибати просто так, заради стрибків,
у новокаледонців вважається
безглуздим заняттям. От якщо взяти
з собою гострий спис- та
підманити до скелі акулу і кинутися на
неї зверху, приколовши її губату
голову списом до дна затоки!
Так і діють найспритніші

чоловіки острова. Цей давній, і,
прямо скажемо, повний риску спорт
вимагає великого вміння і
хоробрості: бували випадки, коли бідо-

Небезпечні спортивні вправи норвезьких поліцейських: стрибки на
мотоциклі через людей!

Тільки в Голландії
Змагання з стрибків з

жердиною через вулицю-канал
могли народитися тільки в Голландії.
Цей вид спорту став традиційним
і дуже популярним в країні
каналів і гребель. Часто на вулицях
Антверпена чи Гента збирається
натовп болільників. Два-три
шестовики, потерши долоні, беруть-

10
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гічна вправа, яку час від часу
виконує кожний норвезький
поліцейський. На землю щільно один
до одного лягають обличчям вниз
п ятнадцять його колег у повній
формі і в касках. Виконуючий
вправу пролітає в стрибку з
трампліна на мотоциклі над
своїми товаришами і приземлюється
лише проминувши їх. Після
цього  на мотоцикл сідає той, хто
лежав з краю, а попередній
виконавець займає його місце. Ця
вправа, як твердять медики
поліцейського управління в Осло,
виховує холоднокровність, мужність
і стійкість.
Американці самі видумали

баскетбол і самі ж його
«вдосконалили». Для забави глядачів
спортсмени влаштовують баскетбольні
матчі, сидячи верхи на ослах!
Причому підлогу в залі навмисне
натирають перед матчем, щоб
зробити ЇЇ слизькою, а на ноги
ослів одягають гумові туфлі.
Тварини падають, скидають сідоків,
на майданчику раз у раз
утворюється «мала-купа». А задоволені

Баскетбол по-американськи: верхи на ослах. глядачі вимагають нових сутичок
і аплодують навіть тоді, коли

лашний стрибун сам ставав здо- Не менш небезпечна, але ду- спортсмена з вивихом чи перело-
биччю акули... же ефектна спортивно-психоло- мом виносять з поля.

шттш
ВСЕСВІТУ

ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!
Під час нещодавніх
легкоатлетичних змагань у
Венесуелі глядачі мали змогу
спостерігати незвичайне
видовище. Стартовий суддя
дав сигнал фінального
забігу на сто метрів, всі бігуни
блискавично схопилися з
місця, а кращий з них
Ромеро немов прилип до
старту. І він дійсно прилип:
хтось з конкурентів
непомітно змазав упор для ноги
клеєм, і Ромеро не міг
зрушити з місця. Судді
скасували цей старт, і у
повторному забігу все ж таки
одержав перемогу Ромеро.

ДОГАНЯЮТЬ СУСІДА.
У магазинах Канади
щороку вчиняються крадіжки на
40 мільйонів доларів! Про це
повідомила сама канадська
преса. В одному великому
універмазі у Торонто зграя
злодіїв на очах у продавців
спокійно вантажила піаніно
на автомашини. Лише через
деякий час продавці
дізналися, що то були зовсім не
вантажники, а злодії.
Одна місцева газета

написала, що за кількістю
крадіжок у магазинах Канада
незабаром може
перевершити навіть Сполучені Штати.

БАБУСЯ -
КОСМОНАВТКА. Як повідомляє газета
«Уолл-стріт джорнел», 71-
річна жителька Нью-Йорка
Патріція Ламерфілл
застрахувала своє життя на
випадок польоту на Місяць в
один мільйон доларів. У
страховому полісі є
примітка: «Неповернення
вважається доказом смерті».

НОВЕ У РЕКЛАМІ.
Американські фірми дійшли
висновку, що звичайні жінки
хатні господарки  можуть
значно більше зробити для
реклами, ніж навіть найдо-
свідченіші рекламні агенти.
Треба лише, щоб ці жінки у
розмовах із сусідками,
знайомими. на ринку, у метро
тощо повідомляли про
якості того або іншого товару.
Деякі фірми вже навіть

встановили винагороду за
подібну рекламу.

ЛІКАРЕ. ВИЛІКУЙСЯ
САМ... Лондонський
психолог професор Дж. Бартлесс
мав прочитати в
Оксфордському університеті лекцію на
тему: «Як розвинути свою
пам'ять». Проте прочитана
була лише половина
лекції. Під час перерви жар-
тівники-студенти поцупили
з кафедри картки з тезами
лекції, а без них професор
не міг читати далі..
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ВЕЛИЧ І КРАСА

ГЕРОЇВ ВАРАНТИ

В 1961 році Міністерство
копалень і енергетики
Румунії проводило нараду,
присвячену питанням
винахідництва і раціоналізації.
Невтомні шукачі нового
звітували про свій внесок в
розвиток техніки,
обмінювались досвідом і гостро
критикували бюрократизм,
цього, за висловом товариша

Г. Георгіу-Дежа,
«небезпечного ворога соціалістичного
будівництва».
Наприкінці наради її

учасники подивилися п єсу
А. Баранги «Скажене ягня».
Вистава мала величезний

успіх.
«Скажене ягня»  це

дотепна сатирична комедія,
головний герой якої робіт-
ник-винахідник Спірідон Бі-
сєріка, борючись за
впровадження у виробництво
свого винаходу, викриває
бюрократів і переродженців.
Вони випадково опинились

на чолі бюро винаходів та
раціоналізації і стали
гальмом на шляху технічного
прогресу заводу. Тома Ду-
мітреску, начальник бюро,
навів «порядок»: склав два
списки пропозицій  у
хронологічному й алфавітному
порядку  і проти кожної
написав: «відкладається». В
цій «операції» Думітреску

10 ♦

допомагають сповнений

зневаги до простих людей
інженер Мірча Кавафу 
уламок старого світу, технік-не-
дотепа Бонташ 
підлабузник, винахідник
вентилятора  «перпетуум мобіле», а
також профспілковий
«активіст» Таке Ірімеску, який
з являється на засідання на
одну хвилину, підписує
протокол і одразу мчить на
інші збори.
Бюрократам потурає

головний інженер заводу,
роззява Крістеску, який вірить,
що Кавафу допоможе йому
перебратися до столиці.
Здається, у Спірідона

немає ніяких шансів

запровадити свій винахід у життя.
Та ось в газеті з являється
критична замітка на адресу
бюро. Бюрократи
заворушились. Похапцем
затверджують вони всі винаходи і
раціоналізаторські пропозиції,
які надійшли за останні
п ять років. А Спірідона, за
спиною якого прагнуть
сховатись Кавафу і компанія,
кооптують навіть до складу
бюро. Він, мовляв,
скромний, чемний і лагідний.
Та Спірідон зриває

підступні задуми бюрократів і
у відкритому бою перемагає
їх.

Саме такий фінал твору

викликав хвилю вдячності

до драматурга з боку нова-
торів-глядачів. Вони
побачили в особі автора свого
союзника, кровно, як і вони,
зацікавленого в перемозі
нового.

