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С Т О Р И Ч Н А
В І Х А

Нинішній 1966 рік увійде в історію насам
перед, як рік Двадцять третього з'їзду Кому
ністичної партії Радянського Союзу.

Які великі події передували цьому рокові і 
на порозі яких нових звершень стоїть тисяча 
дев'ятсот шістдесят шостий рік! Закінчено се
мирічний план розвитку народного господар
ства нашої країни, Радянський Союз вступив у 
новий етап розгорнутого будівництва комуні
стичного ладу. Жовтневий Пленум ЦК КПРС 
1964 року, березневий та вересневий Плену
ми 1965 року поклали край суб'єктивістським, 
волюнтаристичним методам в керівництві на
родним господарством і намітили широку 
програму дальшого вдосконалення керівниц
тва нашою економікою на справді науковій 
основі.

Шістдесят шостий рік — це передостанній 
рік великого п'ятдесятиріччя першої в світі 
держави робітників і селян. Мине всього 
двадцять місяців, і велика дата буде відзнача
тися в цілому світі. Радянський Союз на той 
час повною ходою крокуватиме по новій п'я
тирічці. Нові творчі успіхи, небувале піднесен
ня всіх галузей народного господарства й 
культури могутньою хвилею піднімуться назу
стріч славному піввіковому ювілею нашої дер
жави. Перебудова управління народним гос
подарством дасть на той час уже свої перші 
рясні плоди, набагато підвищиться рівень на
шого промислового виробництва й сільського 
господарства, рівень матеріального добробу
ту радянських людей. Мистецтво й наука до
сягнуть нових успіхів.

Величезний внесок зробив і робить Радян
ський Союз у справу боротьби за мир у ціло
му світі. Досить нагадати недавню зустріч ке
рівників Індії та Пакистану, що відбулася з 
ініціативи СРСР, зустріч, на якій переміг ми
ролюбний «дух Ташкента» і де було намічено 
розв'язання складних протиріч між двома ве
ликими азіатськими країнами не зброєю, а 
шляхом мирних переговорів. Але в умовах, 
коли американський імперіалізм весь час по
силює міжнародну напруженість, коли захід
нонімецькі реваншисти рвуться до оволодіння 
атомною бомбою, Радянський Союз, який

завжди стояв і стоїть за мир, звичайно, не 
може не вжити всіх потрібних заходів для 
своєї безпеки, до посилення своєї обороно
здатності. Радянські збройні сили здатні зни
щити будь-якого агресора чи групу агресорів, 
коли вони насміляться напасти на нас або на 
інші соціалістичні країни, з якими СРСР зв'я
заний договорами про дружбу і взаємну до
помогу.

Історичну роль XXIII з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу важко перебільши
ти. Освітити прожектором марксистсько-ленін
ської думки нові віхи розвитку нашої краї
ни; намітити дальші шляхи зміцнення єдності 
соціалістичного табору, всіх комуністичних і 
робітничих партій світу; продовжувати напо
легливу роботу над проблемами мирного 
співіснування країн з різним соціальним ла
дом; боротися за дружбу між народами й 
мир у цілому світі; виконувати свій інтерна
ціональний обов'язок по відношенню до на
родів, що ведуть справедливі визвольні війни 
проти колонізаторів і неоколонізаторів; допо
магати розвиткові країн, які вже визволилися 
з-під іноземного гніту; співробітничати з усі
ма братніми країнами соціалістичного табору, 
зміцнюючи його єдність і взаємодопомогу. Ці 
і багато інших проблем будуть обговорені на 
з'їзді і знайдуть своє розв'язання. XXIII з'їзд 
КПРС, як і попередні з'їзди нашої партії, ма
тиме величезне значення не лише для Радян
ської країни, а й для всього світового кому
ністичного руху, для всього людства.

Проект Директив XXIII з'їзду КПРС по п'я
тирічному плану розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1966— 1970 роки, схвалений 
лютневим Пленумом Центрального Комітету 
КПРС, — найважливіший за своїм значенням 
документ. Його обговорення стало справді 
всенародним і викликало велике творче і тру
дове піднесення радянських людей.

Велика справа Маркса—Енгельса—Леніна 
перебуває у вірних руках, комуністів Радян
ського Союзу— передової частини радянсько
го народу, ударної бригади світового кому
ністичного руху.
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Довжина цього гігантського цеху майже півкілометра!

Все тут автоматизовано — навіть доставка в цех ли
стової сталі для прокату.

Гігантську прокатну лінію виготовили і змонтували ра
дянські фахівці.

Ш  ..........нат можна сміливо сказати, що його 
будували не лише угорці, а й представники мало 
не всіх соціалістичних країн. П'ятнадцять років 
тому на будівництві було закладено перший ка
мінь. Тепер тут розкинулися корпуси найбільшо
го підприємства Угорщини, а навколо виросло 
нове соціалістичне місто Дунайварош.

Завод-гігант на Дунаї є підприємством зовсім 
нового типу. В його численних цехах відбуваєть
ся повний металургійний цикл — від збагачення 
залізної руди до випуску найтонших сортів сталі. 
І в кожному цеху можна побачити реальне вті
лення дружби і взаємодопомоги народів соціа
лістичного табору. Доменне і мартенівське облад
нання — з Радянського Союзу, складні верста
ти — з Німецької Демократичної Республіки, по
тужні електромотори — з Чехословаччини, різні 
прилади — з Польщі. На кожному кроці помітні 
тут сліди праці багатьох представників усіх цих 
країн, які приїздили сюди, щоб зводити велетен
ські корпуси і монтувати складне устаткування.