Оця особиста
зацікавленість в успіхах
соціалістичного будівництва, непохитна
віра в торжество соціалізму
є чи не головною рисою
драматургії Аурела Баранги.
Вона дала йому змогу
відкрити ряд нових для
румунської драматургії тем,
створити галерею нових героїв.
1949 року Баранга пише

п єсу «Бур ян»  перший в
румунській драматургії твір
про формування нової
народної інтелігенції, про
обов язки вченого перед
народом. Головний герой п єси
вчений-хімік Андрій Бирля
 людина, не позбавлена

пережитків старого. В міру
того, як Бирля переборює в
собі ці вади, він стає
справжнім громадянином
нового суспільства.
До 1944 року інтелігенти

фігурували в румунській
літературі здебільшого як
«зайві люди», люди
трагічної долі. Бирля також
зазнав лиха: його не раз
принижували, з нього
глумилися фабриканти. І про це до¬
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речно нагадує вченому його
дружина, коли у нього
виникають вагання відносно

завдань науки, вагання, які
ледь не приводять його в
табір еміграції.

Та чесність людини й
вченого беруть верх, і Бирля
усвідомлює, що справжнє
покликання вченого 

служити народові. Ідейне
гартування Андрія Бирлі
відбувається саме в процесі його
активної участі у
соціалістичному будівництві.
Поряд з Бирлею в п єсі

діють типові представники
тієї інтелігенції, яка без
вагань сприйняла історичні
зміни в житті країни. Це 
Ірина Бирля і Марін,
молодий вчений, колишній
робітник.

Тема п єси «Бур ян» була
свого часу надзвичайно
актуальною для Румунії. Твір
з явився тоді, коли
Румунська робітнича партія
розгорнула роботу по
залученню інтелігенції до активної
участі у науковому і
культурному будівництві країни.
А. Баранга, драматург, що
став на позиції
комуністичної партійності, не тільки
відобразив у своїй п єсі
важливе явище дійсності. Його
трір був закликом до діячів
науки і культури
відмовитись від фальшивих теорій
про «чисту науку» і «чисте
мистецтво» і твердо стати
на шлях служіння народові.
Слідом за Барангою до цієї
теми звернулись X. Ловіне-
ску, Л. Деметріус та інші
румунські драматурги.
Принципове значення для

розвитку вітчизняної
драматургії мала й наступна
п єса А. Баранги «За щастя
народу», створена ним у 1951
році в співавторстві з Н. Мо-
рару. Автори з глибоким

знанням життєвого

матеріалу відтворюють героїчну
підпільну боротьбу
румунських комуністів у 1937
1938 роках, коли правляча
верхівка взяла курс на
фашизацію країни, на
підготовку до війни проти
Радянського Союзу. В центрі
п єси  сім я робітника-кому-
ніста Міхая Бузні, всі члени
якої виконують тяжку й
небезпечну революційну
роботу.
Зображуючи комуністів,

автори зуміли уникнути
схематизму і спрощення. Міхай
Бузня  душевна людина,
люблячий батько і разом з
тим  борець з непохитною
волею й залізною

витримкою. Цей простий робітник з
широким політичним
світоглядом і цільним
характером був новою постаттю в
румунській драматургії
початку 50-х років.
В основі п єси «За щастя

народу»  конфлікт між
силами прогресу й реакції. І
хоча поліції вдається
заарештувати комуністів 
моральна перемога
залишається на боці робітників.
В умовах, коли в країні

вже перемогла
народно-демократична влада, п єса
нагадувала глядачам, ціною
яких жертв була здобута
перемога, виховувала
любов до партії комуністів.
Героїчну боротьбу

комуністів за щастя народу
зображує й інша п єса А.
Баранги «Тріумфальна арка»,
дія якої відбувається в 1944
році, напередодні
визволення країни Радянською
Армією.

Теми всіх п єс А. Баранги
підказані йому самим
життям, в яке драматург
активно втручається. Баранга
відгукнувся на соціалістич¬

ні перетворення в житті
села п єсою «Золотий

врожай». Твір викриває
сільських багатіїв, які
різними засобами намагаються

перешкодити колишній
бідноті стати на шлях

колективного господарювання.

Але драматург н^
обмежується показом класової
боротьби. Він бачить і ті
нові проблеми, які постають
перед селянами,
змальовує нові взаємини між
людьми, нове ставлення

селян до загальиогромадських

інтересів.
Сучасності присвятив

драматург і п єси останніх
років  «Рецепт щастя» і
«Сіцілійський захист».

Позитивні герої А.
Баранги  люди, несхожі між
собою, і діють вони в різних
обставинах. Це і герої
підпілля, і вчені, і письменник
Александру («Рецепт
щастя»), і селяни-колективісти
Якоб, Войку і Цугуй
(«Золотий врожай»). Але всіх їх
об єднує безмежна
відданість справі соціалізму. В
цьому їхня духовна велич і
краса. їх доля  це доля
всього румунського народу.
Риси позитивних героїв

А. Баранги розкриваються в
дії, в боротьбі. Тим-то в
п єсах драматурга перемога
нового над старим є
художньо переконливим фактом,
а не механічною

констатацією дійсності.

Творам Аурела Баранги
завжди властива

оригінальна колізія, захоплюючий
сюжет. Динамізм дії в цих
п єсах зумовлений тим, що
вони відтворюють
невпинний рух вперед самого
життя сучасної Румунії

Ш. САДОВНИК
м. Чернівці
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САТИРА ДЖОНА АРДЕНА

ДЖОН ЛРДЕН. ВІСЛЮК З РОБІТНОГО ДОМУ.
КОМЕДІЯ НА ДВІ ДІЇ. ЛОНДОН, 1963.

«Якщо ви бажаєте зробити п єсу
придатною для читання...  сказав

колись Бернард Шоу,  не пишіть

в ній нічого такого, чого б не

можна було написати в романі. І

пам ятайте: усе, що покажуть

глядачам актор або театральний

художник, мусить бути написано

жваво, з вигадкою і гумором, 

одне слово, художньо».

Коли читаєш останню п єсу

молодого англійського драматурга

Джона Ардена, мимоволі згадуєш
ці слова його великого

співвітчизника.

Ми не бачили комедії «Віслюк з

робітного дому» на сцені, але
прочитали її і запевняємо, що

читання п єси Ардена  річ вельми

приємна. Усе тут  не лише

акторський текст, а й ремарки,

вказівки режисерам і декораторам 
написано саме так, як радив Шоу.

Комедію Ардена «Віслюк з

робітного дому» вперше було

показано в червні 1963 року під час

фестивалю в Чічестері театром

Лоуренса Олів є, а наприкінці

минулого року вона була надрукована
в журналі «Букс енд букмен».

Готуючи п єсу до постановки,

керівники Чічестерського
фестивалю з хвилюванням чекали її

прем єри, очевидно, не лише
тому, що це твір, написаний в

абсолютно новій для сучасного англій¬

ського театру манері, а й через те,
що «Віслюк з робітного дому» 

нищівна сатира на політичне

життя сучасної Англії.