Для остаточного завершення проекту цілого 
комбінату залишалося збудувати цех холодного 
прокату. Це було справою дуже складною і зов
сім новою для Угорщини. Адже йшлося про ви
пуск тонкосортного стального листа на рівні кра
щих світових стандартів, завтовшки не більше од
ної чверті міліметра. Це вже просто ювелірна ро
бота в металургії. Звичайно, подібного досвіду 
угорські металурги не мали.

Але такий цех збудували. У нинішньому році 
він уже дає свою першу продукцію. Проекти 
нового цеху, всього його обладнання були виго
товлені в Радянському Союзі. Звідси прийшло на 
береги Дунаю й основне технологічне устатку
вання. А в Німецькій Демократичній Республіці 
та Польщі сконструювали і виготовили досконалі 
автоматичні установки і механізми. Новий цех 
вступив до ладу навіть значно раніше наміченого 
строку.

...Коли з прокатної лінії зійшли перші стальні 
листи, угорські робітники написали на них вели
кими літерами своєю рідною угорською, а та
кож російською, німецькою, польською, чеською 
мовами добре знайоме тут слозо «дружба».

— Ця сталь міцна, як наша дружба, — кажуть 
угорці, —  а наша дружба міцна як ця сталь!





На різних континентах — в містах Куби і на 
берегах Нілу, на підприємствах С ір ії та Афгані
стану, Іраку і Гани — скрізь можна побачити ма
шини і верстати, автомобілі і трактори, підйомні 
крани і екскаватори з фабричною маркою соціа
лістичних країн. Жителі цих країн можуть розпо
вісти, що ті заводські корпуси зведені інженера
ми з Радянського Союзу, а цю греблю збудували 
фахівці з Німецької Демократичної Республіки. 
Ось на цьому пустирі друзі з Чехословаччини 
незабаром збудують великий аеропорт, а там, у 
джунглях, румунські шляховики прокладуть авто
страду...

Численні економічні договори і угоди зв'язу
ють країни соціалістичного табору з багатьма мо
лодими державами, які здобули національну не
залежність і стають на шлях самостійного розвит
ку. Ці стосунки являють собою зовсім новий ТИП 
економічних взаємин між різними державами. 
Безкорисливість, щире бажання допомогти іншим 
народам, сумлінне виконання своїх зобов'язань, 
дружні почуття — ось що так високо цінують 
молоді держави в своїх соціалістичних партне
рах. їм  доручають найскладніші і найвідповідаль
ніші роботи — будівництво підприємств, електро
станцій і шкіл, розвідку надр, навчання молодих 
фахівців. Уряди і народи молодих держав добре 
вже знають, що допомога з боку соціалістичних 
країн ніколи не пов'язується з будь-якими полі
тичними умовами, з будь-якими зазіханнями на 
національний суверенітет тих, хто звертається по 
цю допомогу.

Сотні і тисячі спеціалістів з СРСР, Польщі 
і Чехословаччини, з Німецької Демократичної 
Республіки і Болгарії, з Угорщини і Румунії пра
цюють у багатьох країнах. Вони залишають тут 
не лише нові заводи і греблі, електростанції і 
житлові квартали, а й мільйони вдячних друзів, 
добру згадку і глибоку повагу до народу, який 
вони тут представляли. Вони залишають по собі 
глибокий інтерес і віру в соціалістичний табір, на 
прапорі , якого стоять слова поваги до інших країн, 
дружби з усіма народами світу.
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Ще двадцять років тому Румунія купувала за кордоном потрібне їй промислове обладнання. Тепер найдоскона
ліші верстати з маркою румунських підприємств добре знають і високо цінують у багатьох країнах світу. Со
ціалістична Румунія стала великим експортером різних машин і механізмів. На фото: в цеху нового верстато

будівного заводу.



Ір ак
Болгарські інженери роз
робили проект Багдад
ського аеропорту, який 
буде найбільшим на 
всьому Близькому Схо
ді. Довжина його зліт
но-посадочної полоси 
становитиме майже три 
з половиною кілометри. 
Майбутній аеропорі
зможе приймати найсу
часніші повітряні лай
нери.

У місті Сусе архітекто
ри з Соф ії спроектува
ли і звели великий ком
плекс, який складається 
з учбових закладів, гур
тожитків для учнів, жит
лових будинків, магази
нів, їдалень, кінотеатру 
тощо. Болгарські архі
тектори добре врахува
ли всі кліматичні та інші 
місцеві особливості. Но
вий житловий комплекс 
визнаний кращим у кра

їні.

ОАР
Фахівці з Німецької Демо
кратичної Республіки збуду
вали в Александрії вели
кий, повністю автоматизова
ний млин. Подібного під
приємства з таким доско 
налим сучасним устаткуван
ням немає в жодній іншій 
країні Арабського Сходу.
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Такої ткацької фабрики тут ніколи ще не було. ї ї  збудували фахівці з Німецької Демократич
ної Республіки. Фабрику устатковано новітніми високопродуктивними станками, виготовлени

ми також в НДР.

К онго (Б р а зза в іл ь )
Угорські грунтознавці виконали тут великий комплекс 
складних досліджень, спрямованих на боротьбу з шкід
никами грунту. їхня праця повернула народові цієї краї
ни великі земельні масиви, які незабаром стануть райо

нами високих врожаїв різних тропічних культур.

Т а н з а н ія
На місці отаких жалюгідних халуп тут вирос
туть нові квартали сучасних будинків. Проект 
нового житлового містечка поблизу міста Зан
зібара розробили архітектори з НДР. Вони 

також керуватимуть усім будівництвом.



к и ї в —
ЛЕИПЦІГ

Чотирнадцять століть стоїть над 
Дніпром красень Київ, а його мо
лодший брат — Лейпціг в минуло
му році відсвяткував своє 800-річ- 
чя. Найпочеснішими гостями на 
цьому святі були делегати з Киє
ва. Вони брали також участь 3 в 
ювілейному міжнародному ярмар
ку, бо знаменитий Лейпцігський 
ярмарок у 1965 році також уро
чисто відмітив своє 800-річчя.

Дружні зв’язки двох міст... Во
ни дуже різноманітні і відіграють 
важливу роль у зміцненні дружби 
народів Радянського Союзу і Ні
мецької Демократичної Республі
ки. Ці зв’язки знаходять свій вияв 
в обміні делегаціями, різними ви
ставками, літературою, музични
ми записами, в дружбі окремих 
споріднених підприємств і органі
зацій, в обміні інформаційними 
матеріалами тощо.

Чільне місце в цих зв’язках по

сідає обмін досвідом в промисло
вому і культурному будівництві, в 
розвитку міського господарства. З 
цією метою Киїз відвідало багато 
делегацій з Лейпціга, в свою чер
гу кияни — часті гості в Лейпцігу. 
Друзі їдуть до друзів. їдуть повчи
тися один у одного, поділитися 
своїм досвідом.

За останній час Київ відвідали 
працівники Лейпцігського окруж
кому Соціалістичної єдиної партії

У центральній частіші Лейпціга.

Німеччини, представники промис
лових підприємств, наукових за
кладів, молодіжних організацій, 
діячі культури. Гості з дружнього 
міста всебічно вивчали роботу 
Рад депутатів трудящих, закладів 
культури, господарства Києва, від
відували промислові підприєм
ства, колгоспи і радгоспи облас
ті.

Виступаючи по телебаченню, ке
рівник однієї з лейпцігських деле
гацій Ганс Ейзенгребер тепло ви
словився про братнє співробітни
цтво та єдність між КПРС і СЄПН, 
між нашими країнами і містами. 
«Члени нашої делегації, — сказав 
Г. Ейзенгребер, — з великим за
доволенням знайомились з досві
дом роботи київських друзів, який 
є для нас дуже цінним і корис
ним».

Велике значення мають безпосе
редні зв’язки окремих підпри
ємств, установ і навчальних закла
дів обох міст. Між ними підтри
мується систематичне листування, 
обмін зразками продукції, літера
турою, виробничою інформацією.

Дружні взаємини склалися між 
Київським державним університе
том ім. Т. Г. Шевченка і Лейпціг- 
ським університетом, Інститутом 
ім. Є. О. Патона і Лейпцігським 
інститутом електрозварювання, за
водом верстатів-автоматів імені

Делегація Лейпціга на чолі з обер’бургомістром Вальтером Крессе (перший 
зліва) оглядає будівництво нових житлових кварталів у Києві.



Новий оперлий театр.

Горького і верстатобудівним за
водом «Дремашиневерке», Київ
ською школою-інтернатом № 7 і 
Лейпцігською середньою школою 
№ 54.

Обидва університети — Київ
ський і Лейпцігський дружать вже 
понад десять років. Вони обміню
ються викладачами і студентами, 
науковими публікаціями, літерату
рою, учбовими планами. Виклада
чі університетів не лише знайом
ляться з роботою своїх колег, а й 
виступають з лекціями перед сту
дентами. Спільні наукові конфе
ренції і виставки книг, обмін 
спортивними делегаціями, зустрічі 
по радіо і телебаченню стали 
традицією.

А ось зразок дружби двох за
водських колективів —  бригади 
соціалістичної праці ім. сестри і 
брата Шолль Лейпцігського заво
ду «Дремашиневерке» і бригади 
Івана Іщенка з Київського заводу 
верстатів-автоматів ім. Горького. 
Бригади листуються, обмінюються 
досвідом соціалістичного змаган
ня, інформують одне одного про 
технічні новинки та організацію 
свого навчання і відпочинку.

Навесні минулого року на за
прошення німецьких друзів в 
Лейпціг виїжджала делегація київ
ських верстатобудівників. Німець
кі колеги влаштували їм теплу зу
стріч. А влітку вже київські вер
статобудівники зустрічали гостей 
з Лейпціга. Загальнозаводська зу
стріч, урочиста передача пам’ят
ного прзпора, великий концерт 
художньої самодіяльності —  все 
це надовго залишиться в пам’яті 
німецьких друзів.

Цікаву і змістовну роботу по 
розвитку дружніх зв’язків ведуть 
газети, радіо і телебачення обох 
міст.

Для ознайомлення своїх друзів 
з розвитком господарства і куль
тури Києва виконком Міськради 
надсилає в Лейпціг різноманітну 
інформацію. За останній час було 
також надіслано матеріали про 
організацію медичного обслуго
вування населення Києва, про зе
лену зону міста, про діяльність 
бібліотек, парків культури й від
починку та інших закладів.

Високо оцінюючи значення об
міну подібною інформацією, обер- 
бургомістр Лейпціга Вальтер 
Крессе в листі до виконкому 
Міськради писав: «Сердечно дя
кую за інформацію про Київ. Я 
повністю підтримую Вашу думку 
про те, що широкий обмін інфор- 
маціями сприятиме дальшому по
глибленню дружніх зв’язків між 
нашими містами».