1962 року Арден виголосив своє
творче кредо. Він сказав: «Мене

глибоко хвилює проблема: як

відтворити мовою поезії конкретне
життя сьогоднішнього дня,

відтворити так, щоб ілюструвати

життя і водночас розкривати його в

рамках історичних традицій нашої
культури». Вище наведене

висловлювання драматурга і було

покладене в основу написання
сатиричної комедії «Віслюк з робітного

дому».
Дія п єси відбувається в неве¬

ликому місті на півночі країни.

Арден показує боротьбу за владу в
місті між лейбористами і
консерваторами, причому ні ті, ні ті не

гребують в цій боротьбі ніякими

методами. Корупція проникла в
середовище муніципальних
радників і поліцейських чиновників;

найбільш поважний з «батьків» міста

сер Гарольд Суїтмен, який з

величезним пафосом виступає проти
«аморальності», виявляється одним

з тих, хто отримує прибутки з

«нічного клубу»,  тобто, по суті,

будинку розпусти.
До міста приїздить новий

начальник поліції  полковник

Фенг. Це старий служака, який

протягом усього свого життя звик

дотримуватись букви закону. Він
намагається поводитись чесно, але
виявляється, цо це не вигідно і

лейбористам, і консерваторам, отже,

кінець кінцем вони об єднуються,
щоб вижити з міста нового

начальника поліції, обвинувативши його
в некомпетентності.

«Наша справа  дурити

поліцію,  говорить один з головних

героїв п єси Чарлі Баттерсвейт...

Фенга ми вже обдурили! Корупція
поліції  це справа звичайна, а
от некомпетентність... Хо-хо!»

Розповісти сюжет комедії

детально майже неможливо.

Виходячи з традицій старої єлизаветим-

ської драми та комедій Бена
Джонсона, Арден вводить в свою

п єсу понад сорок дійових осіб;

сюжетні лінії переплітаються,
одна дія швидко і динамічно змінює

іншу, діалоги і монологи

органічно переплітаються з музичними

номерами, герої п єси часто

звертаються прямо до глядачів.

Останній прийом потрібний

драматургу тому, що він ставить

собі на меті створити гостру

соціальну сатиру, і в цьому відчувається
великий вплив творчості
Бертольта Брехта.

В п єсі «Віслюк з робітного
дому» усього дві дії, в першій дії

дев ять яв, в другій  десять,
швидка зміна яких дозволяє

драматургу оперувати величезною
кількістю дійових осіб,
утворювати безліч побічних сюжетних

ситуацій, на тлі яких ще чіткіше

вимальовується основний
сюжетний хід комедії.

Одна з кульмінаційних сцен

п єси, в якій член муніципальної
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ради, той самий Чарлі Баттерс*
вейт, імітуючи пограбування,
викрадає громадські гроші, які йому
доручено зберігати, написана в
просто-таки блискучому
сатиричному ключі.
В інтерв ю, яке Джон Арден дав

незабаром після прем єри
«Віслюка з робітного дому», він сказав,
що п єса малює, можливо, трохи
гротескну, але безумовно
правдиву картину життя невеликого про-
вінціального англійського міста,
відтворюючи тим самим
атмосферу політичного життя усієї країни
в цілому.
Як було і з попередньою п єсою

Ардена «Танець сержанта Мас-
грейва», в якій драматург також
у сатиричному плані змалював
англійську армію (вона йшла на
сценах лондонських театрів усього
кілька тижнів), вітчизняна
театральна критика суворо засудила
комедію «Віслюк з робітного
дому». Поки що її не поставив
жоден з лондонських театрів. Але де
свідчить лише про те, що
молодий драматург торкнувся одного
з найболючіших питань життя
країни.

Джон Арден народився 1930
року на півночі Англії в місті Барнс-
лі; закінчивши школу, він служив
в армії в Едінбургу, потім вивчав
архітектуру в Кембріджському
університеті. Цікавитись
драматургією Арден почав ще в дитинстві, а
його перші кроки на театральній
ниві пов язані з одним з найбільш

прогресивних театральних
закладів Англії, театром «Ройал Корт»,
який, поставивши в 1956 році
п єсу Д. Осборна «Озирнись,
розгніваний», дав поштовх розвиткові
нової англійської драматургії
критичного напрямку. В творчому
доробку Ардена є вже чимало й єс.
Першу його драматургічну спробу
«Води Вавілона» в 1957 році
показав глядачам театр «Ройал Корі».
Потім Арден пише п єси:
«Щасливий притулок», «Живіть, мов
свині», «Танець сержанта Масгрейва»,
два телевізійні твори: «Солдате,
солдате» і «Мокра риба», і
нарешті  «Віслюк з робітного дому».
Джон Арден, очевидно,

намагається створити епопею життя
сучасної Англії, оскільки одні й ті
самі персонажі переходять з од¬

нієї п єси в іншу. Так, наприклад,
з Чарлі Баттерсвейтом глядач уже
зустрічався в п єсі «Води
Вавілона», дія якої відбувається в
Лондоні, куди Баттерсвейт приїздить
з півночі в якійсь своїй справі.
Про Баттерсвейта також

згадують герої телевізійних п єс
«Солдате, солдате» і «Мокра риба», а
Гарольд Суїтмен, який «опікає» у
«Віслюку з робітного дому»
будинок розпусти, є однією з дійових
осіб «Мокрої риби».
В одному з недавніх інтерв ю

драматург заявив, що п єса
«Віслюк з робітного дому»  остання,
четверта частина вже написаної
ним, але ще не опублікованої
тетралогії. Говорячи про характер
своєї тетралогії, Арден зауважив,
що вона не буде нагадувати
відому трилогію Арнольда Уескера
(«Курячий бульйон з ячменем»,
«Коріння», «Я говорю про
Єрусалим»), яка, по суті, е розвитком
однієї сюжетної лінії. Арден
виводить у своїй тетралогії лише
спільних героїв, але кожна з
чотирьох п єс матиме свій, докорінно
відмінний од інших, сюжетний хід.
Творчість Джона Ардена йде в

одному руслі з роботою інших
молодих прогресивних англійських
драматургів, які прагнуть однієї
мети  говорити правду про
довколишній світ,  хоч і досягають
цього різними, несхожими один
на одний драматургічними
методами. Так, Арден застосовує в своїх
творах давні традиції англійського
мюзік-холла і пантоміми, свідомо
водночас йдучи за кращими
представниками єлизаветинської
драми і найвидатнішими

драматургами сучасності.
Виступаючи 1960 року в

проведеному журналом «Лондон ме-
гезін» симпозіумі, присвяченому
шляхам нового англійського

театру, Джон Арден заявив: «Я
вважаю, що драматургія 
мистецтво справді народне, і що воно не
повинно орієнтуватись на еліту,
якщо дійсно прагне залишатись
мистецтвом здоровим...