До Лейпціга було надіслано фо
товиставки «Семирічка в дії», «Тру
дящі Київщини в боротьбі за ви
конання рішень XXII з ’їзду 
КПРС», «Київський метрополітен», 
«Т. Г. Шевченко», альбом «Украї
на в фотоілюстраціях», фонограм

ні записи українських народних 
пісень на слова Т. Г. Шевченка і 
пісень про Київ.

Зі свого боку лейпцігські друзі 
дали можливість киянам ознайо
митися з народними піснями і му
зикою НДР, надіславши записані 
на плівку концерти. Крім того, во
ни надіслали в Київ ряд альбомів, 
літературу, різні довідково-інфор
маційні матеріали тощо.

Цікаву роботу ведуть бібліоте
ки столиці. Тут завжди можна по
бачити газети і журнали з НДР, 
новинки німецької літератури. 
І це не лише в бібліотеках для 
дорослих. У дитячих бібліоте

ках ім. Макаренка, ім. Котовсько- 
го та інших влаштовуються книж
кові виставки «Німецька держава 
робітників і селян», «Як живуть 
діти в НДР».

Таку ж роботу ведуть і в Лейп- 
цігу. В будинку Товариства німець
ко-радянської дружби читаються 
лекції про Радянську Україну та ії 
столицю, влаштовуються виставки, 
демонструються радянські фільми. 
А минулого року жителі Лейпціга 
приймали в себе митців з Києва, 
які познайомили їх з українською 
музикою і піснями.

К. ЄРМОЛАЄВ

В одному з виставочних павільйонів Лейпцігського ярмарку.



Сезстрашний командир 
Фам Ван Хай.

п■  ■  ерше бойове завдання
він виконав, коли йому 

ледве минуло 14 років. Але Фам 
Ван Хай встиг вже перед тим по
бачити чимало такого, що перед
часно зробило його дорослим. 
Годі на його батьківщині ще пану
вали французькі колонізатори. І 
хоч у 1945 році сталася Серпнева 
революція, народові Південного 
В'єтнаму довелося майже друго
го ж дня взятися за зброю, щоб 
вберегти її завоювання. Батько 
хлопчика був активним учасником 
підпільної боротьби проти загарб
ників. Одного дня його схопили, і 
потім Фам Ван Хай побачив лише 
знівечене тіло свого закатованого 
батька...

Відтоді 14-річний хлопець став 
до лав південнов’єтнамських бор
ців за свободу і незалежність. 
Перше бойове завдання було не
легким. Треба було напасти на по
ліцейський пост в Поло, де кату- 
взли патріотів, і знищити його. 
Сам-один, з двома ручними гра
натами вирушив Фам Ван Хай на 
завдання.

У повідомленні про цю опера
цію окупанти писали про якийсь 
«загін диверсантів». Можливо, во
ни й справді не повірили, що цей 
сміливий напад на півтора десятка 
озброєних людей здійснив один

хлопець з двома ручними грана
тами.

1954 року, коли французькі оку
панти капітулювали і було підпи
сано Женевську угоду, Фам Ван 
Хай повернувся в рідне село, він 
гадав, що з війною вже покінчено 
й можна братися до якоїсь мир
ної роботи. Але французьких оку
пантів змінив новий, ще більш не
безпечний і підступний ворог. Це 
були американські агресори. В 
Сайгон нагрянули із Сполучених 
Штатів численні «радники» і «екс
перти», щоб підтримати диктату
ру маріонеткового прем’єра Нго 
Дінь Дьєма. Для Фам Ван Хая 
знову почалася війна за свободу 
і незалежність свого народу.

Незабаром у Сайгоні і в колах 
американських «радників» поши
рилися чутки про якийсь «Баталь
йон 301» південнов’єтнамських па
тріотів. Отой напівлегендарний ба
тальйон діяв у самому лігві Дьє
ма, мало не на самих околицях 
Сайгона. Він робив зухвалі напа
ди на пости і автоколони військ 
Нго Дінь Дьєма, пускав під укіс 
залізничні ешелони, під його уда
рами злітали в повітря склади 
пального і боєприпасів.

Та чи повірив би хтось у Сайго
ні, що весь отой батальйон скла
дається лише з ...трьох людей! А 
це було саме так. Безстрашний 
Фам Ван Хай разом з двома свої
ми товаришами, такими ж сміли
вими молодими хлопцями, й скла
дали весь «Батальйон 301». Всі 
троє мали спочатку на озброєнні 
лише одну рушницю. Так виникла 
цифра «301», яку сайгонські ма
ріонетки разом з американськими 
окупантами вважали за черговий 
номер батальйону. Саме так вони 
писали про нього в своїх воєнних 
зведеннях.

Південнов’єтнамське населення 
всіляко допомагало трьом смілив
цям. Втім, втрьох вони залишали
ся дуже недовго. Йдучи джунгля
ми від села до села, вони вербу
вали серед населення нових бій
ців.

Після одного сміливого нальоту 
групи Фам Ван Хая на табір сай- 
гонських військ власті Дьєма за
судили його заочно до смертної 
кари. Спеціальні загони розшуку
вали його скрізь. А безстрашний 
хлопець із своїми товаришами 
з ’являвся несподівано в найнебез- 
печніших місцях, сіючи паніку се
ред окупантів та їхніх маріонеток.