Я особисто віддаю перевагу
такій драматургії, яку можна назва
ти «романтичною», або, якщо
хочете, «поетичною» чи «епічною»,
оскільки я вважаю, що саме такий
вид драматургії завжди перемагав

усяку тимчасову моду; саме гака
драматургія, і тільки вона,
спирається на справжнє життя».
Англійський літературний критик

Арнольд Кеттл, оцінюючи
представників молодого покоління
англійської драматургії, зазначає:
«Арнольд Уескер Джон Осборн,
Брендан Біен, Шейла Делачі,
Джон Дрден, Бернард Копе... 
усе це молоді драматурги, які по-
різному обдаровані, по-різному
підходять до дійсності, але їх
творчість об єднана однаковим
прагненням показати на сцені
різноманітні сторони об єктивної
реальності та ставленням до цієї
реальності, яке можна назвати

гуманістичним. Ось сюди ми й
повинні звернути свій погляд,
шукаючи драму, здатну продовжити ту
боротьбу, що її благородно почав
Шон О Кейсі, драму, яка здатна
прийняти найбільш плідний вплив
сучасності  вплив театру
Брехта».

Раніше ми вже згадували про
те, що протягом останніх кількох
років драматургічне мистецтво в
Англії зазнає певного підйому.
Спроб піддати всебічному
аналізові причини такого приємного для
англійської культури явища ще не
робилося. Не претендуємо на
такий аналіз, звичайно, й ми, але не
можна не вказати на те, що Джон
Арден, очевидно, наблизився до
розв язання цієї проблеми, коли
заявив, що шляхи розвитку

драматургії взагалі й англійської

зокрема вирішуються зовсім не

визнанням з боку «еліти», а успіхом

у широкого глядача. Якщо за
кордоном знімають галас навколо

деяких п єс «абстрактного

спрямування», то можна з певністю

сказати  йдеться про чисто

скандальну славу. Успіх п єс Ардена
! його однодумців не має нічого
спільного із скандальними
сенсаціями на ниві формалізму.
Англійська буржуазна антреприза
ставить подібні п єси вельми
неохоче, бо не до смаку їй сати
ричний заряд таких творів. Однак
п єси Ардена, які ше тільки
пробивають шлях до широкого
глядача в Англії, користуються
великим успіхом в інших країнах світу.

Ірина ШМАРУК
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СЛОВО ПРО СЛАВНЕ ЖИТТЯ

ПЕТРО КРАВЧУК. ОДИН З ПЕРШИХ. ТОРОНТО, 1963.

Справді славним, мужнім,
бойовим і напрочуд послідовним був
життєвий шлях Івана Навізівсько-

го  одного з засновників

прогресивного руху українських

канадців, борця-комуніста, людини

благородних рис. Саме таким і постає

він з сторінок біографічного

нарису Петра Кравчука «Один з

перших». Петро Кравчук, що віддав

багато сил відтворенню сторінок

минулого і сучасного української

трудової еміграції, звертається до

благородної постаті Івана Навізів-

ського не лише для того, щоб

відзначити цим його 75-річний ювілей,

а й тому, насамперед, що він

уособлює кращі риси великого

загону українських трударів у Канаді.

Убога селянська хатина у Вор-

вулинцях Заліщицького повіту на

Тернопільщині, численна бідняцька

сім я, три морги землі  так
почалось життя Івана Навізівського.

Народна школа, потім вчительська

семінарія. І вже тут перше
знайомство з соціалістичними ідеями,

зустріч з Матвієм Поповичем 
майбутнім соратником по
пролетарській боротьбі. Соціалістичні
погляди молодого сільського
вчителя одразу приводять до гострого
зіткнення його з тогочасною

дійсністю. Він втрачає роботу,

потрапляє до «чорного списку». Йому

залишається розділити долю

десятків і сотень тисяч галицьких селян,

що, шукаючи кращої долі,
емігрували до США.

Разом з автором нарису

перегортаємо наступну, американську

сторінку життя Івана
Навізівського. Во'на порівняно коротка 
близько трьох років,  але
сповнена великого повчального змісту.
Тут і типові поневіряння емігранта
 виснажлива праця на пенсіль¬

тичної партії, він довгий час був
членом її Центрального Комітету.
Для Навізівського близькими

були життя й боротьба трудящих
Радянської України і
західноукраїнських земель. Коли останні в
1927 році потерпіли від повені,
канадські українці прийшли їм на
допомогу. Саме Навізівський
очолив делегацію, яка мала вручити
потерпілим зібрані кошти. Того ж
року він побував на VI-ому
конгресі Комінтерну, відвідав вперше
Радянську Україну. Схвильовано і
яскраво розповідав він канадцям про
її нове життя.

Непохитність, глибока

принциповість  ці чудові якості

пролетарського борця й керівника

демонстрував Навізівський кожним своїм

кроком, долаючи постійні

матеріальні нестатки, скажені нападки

опортуністичних та

націоналістичних елементів і переслідування

властей. В 1940 році Петро
Кравчук опинився разом з Іваном Наві-
зівським у концентраційному
таборі Кананаскіс. Ні на хвилину не
втрачав Навізівський віри в життя,
в майбутнє. Після звільнення з
концтабору він знову поринає в
кипучу діяльність, мобілізує зусилля
канадців на боротьбу з фашизмом,
на відновлення заборонених
прогресивних організацій. Тяжке горе,
 смерть сина, що загинув в боях
проти гітлерівців,  невиліковна
хвороба не припинили його
багатогранної діяльності. Аж до смерті
в 1954 році Іван Навізівський,
перебуваючи в керівництві ТОУК,
займаючись видавничою
діяльністю, залишається в рядах борців за
демократичні права, за міжнародне
співробітництво.
Авгор нарису живими рисами

намалював образ Навізівського 
людини скромної в побуті, веселої
вдачі, ладної віддати останній цент
товаришу, що бідує, зворушливо
теплої в своєму ставленні до
товаришів, непримиренної до ворогів.
Читач, безперечно, буде вдячний

Петру Кравчуку за те, що він
своїм нарисом суттєво доповнив
картину минулого української
трудової еміграції в Канаді. Водночас
його розповідь сприймається як
звернення до тих, кому належить
продовжувати її кращі традиції: у
вас є ким пишатись, є кого

наслідувати!

А. ШЛЕПАКОВ

ванській шахті, на ранчо, миття
посуду в ресторанах, поруч з
тривалим безробіттям, і вступ до
Соціалістичної партії Америки.

З 1911 року Іван Навізівський 
в Канаді. Саме тут на всю
широчінь розгортається його бурхлива
революційна діяльність. Він керує
виданням газети «Робочий народ»
 органу українських

соціал-демократів. Адміністратор, редактор,
він був водночас й простим
друкарем. І поряд з цим  численні
виступи на робітничих зборах,
мітингах, викриття капіталістичних
визискувачів, запекла боротьба з
опортуністами і .націоналістами.
Докладно розповідається в

нарисі про наступний етап в діяльності
Навізівського  його невтомну
підтримку завоювань Жовтневої
революції в Країні Рад.
Навізівський очолює видання нової

газети «Українські щоденні вісті». Ім я
його добре знала вся трудова
Канада. Один із засновників комуніс¬

ті



РОКИ" МИКОЛИ БАЖАНА
В ПЕСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

МИКОЛА БАЖАН. РОКИ. СВЄТ СОВЄТУ, 1963.

Після болгарської збірки М.
Бажана, про яку йшла мова в
одному з попередніх номерів нашого
журналу, вийшов вибір його
поезій у чеському перекладі.
Випустило його видавництво «Свет

Совету». Перекладав Бажанові
вірші Вацлав Данєк, як зазначено,

за співробітництвом Ореста Зілин-
ського. Це звичайна в Чехословач-

чині практика,  фахівець (у

даному випадкові історик

української літератури і знавець

української мови) консультує
перекладача в питаннях, пов язаних з

творчістю поета, і допомагає
розібратися в складних місцях тексту.

Таке співробітництво гарантує від

ляпсусів, що часом трапляються в

перекладачів, які відважно

вступають у боротьбу з не цілком
зрозумілим оригіналом.
Рецензована збірка має назву

«Роки», як і той вибір з поезій
М. Бажана, що вийшов

українською мовою 1957 р. Але це ні в

якому разі не повторення
української книги. Перекладач і його

консультант робили вибір не лише
на підставі сумлінного вивчення
всіх збірок поета, вони, крім того,

повизбирували ті вірші, що свого

часу з являлись по журналах і до
збірок не потрапили. Отже, вибір

є наслідком дуже грунтовного
ознайомлення з творчістю поета.

Базою для рецеЕїзованої збірки

були не лише останні видання, що
часто репрезентують ранню

творчість у надто скороченому
вигляді,  коли упорядник керується

усілякими, переважно позалітера-

турними, міркуваннями.
Те, що зробили чеські

інтерпретатори поезії Бажана, повинно б

стати загальною нормою. Справді,

слід братися перекладати лише

того поета, чия творчість добре

відома перекладачеві в усьому
обсягові. Багато користі дасть і

обізнаність з тими творами, яких
не доведеться перекладати, бо це

поширює уявлення про поета, не

раз може підказати перекладачеві

якийсь стилістичний варіант у дусі
поетики автора.
Отже, опрацьовано цей добір

поезій з такою старанністю, як
мало яке інше видання перекладів

з українського поета. Щоправда,
збірка невелика, у ній всього
22 поезії. Але більшість із них 

речі досить значного обсягу, та й
книжка має все-таки понад сто

сторінок. Можна пошкодувати, що

до збірки не потрапили деякі з

дуже значних творів (ну, хоч би

«Будівлі»), але жодна з уміщених
поезій не викликає ніяких

заперечень: є тут і «Пісня бійця», і
«Нічний рейс», і «Гофманова ніч», ї

«Слово о полку», і «Розмова

сердець», і «Смерть Гамлета», і
«Число», і «Трилогія пристрасті».

Пізніша творчість представлена

одним віршем з «Англійських

вражень», «Бурею» з «Міцкевича в

Одесі», а завершує збірку одна з
італійських поезій.

Те, шо збірка не включає в себе

деяких важливих творів,  це

вже, мабуть, провина не

упорядників, бо вони мусили триматися

обсягу, встановленого у
видавництві.

До збірки додана післямова,
написана в незвичній для нас формі.

Це ніби діалог між перекладачем

та його консультантом, діалог, що
дає стислий і яскравий огляд

творчого шляху М. Бажана, влучно
схоплює основні риси його
письменницького обличчя.

Кілька слів про переклади.
Вацлав Данєк  талановитий і

винахідливий перекладач.

Можливо, тут ми маємо випадок
особливої спорідненості між поетом і

творчими можливостями
перекладача, в усякому разі, перекладач
блискуче відтворює головні
особливості поетики Бажана 

поєднання монументальності й
напруженості, отой, так би мовити,

динамічний монументалізм. Але
В. Данєк також і активний
перекладач. Він не завжди стане

терпляче вишукувати можливість
відтворити оригінал тими самими або
приблизно тими самими словами.

Часом він, тримаючись основних

контурів твору, в деталях
відходить від нього, але майже завжди

лишається в колі образів і

стилістичних засобів автора. Не

видаються недоречними й випадки

(не часті) стилізації віршів

Бажана в дусі сучасної чеської поезії.
Дуже зрідка читач натрапить на

якусь дрібничку, з якою не
цілком можна погодитись. Такі, напр.,

«вишукуванні катастрофи» замість

«вишуканих катастроф» у

«Нічному рейсі» або трохи мляве
закінчення «Смерті Гамлета». В
оригіналі:

Де кожен засмаглий в боях

рудокоп

Навчить вас дивитися ворогу
в очі,

Навчить вас застрелити ворога
в лоб.

А в перекладі:
А там вас робітники, скликані

до лав,

Навчать перемагати ворога.

Але таких «недотягнень» дуже
мало, менше, ніж звичайно буває в

роботі такого масштабу.

Оцінюючи переклади, мало сказати, що
вони майстерні, хочеться їх

схарактеризувати, як натхненні.
Лишається хіба додати, що ця

книжка, зразкова якістю добору і

перекладів, ще й добре
оформлена, як і переважна більшість
чехословацьких видань.

Г. КОЧУР
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лево  югославське міс*
течко, де стояв великий
німецький гарнізон.
Звідти два рази на тиждень
на белградський склад
приїздив кіномеханік за
фільмами. Готуючи для
нього черговий
німецький кінофільм, Нікола
спритно замінив плівку: в
коробках опинився
«Диктатор»...
Юнацький запал і

сміливість 17-річного
Ніколи були такими
великими, що він навіть
вирішив поїхати у Валєво і
на власні очі побачити
все, що там станеться.
Така цікавість ледве не
коштувала йому життя.
...Просторий зал

кращого кінотеатру в місті

Цю історію розповів
Нікола Радосевич  один
з керівників
югославської кінематографії. Він
був її учасником, чи
точніше, організатором
того цікавого й навіть
кумедного епізоду, який
стався понад 20 років то-

му. _
...Йшов страшний для

Югославії 1942-й рік.
Гітлерівці окупували
країну, захопили Белград.
Жахлива хвиля
фашистського терору
прокотилася по всій країні.
Гітлерівці не лише вбивали
югославських патріотів,
вони знищували також і
духовні цінності 
громили бібліотеки, музеї,
палили книги, картини,
кінофільми.
Фільми, захоплені в

окупованих балканських
країнах, гітлерівці
звозили на один з
белградських кіноскладів.
Спеціальні представники
міністерства пропаганди
Геббельса переглядали всі
ці фільми, визначаючи,
які з них можна
демонструвати, а які
підлягають вилученню і
негайному знищенню.
На цьому складі разом

з іншими югославськими
робітниками працював і
17-річний Нікола
Радосевич. Він дуже любив
кіно, мріяв про кінокар е-
ру, і саме це привело йо¬

го на той склад. Іноді
робітники потай від
гітлерівців ховали
найкращі твори світового
кіномистецтва  радянські
фільми, картини деяких
інших країн, щоб
уберегти їх від знищення.

Одного дня,
навантажуючи на автомашини
чергову партію
кінострічок, приречених на
спалення, Нікола прочитав
на коробках 
«Диктатор». Так, це був
знаменитий фільм Чаплі-
на. Ім я видатного кіно-
митця завжди викликало
у Ніколи якесь особливе
благоговіння. За два
роки перед тим він написав
листа Чапліну, і той не
лише відповів юнакові, а
й прислав йому свою
фотокартку з автографом.
Цей подарунок
Радосевич зберігав як
найціннішу реліквію.