На початку 1960 року померла 
мати Ф ам Ван Хая. Сайгонські по
ліцаї влаштували засідку, щоб схо
пити легендарного командира «Ба
тальйону ЗОЇ», коли він приїде 
прощатися з небіжчицею. Три дні 
вони не дозволяли ховати помер
лу, чатуючи на її сина. Але місце
ве населення вчасно повідомило 
Ф ам  Ван Хая про небезпеку.

Хлопець не зміг попрощатися з 
м атір ’ю, але через кілька днів він 
побував на її могилі. І на знакЗброю воші добували у ворога
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Л-Ііж боями і походами вони вивчали військову справу.

своїх відвідин Фам Ван Хай з то
варишами розгромив поліцейський 
пост, захопив зброю, боєприпаси. 
Він побачився із своїми односель
чанами і навіть виступив з палкою 
промовою перед ними. І у зворот
ну путь легендарний командир ви
рушив з новими бійцями —  това
ришами свого дитинства.

Сайгонські власті порозклеюва
ли скрізь оголошення з портре
тами Фам Ван Хая. Вони обіцяли 
винагороду тому, хто схопить без
страшного командира «Батальйо
ну 301» або викаже його місцепе
ребування.

З утворенням наприкінці 1960 
року Національного фронту визво
лення Південного В’єтнаму був по
кладений початок існування регу
лярної, добре організованої і оз
броєної армії Визволення. Пере
став існувати «Батальйон 301», але 
не меншою легендарною славою 
оточена тепер регулярна 65 окре
ма рота, якою командує Фам Ван 
Хай.

65 рота діє в одному з найваж
ливіших районів, поблизу Сайго
на. Досвід, набутий в роки парти
занської війни, дуже згодився Фам 
Ван Хаю. Його рота здійснює рап
тові нальоти на ворога, робить 
свою справу і зникає в джунглях 
так само блискавично, як і з ’яв
ляється звідти. І коли в газетах 
друкуються все нові й нові пові
домлення про блискучі операції 
армії Визволення в самому лігві 
ворога, за цими повідомленнями 
часто можна безпомилково вгада
ти д ії Фам Ван Хая та його бойо
вих друзів.

А недавно командир 65 роти 
був учасником першої конферен
ції героїв визвольної боротьби. 
Тут йому було вручено високу на
городу — орден «За заслуги у 
визвольній боротьбі» 1 ступеня.

Колишній селянський хлопчик з 
долини ріки Меконг став досвід

ченим командиром. Він один з 
тих героїв, які на своїх плечах 
несуть тягар боротьби в’єтнам
ського народу за свободу і неза
лежність. Таких, як Фам Ван 
Хай — тут дуже багато, і це запо
рука неминучої остаточної пере
моги їхньої справедливої спрази.

Армія Визволення — тепер це регулярне військо, добре озброєне, дисцип
ліноване, з високим моральним духом.



СУЧАСНА РУМУНСЬКА ПОЕЗІЯ

ТУДОР А Р Г Е З І

ПОЕМА
Поема, про яку я мрію, 
в душі тріпоче так давно. 
Душа, відкрита буревію, — 
в світанки відчиня вікно.

Вона мережить щедре слово 
в озорені бентежні дні. 
Немов троянди, малиново 
Цвітуть на раннім полотні.

Поема, як пташині злети,
У ній — мій час і родовід. 
Вона легка, як пісня флейти, 
і голосиста, наче світ.

Шукав... а на порозі хати 
поема чула поклик мій.
Над нею нахилилась мати, 
співала колискову їй.

МИХАЙ Б Е Н Ю К

ДОРОГА
Зачинені двері... заковані, 
Назавжди ключі втрачені: 
Сторож кудись поїхав, 
і сам не знає куди.

Ти стоїш з путівником в руках 
і перелистуєш свої спогади — 
з Прекрасними Оленами 
та першими поцілунками.

Жалкуєш ти, що не став героєм, 
що не жив за життя Леніна,

що не розписався багнетом 
на стінах Берліна.

Замріявся в рожеву далечінь, 
де на березі озера, 
як лебідки, кружляють дівчата.

Вітер грає в твоєму волоссі, 
яке під сонцем уже сріблиться.
Це — минуле твоє.

А майбутнє...
Ні перепон, ні дверей не має.
Все ж без ключа туди не зайти.
А ключ наш єдиний: — молодість!
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ДЖОРДЖЕ Д А Н

ВСІМ ДАРУЮ СЕБЕ...
Дарую себе камінню і металам,
дарую себе травам і деревам,
дарую себе всім створінням і речам,
але найперш — дарую себе людям праці,
дарую знаряддям цих людей,
якими вони тешуть камінь і плавлять метал,
косять трави і ліс рубають,
поливають посіви і пробуджують життя.

Сонце дарує своє сяйво і тепло, 
хмари дарують дощ і прохолоду, 
земля дарує хліб і сіль,

дерево — тінь і плоди свої...
А людина? Що їй робити?..

Дарувати себе 
з кожним диханням,
не боятись, що краплю душі загубиш; 
Даруй себе — сонцю, хмарам, 
землі, деревам і людям.
На всіх розділись,
і тоді відчуєш, як у серці джерела б'ють. 
В пробудженні вчуєш радість народу, 

а вона ж у серці відлунюється.

ТІБЕРЮ У Т А Н

ЧЕРЕШНЯ
Загорни мене в квіти свої, у гілля — 
В прохолодну, ворсисту, пахучу тінь. 
Коли я торкнуся твого стовбурця, 
він жайворонком заспіває.
Люди зупиняться слухать його, 
як натягнуту мідну струну.

Як ми подібні одне до одного

в літніх дозрілих, щедрих плодах. 
Молодість залишилась позаду, 
Зате перед нами — життя!

Я почуттям розів'юсь, як гілками, 
Щоб сонце у стовбур вливати,
Хоч наше коріння в землі, 
воно — теж у сонячнім сяйві.

ЛЕТ1ЦА П А П У

диво
Мов книгу, ми відкрили небо,
Ми обтрусили кожен лист — 
немає ангелів, нема святих!

І диво сталося.
І ми. до нього звикли на землі.
Мимохідь вітаєм його 
і говорим йому звичайні слова:

Диво, витруси свою парусинову блузу — 
білу от вапна,

чорну од сажі.
Інколи його обличчя так подібне до нашого, 
що важко розрізнити.
Тоді всі кольори зливаються 
в єдину ріку світла.

А ми берем на плечё 
звичайні знаряддя: 
серпи і молоти — 
вирушаєм оновлювати світ!

t
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ЙОН Б Р А Д

ДО ЗЕМЛІ
Земле, ти і в горі - 
ховай турботи зморені.
Де бродять вони полями, лугами — 
розорюй всіма плугами.

Від полів — до блакиті озер 
загорни в потоки борозен.
Щоб і квіти, і зорі осінні 
проростали з твоїх посівів.

Там, де мрії твої літали, 
прислухається вітер талий, 
як шепоче в степах пшениця, 
як хлюпоче у сяйві криниця.

Там збирають багате жниво, 
мов розплавлене золото місяця. 
Напиваються променем ниви — 
скоро хліб новий терпко заміситься.

Заблукалася любов моя, полем заквітчана, 
як трояндами захмелена дівчина, 
ї ї  щоки лоскоче колос, 
її будить пташиний голос.

Земле моя, чорнотала, 
не забирай зірниці, що впала, 
поведи її з поля на поле, 
де стернина ніженьки коле.

Ти зроби мені ласку: 
підніми у чисту блакить 
посланця-колоска, 
що на вітрі бринить.

Там птиця безперестанку 
землі і небу дарує співанку.
Це трелі жайворонка 
у ранковій порі, 
як дарунок твоєї зорі.

ФЛОРЕНЦА А Л Б У

ТРАКТОРИСТИ
Проходять вони крізь запилений день 
кремезні, скупі на слово.
За ними земля зацвітає 
і веселкою в небо злітає.

Вони засмаглі, як молодість, 
вони, як дорослі діти.

Вони сіють у степовім Берегині1 
веселки і зерна,
жайворонки і пісні в терпкі місячні ночі 
Вони проходять — 
і слідом за ними 
весна настає.

1 Береган — цілинний степ в Румунії.

НІНА К А С І  АН

ВДЯЧНІСТЬ
Як легко йти по світу гордою, 
Стежини обминаючи гірські,
З очима тихими й холодними, 
що зневажають пристрасті людські.

Мені ж судилося віками 
брести в заклечані сади, 
й зривати гострими зубами 
із древа мудрості плоди.

Мене приваблюють ракети, 
земні і райдужні мости.
Там словом грались декаденти 
натхненні, горді і пусті.

Я ж одягнула грубий одяг — 
для праці і для боротьби; 
і про життя складаю оди,
Тобі, народе мій. Тобі!
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Складаю за натхнення шану, 
вам — хлібороби, шахтарі.
За хліб людський, — дорогу ранню,

за сяйво віщої зорі.
'Вона в поезію здіймає, 
в земні тривоги, в небокраї.

ОТІЛІЯ К А З І М І Р

КОЛИСКОВА ПІСНЯ- 
ПІСНЯ ПРО МИР

Спи, дитинко моя! Засни...
До світанку, до ранку весни.

Згущаються сутінки в надвечір'я.
І довго під зорями бурі клекочуть, --
танцюють до пізньої ночі 
танець ненависті і зневір'я.

Чорні ворони кружать над нами, . 
тільки в нашій кімнатці затишно.
А небо в провалля летить з громами, 
а мати спокійно тебе колише.

Знедолені,
босі,
хворі,
слабі
сьогодні — стожильні і здружені.
Плече до плеча підставляють тобі, 
в дарунок приносять ружі.

Ненавистю серця, 
голосом криці, 
твердою рукою робітника 
ламають вони блискавиці, 
як сухостої у сосняках.

Щоб татко забув жорстокі бої, 
щоб ненька тебе не кропила сльозою, 
щоб димом не віяло з чорних руїн, 
щоб ти не росло сиротою.

А нас мільйони! А ми вулкани!
А нам до мети злітати.
І мить перед нами, як тінь зникає, 
і наші очі не хочуть ридати.

Спи, мій синочку. Під маревом зір 
Слухай пісню мою про мир.

З румунської переклали 
Микола СИНГ АЇВСЬКИЙ 
та Йосип ФЕЛЬДШТЕЙН
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ООКА С Ь О Х Е И Малюнки А. Ж у к о в с ь к о г о

РОЗДІЛ І.