Хлопцеві пощастило
приховати від гітлерівціз
дорогоцінні коробки.
Вони опинилися у надійній
схованці. І тоді ж
народився сміливий план:
треба зробити так, щоб
гітлерівці побачили
«Диктатора»  цю вбивчу
сатиру на їхнього фюрера
і на весь їхній лад!

Підсунути цей фільм
німцям у Белграді було
дуже важко, тому
Нікола Радосевич обрав Ва-

заповнили гітлерівські
солдати та офіцери.
Звичайно, ніхто з них нічого
не знав і ніколи не чув
про всесвітньовідомий

фільм Чапліна. І ось на
екрані з явився Чарлі
Чаплій з піднесеною для
націстського привітання
рукою. Гітлерівці гучно
зааплодували. Але за
кілька хвилин почалося
неймовірне. Офіцери
зрозуміли, що їх хтось
спритно обдурив. Вони
почали стріляти в екран.
Знялася страшна
метушня...

Тим німцям, які не
знали справжньої
причини стрілянини, здалося,

Кадр з фільму

що на них напали

партизани. Було оголошено
тривогу.

Нікола Радосевич в цей
час стояв на вулиці,
поблизу кінотеатру, і ні-
мець-кіномеханік впізнав
його. Юнака схопили.
Того ж дня про подію

в кінотеатрі стало
відомо у Белграді, потім у
штабі верховного
командування німецької армії
і нарешті про неї
довідався сам Гітлер.
Вважають, що саме цей

епізод у Валєво став для
Гітлера нагодою
подивитися знаменитий фільм
Чапліна. До того він
забороняв будь-кому з
фашистської верхівки
дивитися «Диктатора» й
сам рішуче відмовлявся
від перегляду.

І ось за особистим
наказом Гітлера, у
спеціальному поїзді, під
посиленою охороною, з

Валєво до Берліна було
приставлено кінострічки
«крамольного» фільму.
Цим же поїздом у
Берлін був приставлений і
Нікола Радосевич.
Юнакові однак

пощастило уникнути
смерті. Наприкінці 1943 року
він втік з концтабору,
дістався Югославії, де
потрапив до партизанів і
воював проти фашистів.
Що ж до копії

фільму, то вона зберігалася в
особистих апартаментах
Гітлера. У травні 1945
року в бункері під
будинком рейхсканцелярії, там,
де сконав біснуватий
фюрер, радянські солдати
знайшли коробки з
фільмом «Диктатор».
Напевне, це була та сама
копія, яку Гітлера
примусив дивитися сміливий
югославський юнак.

:Диктатор».
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1879 року в поштовому

відомстві Швеції сталася
надзвичайна подія.
Необачливі друкарі випустили
чергову партію поштових марок
з грубою друкарською
помилкою. Трапилося так, що
хтось з працівників
друкарні переплутав кліше. Замість
потрібної цифри «ЗО»,
оскільки друкувалися марки
вартістю в ЗО шведських
ере, було поставлено кЛіше
з цифрою «20». Помилку
побачили лише тоді, коли
значна кількість марок вже
була видрукована.
Що ж робити? Вирішили,

нехай вже вийдуть в обіг ці
нові марки, вартістю в 20
ере, а потім надрукують
новий тираж, на цей раз 
потрібної вартості, тобто в
ЗО ере.

і лише тоді, коли марки
надійшли в обіг, шведські
поштарі схопилися за
голову. Адже на нових марках,
крім цифрової вартості,
була зазначена їхня вартість
й словами «тридцять ере».
Перелякані поштарі

почали швидко вилучати оці
курйозні марки. Але ж певну
кількість вже встигли прода-

Такий вигляд має
злополучна шведська марка, що
перетворилася на об'єкт не-
чуваного ажіотажу і
спекуляції.

ти. Винні в цій недоречно- !
сті, звичайно, й гадки не
мали тоді, що їхня помилка
спричиниться колись до

надзвичайного ажіотажу серед

філателістів, що злополучна
марка перетвориться з ро- і
ками на неабияку цінність.

Тепер, за наших часів,
коли філателія стала не лише
пристрастю людей, а й
великим і вигідним бізнесом
капіталістичного світу, кожна J
марка з друкарською
помилкою є об єктом нечува-
ної спекуляції. Заможні
колекціонери платять за по- !
дібні марки грубі гроші.
Отак почалася дивовижна \

історія шведських марок ви-
пуску 1879 року. Колись
було офіційно повідомлено, !
що отих марок з непоміче- |
ною помилкою розійшлося \
не більше однієї тисячі. Та І
тисяча давно вже наліплена !
на сторінки альбомів щас- >

ливих колекціонерів, але й !
досі продовжують з являти- J
ся все нові й нові її примір- J
ники. Причому власники всіх
цих нових знахідок запев- і
няють, що саме вони мають і

у себе справжній примір- j
ник.

Важко вже навіть сказати, j
скільки тих шведських ма- і

рок знаходиться тепер на |філателістичному ринку сві- І
ту. Останнім часом, у зв яз- j
ку з цим, колекціонери по- jчали купувати лише ті при- і
мірники, на яких € пошто- І
вий штемпель 1879 року. і
Але й це не стало перешко- S
дою для спритних
фальсифікаторів. З явилися вже й і
марки з слідами
«справжнього» шведського пошто- С

вого штемпеля 1879 року. S
Навіть досвідчені експерти j
не можуть тепер відрізнити
фальшивку від справжньої
марки!

А тим часом ціна за швед- і
ський "поштовий курйоз все
зростає, вона досягла п яти І
тисяч доларів... )

Пам ятник 
зображення померлого на
кладовищі кафірів.
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I В алеко в горах Гіндукушу, се-
1 Іред гірського пасма

Каракорум, в оточенні корінного
населення  китайців і тібетців, живе
плем'я «чорних кафірів». Ніхто не
знає їхнього походження, так само
і того, звідки вони тут з'явилися.
Колір шкіри у них білий, очі
блакитні, і вони цілковито
відрізняються зовнішністю від основних
мешканців цього району. Зелені
долини, в яких мешкають кафіри,
називаються нині «долинами
язичників». Всього «чорних кафірів»
налічується 1390 чоловік, решта
досить давно прийняла
мусульманство і злилася з місцевим
населенням.

Вчені тепер активно вивчають
занепадаючу культуру «чорних
кафірів», яка швидко зникає. В цій
примітивній культурі, втім, є дуже
багато цікавого і своєрідного.
Кафіри живуть в трьох долинах

Каракоруму, потрапити до яких
можна лише пішки. Вони
займаються рільництвом, яке провадять
примітивними способами. Однак
їхні села складаються з красивих,
прикрашених численними
оздобами кам'яних будинків. Кожен
будинок має свої індивідуальні
прикраси, орнаменти, вирізьблені з
дерева.
Цілком загадковим є той факт,

що основною фігурою в кафір-
ських орнаментах є кінь, хоча в
цій місцевості коні зовсім не
зустрічаються. Звідки ж запозичили
тубільці цей образ? Можливо, то
спогад про землі, з яких кафіри
колись примандрували до
Каракоруму
Головною богинею язичників-

кафірів є Гестак, яка опікає
кожну кафірську родину, їй присвяче-

Олтар бога Магандео Із
зображенням чотирьох
коней.

Жінки з племені

кафірів відзначаються своєю
вродою.

на святиня Гестакган, вхід до якої
оздоблено різьбленими
зображеннями коней і козлів. Перед
дерев'яним олтарем богині
Гестак кафіри складають в дні свят
жертви з козлячої крові й молока
кіз. Другий «великий бог»
кафірів  Магандео. Олтарі для нього
споруджуються за межами сіл.
Магандео приносять в дар
людську кров. Існує тут ще чимало
богів і богинь, одна з них богиня
Дезалік, опікунка вагітних жінок,
її зображення встановлене в
спеціальних «будинках жінок», куди
суворо заборонений вхід
чоловікам. Лише нещодавно італійським
ученим, які побували серед
кафірів, пощастило зробити першу
фотографію зображення цієї
богині.
Кафіри ховають своїх померлих

у дерев'яних трунах, які, однак,
не закопують у землю, а лише
прикривають важким камінням.
Обряд поховання дуже
урочистий, в ньому бере участь майже
есе плем'я.
У кафірів нема своєї

письменності й писаної історії. Проте
мистецтво їх дуже талановите,
Учені антропологи мають нині в
своєму розпорядженні записи кафір-
ських народних пісень, музики 1
народних оповідань.
Таємницю походження кафірів

буде, очевидно, не легко
розв язати. Своїм зовнішнім виглядом і
антропологічними даними вони
найбільше нагадують мешканців
середземноморського басейну, а
також стародавніх мешканців
Альп. Однак невідомо, чи є вони
справді пришельцями з Європи.
Можливо, що навпаки  деякі з
нинішніх європейських мешканців
потрапили сюди саме з районів
Гіндукушу й Каракоруму.
З кожним десятиріччям число

кафірів постійно зменшується.
Може статися так, що все плем'я
зникне, не залишивши по собі
жодного ключа до розв'язання
таємниці їх походження.

шштш
ВСЕСВІТУ

САЛАТОВІ ПАЛИЧКИ.
У США випущено сигарети
з салатового листя. Вони
позбавлені нікотину і до
того ж мають фільтр.
Рекламні проспекти фірми-винахід-
ниці попереджають, що
«салатові палички» мають не
такий добрий смак, як
звичайні сигарети, але через
деякий час до них можна
звикнути.

ПСИХОЗИ ТА
ПРИБУТКИ. Модні ательє Парижа
заробляють зараз великі
гроші на так званій «пошті
клаптів». Коли якійсь
видатній особі шиють одяг і
після цього залишаються

клапті, їх надсилають
поклонникам, а частіше поклонницям
цієї особи. Старі галстуки
тих ідолів цінуються,
звичайно, ще дорожче, а
найдорожче платять психопати-
поклонники за поношену
білизну свого кумира.

ОДИН ДЕНЬ НАРОД-
ЖЕННЯ. Місіс Ларрі Фар-
мер з Річмонда (Англія) 20
жовтня минулого року
народила свою четверту
дитину. В цьому факті не було
б нічого надзвичайного,
якби попередніх трьох дітей
вона не народжувала також
20 жовтня.

РЕКЛАМА І ПРИРОДА.
Мальовничий острів Капрі в
Італії відвідують численні
туристи. Але останнім часом
вони не можуть милуватися
його краєвидами. Цьому
заважають рекламні щити,
встановлені різними
фірмами в найбільш привабливих
місцях. Мер Капрі
змушений був наказати зняти всі
рекламні щити. Заборонено
також вішати рекламні
плакати на стегна ослів та на
борти автомобілів. І, на
превелику радість населення та
туристів, мер звелів також
зняти всі рекламні
гучномовці.
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Обличчя боннського правосуддя. Без слів.

Як виглядає західна «допомога» слаборозвиненим країнам»
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МАЛЕНЬКА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТАНЦЮ В ЗОБРАЖЕННІ НІМЕЦЬКОГО ХУДОЖНИКА ЛУЇСА РАУВОЛЬФА.

Що ти, люба! Це ж ланцюги для
коліс нашого автомобіля!

Прогорів. Це ти помилився!
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1 ®

I

АМЕРИКАНСЬКОГО

ГУМОРУ
На лавці у зоологічному саду дрімав якийсь

п'яниця. Його розтормошив наглядач саду.
 Прокиньтесь, прокиньтесь, сер! Я скочив у

жахливу халепу!
 Іди собі,  промимрив той.  Не чіпай мене.
Але наглядач наполягав:
 Послухайте,  сказав він, померла

знаменита мавпа, а завтра мають прийти 700 дітей. Я не
можу їх розчарувати. Я заплачу вам сто доларів,
коли заберетесь до клітки, влізете у шкіру мавпи
і удаватимете з себе цю бешкетницю.
П яниця поміркував і погодився  що не

зробиш заради ста доларів. О дев ятій ранку він уже
був у клітці. Прийшли діти, вони гомоніли та
верещали від радощів. Пустував і п яниця. Він
повзав, піднімався по вірьовці, добрався до самої
верхівки та й так розгойдався, що втратив
рівновагу, зірвався і впав до сусідньої клітки. Це була
клітка лева.
П яниця до смерті перелякався, коли побачив,

що до нього наближається лев. Він несамовито
зарепетував:

 Допоможіть... Убивають... Поліція...

Лев наблизився до нього і прошепотів на вухо:

 Заткни пельку, бовдуре а то втратимо
роботу.

  

 Я вчора була у лікаря,  сказала дружина
чоловікові.  Він порадив мені перемінити
клімат.

 О, чудово,  відповів чоловік,  за
прогнозом це станеться завтра.

  

До вестибюля одного готелю ввійшли молоді,
які роблять весільну подорож.

 Любий,  сказала вона чоловікові,  я
почуваю себе так незручно, всі на нас дивляться з
цікавістю. Чи не можемо ми удавати з себе давно
одружених людей?

 Звичайно можна,  відповів чоловік.
Неси чемодан!

  

Молода жінка щодня купувала на ринку свіжу
щуку. Десь на п'ятий чи шостий день продавець
не витримав й спитав:

 Скажіть, будь ласка, вам ще не набридла
оця риба?

 Розумієте,  відповіла жінка,  цілий
тиждень годую свого чоловіка рибою, а вік все ще
рветься на рибалку.

На мосту перехожий звернувся до самотнього
рибалки:

 Клює?
 Ще як!  пролунала відповідь.  Повірите,

лише вчора я тут піймав сорок штук.
 Ви знаєте, хто я?
 Ні,  відповів рибалка.
 Я місцевий суддя і власник цього маєтку.
 А ви знаєте, хто я?  спитав у відповідь

рибалка.
 Ні.
 Найбільший брехун у штаті Віргінія.

Я дуже довго шукав і нарешті знайшов собі до
серця дівчину. Я привів її додому, щоб
познайомити з матір'ю.

 Мамо, це чудова дівчина. Вона любить
куховарити, добре гаптує, охоче прибирає квартиру й
взагалі вміє все робити.

 Чудово!  задоволено сказала мати.  Я
запрошуватиму ЇЇ по вівторках і четвергах.

Один виборець, який різними хитромудрими
засобами допоміг своєму кандидатові на
виборах, дуже здивувався, коли його викликали до
суду.