Унтер ударив мене по обличчю.
— Бовдур! Йому, бач, наказали, і він од

разу приперся назад! Кому ти тут потрібен? 
Якби стояв на своєму, вони б тебе не змог
ли вигнати. Тільки сухотних нам і бракува
ло! Чи ти забув, що наші солдати самі до
бувають собі харч?! То надто велика роз
кіш тепер — годувати людей, з яких уже 
жодної користі. Повертайся в госпіталь! 
Коли знову не приймуть — сідай під две
рима і не руш з місця. Врешті вони муси
тимуть прийняти тебе. Сиди й чекай, ну а 
якщо все-таки не приймуть — тоді вже ти 
муситимеш гідно померти. Дали ж тобі гра
нату. Зараз тільки в такий спосіб ти можеш 
довести свою відданість батьківщині.

Я дивився на його слиняві губи і думав 
про те, що надто вже він нервує, виголо
шуючи мені смертний вирок. Мабуть, під
вищуючи голос, він, як і всі військові, по
чуває себе певніше. Відтоді як становище 
армії погіршало, командири почали зганяти 
на солдатах свою злість і тривогу, яку досі 
приховували під машкарою байдужості. А 
тепер розмови про харчі страшенно дра
тували командира.

Я добре знав, що скільки б не «сидів» 
перед госпіталем, без пайка мене ніколи не 
приймуть. Продуктів було мало, лікарі й са
нітари * самі з'їдали все, що відпускалося 
для хворих та поранених. Перед госпіта-

Ромам друкується а незначними скороченнями.
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лем у безнадійному чеканні вже сиділо 
кілька солдатів. Очевидно, їм, так само як 
і мені, було наказано «вмерти» тут. Невдов
зі після того, як наприкінці листопада ми 
висадилися на західному узбережжі остро
ва Лейте, у мене почалося легке кровохар
кання. Перед цим, ще на Лусоні, я вже* по
чував себе погано, а після боїв на узбе
режжі Лейте і виснажливого походу вглиб 
острова хвороба загострилась. В частині 
мені видали пайок на п'ять днів і відрядили 
на збірний медичний пункт, що містився в 
горах. У філіппінській халупі над сяк-так 
збитими нарами, на яких у кривавому ган
чір'ї покотом лежали поранені, стояв вій
ськовий лікар. Він одразу накинувся на мене 
за те, що я «наважився прийти в госпіталь 
з такою дурницею, як туберкульоз». Та до
відавшись, що я маю продукти, одразу по
лагіднішав і дозволив залишитись»

Через три дні мені сказали, що я цілком 
здоровий і вигнали назад в роту. Проте 
ротний не погодився з висновком лікаря, 
нагадав, що продуктів мені видали на п'ять 
днів, і наказав «долікуватися». В госпіталі ж 
сказали, що мого пайка не могло вистачити 
на п'ять днів, і, наче м'яч, знову відпасу
вали в роту.

— Зрозумів! Солдатові першого розря
ду Тамура наказано повернутися в госпі
таль і в разі, якщо його не приймуть, умер
ти, — повторив я наказ.

Як правило, солдатам заборонялися всі
лякі розмови й слівця, як ось це «зрозу
мів», але цього разу унтер промовчав.

— Нічого. Вище голову! Все це на славу 
батьківщини. Будь до кінця вірним солда
том імператора!

— Слухаюсь!
Край вікна, притулившись на брудному 

ящику, щось мовчки писав вахмістр, який 
відав продовольчим постачанням. Коли я 
підійшов до нього і почав доповідати, він 
підвівся. Його і без того вузькі очі ще зву
зились.

— Звісно шкода, що доводиться тебе ви
ганяти, але ж і командир не винен. Ти му
сиш це розуміти. Ну гаразд, я дам тобі 
батат.

З невеличкої купки батату, зваленого в 
кутку кімнати, він узяв повну жменю і про
стягнув мені. Це був філіппінський батат- 
камоте, що смаком нагадував японську со
лодку картоплю. Подякувавши, я тремтячи
ми руками сховав батат у мішок. Шість кар
топлин! Це все, що держава Хлогла зроби
ти для мене, для підтримання мого життя. 
Держава, якій я належав, заради якої ри
зикував життям. В оцій цифрі «шість» — 
страшна математична точність.

Я козирнув і повернувся кругом. Нараз 
почувся голос унтера — командира відді
лення:

— Ротному можеш не доповідати!
Десь у глибині душі я сподівався, що 

командир роти якось. допоможе мені, та, 
виходить, моїм сподіванням не судилося 
збутися. На фронті молодші офіцери часто 
перебували під впливом унтер-офіцерів. 
Кімната ротного містилася за якісь два кро
ки від мене, треба було тільки пройти га
лерею, вхід до якої прикривала циновка.

Оце «можеш не доповідати» свідчило 
про те, що доля моя була вирішена ще вчо
ра, тоді, коли мене вдруге відрядили в гос
піталь. Даремно я сьогодні повертався.

Я спустився напівзогнилими сходами; со
нячне проміння, що пробивалося крізь ли
стя, яскравими плямами розсипалося по 
землі. Перед будинком росли кущі з блідо- 
рожевими квітами, схожими на ранній цвіт 
вишні. За ними починався ліс. Там кілька 
десятків солдатів копали протиповітряні щі
лини.

Лопат було мало, і дехто копав полама
ними каструлями або палицями, знайдени
ми в селянських хатах. Американці вже дав
но не бомбардували нашу розбиту роту, 
що ховалася в гірському селі, але ці щіли
ни якось підтримували відчуття безпеки. 
Крім того, якусь іншу роботу тут придума
ти було важко. Обличчя солдатів, що пра
цювали в затінку дерев, здавалися застиг
лими масками. Іноді дехто підводив голову, 
дивився в мій бік, але одразу ж одвертав
ся і, втупивши очі в землю, копав знову.