 За що мене судитимуть?
 Вас звинувачують в тому, що ви голосували

аж сім разів.
 Звинувачують!  здивувався підсудний.  А

я гадав, що мене викликали для одержання
нагороди.

 

Хелло, Джіммі, вудиш?
Ні, топлю черв'яків.

  в

15-річна школярка питає в своєї матері:
 Чи може дівчина дозволити хлопчику, який

прийшов на перше побачення, зробити за себе
домашнє завдання?
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V ВИДАВНИЦТВАХ РЕСПУБЛІКИ

У видавництві Молодь'1 вийшли з друку:

АНГЕЛОВ Ц.СПРАГА. Роман. Переклав з болгарської А. Лисенко.

У Станки Гущавої подвійне горе: вмер чоловік Недялко, а нині згасло життя й
маленької доньки Венки. Лишилася Станка з сином-підлітком, без землі й без хліба, бо
останній шмат ділянки загарбав у неї рідний брат глитай Лукан Чобан. Подалась би
до людей, в кооперативне господарство, але там панує бездушна й черства людина
Дико Диков та його побратим Танаско Манов. А тут ще звідкись із небуття з'явився
бандит Чатала, який ще змолоду упадав за Станкою й пообіцяв жорстоко помститися їй
за те, що вона вийшла заміж за іншого... Тяжко молодій жінці. Та нелегко і тим, хто
вже кілька років живе в колективі. Свавілля й жорстокість голови кооперативу Дико-
ва, злидні і безгосподарність, підпільна, а часом і відверта агітація куркульні доводять
до розпачу й нестями працьовитих дубівчан. І лише завдяки волі й витримці
загартованих комуністів вдається по-справжньому налагодити життя в молодому
кооперативі.

Роман «Спрага»  справжній літопис життя східної частини Болгарії Добруджі. В
книзі автор створює ряд яскравих, колоритних образів трудящих-добруджан.

БАЙЛА ЯН. ТАЄМНИЦЯ АСТЕРОЇДІВ. Повість. Переклала із словацької Г. Пашко.

Радянський академік та його син, вивчаючи дно Північного Льодовитого океану,
випадково знаходять невідомий космічний корабель, який пролежав на дні майже
три тисячі років. Знайдений на кораблі щоденник та кіноплівки допомагають вченим
розкрити ряд таємниць, утому числі й таємницю виникнення астероїдів  уламків
планети сонячної системи, де жили люди з високою культурою.

В повісті розповідається і про пильність радянських людей, які перешкоджають
американській розвідці заволодіти небезпечними для людства секретами, знайденими
на космічному кораблі.

БРЕДБЕРІ Р. МАРСІАНСЬКА ХРОНІКА. Переклав з англійської О. Терех,

Рей Бредбері  найвидатніший сучасний американський письменник-фантаст.
Радянські читачі знають його по відомій книзі «451° за Фаренгейтом». Роман
«Марсіанська хроніка» друкувався у «Всесвіті» у 1962 році.

... 2001 рік. Американці колонізують Марс. Прекрасна марсіанська цивілізація
поступово гине, марсіани вимирають...

Це тільки невеличкий фрагмент з тієї похмурої картинй, яку змальовує в своєму
фантастичному романі Р. Бредбері. Письменник у художній формі викриває хижу
природу імперіалізму.

ВАРНЕНСЬКА М. ХЛОПЦІ З МІСТА ЛОДЗІ. Повість. Переклав з польської С, Ковганюк.

В основу цієї хвилюючої повісті покладено записки Станіслава Гаєка, керівника
підпільної молодіжної групи «Променисті», яка в окупованій Лодзі вела безстрашну
боротьбу з гітлерівцями. Але письменниця не обмежується суто документальними
фактами, вона розширює і коло дійових осіб, і рамки розповіді. Перед читачем проходить
історія «Променистих»  від перших іще несміливих кроків у боротьбі до широких
бойових дій.

Незважаючи на трагічний кінець, книжка в цілому викликає оптимістичне почуття.
«Променисті» залишаться живими в пам'яті польського народу, як живуть у нас герої-
молодогвардійці.
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Г АНУШ П. ЮПІТЕР 3 ПАВОЮ. Переклав з чеської В. Гримич.

В шумавських лісах Чехословаччини, поблизу державного кордону, співробітник
органів державної безпеки несподівано натикається на вбиту людину і встановлює, що
перед ним закордонний «гість».

Це загадкове вбивство наводить на слід шпигунської групи, яка діє на території
соціалістичної Чехословаччини. Викрити вбивцю вдається за допомогою староримської
монети «Юпітер з павою».

КАЙН Ф. ДУНАЙ ТЕЧЕ МИМО, Повість, Переклав з німецької Б. Гавришків.

У повісті австрійського письменника Франца Кайна розповідається про життя
молодих людей Австрії, що, покинувши село в пошуках заробітку, не знайшли і в місті
кращої долі.

Героєм твору Фердінандом володіє одне-єдине бажання: назбирати в місті грошей
на власний будиночок. Щоб здійснити його, юнак береться за будь-яку важку працю.
Зате його наречена Катаріна, що приїхала разом з ним із села і служить офіціанткою,
віддає перевагу «легкому життю». їй дедалі більше подобається товариство спекулянта
Люкінгера. Проте недовго тривало її примарне «щастя».

Прогресивна газета «Фольксштімме» називає повість Кайна одним із кращих
зразків сучасної австрійської літератури.

МОЛНАР Г. У КРАТНІ ЯГУАРІВ. Переклав з угорської К. Бібіков.

Це документальна розповідь угорського мандрівника, який двадцять років пре
у джунглях Бразілії. Чимало небезпек чатували на сміливого дослідника в тропічних
хащах. Але прагнення будь-що вивчити цей таємничий, загадковий край заохочувало
до подорожі. Спочатку в складі експедиції, а потім сам, Г. Молнар здійснив поїздку на
човні в райони верхньої течії ріки Купарі.

В повісті «У країні ягуарів» автор захоплююче розповідає про цікаві пригоди, що
трапилися з ним у джунглях, труднощі, які йому доводилося долати, боротьбу з
тропічними хворобами, хижаками та зміями, яскраво описує тваринний і рослинний світ цього
краю.

ГУЛЯШКИ А. НІЧНА ПРИГОДА. Переклав з болгарської О, Кетков,

Українські читачі вже знайомі з повістю відомого болгарського письменника А. Гу-
ляшки «Контррозвідка», що вийшла у видавництві «Молодь» у 1961 році. «Нічна
пригода»  продовження «Контррозвідки». Книга складається з двох частин: «Нічна пригода»
і «Однієї дощової осені».

Дія відбувається в прикордонних районах Болгарії. Імперіалістичні держави
засилають сюди своїх агентів, щоб перешкодити соціалістичному будівництву, підірвати
економіку нової Болгарії. Іноземні агенти доставляють через кордон і
розповсюджують отруйні віруси ящура, псують вакцину, передають через підпільні радіостанції
важливі відомості.

Головний герой повісті працівник органів державної безпеки Абакум Захов 
невтомно бореться з таємними ворогами і вміло викриває іноземних агентів.

«Весь мир» (на украинском языке).
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