Більшість із них, так само як і я, були ре
зервісти. Нудьга, що панувала на транспор
ті, яким ми пливли з Японії, об'єднала нас 
спільною долею рабів; після прибуття на 
Філіппіни нас змішали з кадровими солда
тами і на три місяці послали в табори, де 
рутина військової служби знову зробила 
нас егоїстами, такими ж, якими ми були 
в повсякденному житті. З погіршанням ста
новища нашої армії після висадки на Лейте, 
ця риса стала ще виразнішою. Коли ж я за
хворів і стало ясно, що сам потребую допо
моги і нікому нічим не можу бути корис
ний, між мною та іншими солдатами пробіг 
холодок відчуження. Коли небезпеки ще 
немає, а тільки передчуваєш її, інстинкт са
мозбереження, який не знаходить собі ви
ходу, робить людину страшним егоїстом. 
Я не хотів розповідати їм про те, що ста
лося; мабуть, вони вже самі знали про це, 
і мені було навіть жаль тривожити їхні гли
боко сховані людські почуття.

Попереду під деревами, які росли біля 
дороги, я побачив кількох вартових — усе, 
що залишилося від воєнної могутності на
шої роти.

Наша мішана бригада, що була частиною 
корпусу, який висадився на західному узбе
режжі для підтримки розбитих частин у ра
йоні Таклобана, під час висадки потрапила
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під повітряний наліт і втратила більше по
ловини особового складу. Артилерію виван
тажити не встигли, і вона пішла на дно ра
зом з транспортом. Незважаючи на це, ми, 
згідно з бойовим планом, почали похід, ме
тою якого було взяття аеродрому Бурауен. 
Ми посувалися стежкою, через центральний 
хребет, та на перевалі змушені були від
ступити, бо частини, які йшли попереду, 
відходили назад, атаковані мінометним вог
нем американського мобільного загону. 
Нас попередили, що шлях перерізано, і 
ми спробували перейти гори далі на пів
день по бездоріжжю. Але там нас із трьох 
боків обстріляли міномети, і довелося зно
ву спускатися до підніжжя гір. У долині за
гони, відкотившись з гір, стали табором на 
відпочинок. Дні минали в цілковитій без
діяльності.

Офіцер зв'язку, відряджений на базу в 
Ормок, привіз наказ починати наступ, але, 
як переказували, командир роти заховав 
його.

Одержаний на базі дванадцятиденний за
пас продовольства вже давно кінчився. Ку
курудзи та інших злаків, полишених на по
лях жителями навколишніх сіл, теж давно 
не стало. Мабуть третина солдатів роти, 
від якої тепер лишилося не більше взводу, 
нишпорили по навколишних горах, викопую
чи батат на селянських полях і збираючи 
банани. Так розв'язувалась проблема про
довольчого постачання. Кожні чотири-п'ять 
днів групи мінялися, і шукати поживу йшла 
інша третина роти. їжу приносили тільки 
для тих, хто охороняв табір.

Розкидані по сусідніх селах загони хар
чувалися в такий самий спосіб, і на полі ча
сто відбувалися сутички. Походи ставали 
чимдалі тривалішими і важчими.

Через кровохаркання я вже не міг но
сити важкі речі і перестав брати участь у 
цих вилазках. Певне, тому мені й запро
понували вмерти.

Я пройшов між деревами і наблизився до 
вартових. Посідавши на землю, вони очі
кувально дивилися на мене. Мені не хоті
лося знову доповідати начальникові варти, 
що мене викинули з роти, але ще тяжче 
було бачити їхнє байдуже співчуття, викли
кане моїм жалюгідним виглядом. Я йшов 
під пильними поглядами солдатів і, здава
лося, цьому шляху не буде кінця.

Вислухавши /лій формальний рапорт, на
чальник варти пополотнів. Цей переведе
ний сюди з Манчжурського будівельного 
батальйону інженер згадав свої власні три
воги.

— Ще невідомо, кому гірше — тобі, чи 
тим, хто залишається. Незабаром тут поч
неться різанина, — пробурмотів він.

— В госпіталь тебе не візьмуть, — ска
зав один із солдатів.

Я засміявся,
— Якщо проженуть, сидітиму там доти, 

поки не приймуть, — повторив я слова ко
мандира відділення. Я думав тільки про 
те, аби ця сцена швидше кінчилася. Про
щаючись, я помітив, як обличчя одного з 
солдатів, з яким ми випадково зустрілися 
очима, скривилося. Може, вираз мого пере
кривленого обличчя передавався іншим, як 
позіхання. Я пішов собі.

РОЗДІЛ II.

Д О Р О Г А
f

Посеред селища височіла величезна ака
ція, тінь від якої сягала через дорогу. Двері 
в покинутих будинках позабивані. В селищі 
нікого не було. Вкрита блискучою вулка
нічною галькою, коричнева дорога за се
лом губилася в, залитих сонячним промін
ням яскраво-зелених полях.

Разом із страшним відчаєм я відчував 
якусь дивну радість. Я був вільний. І хоч 
моя воля полягала в тому, що тепер усім 
було байдуже, куди я іду і що роблю, я 
принаймні міг прожити свої останні дні, як 
сам схочу, а не так, як схочуть мої коман
дири. Я вже вирішив, куди подамся. Варто
вому я сказав, що йду в госпіталь, і це була 
правда. Але туди я ішов не для того, щоб 
знову даремно проситися: я хотів зустрі
тися з людьми, які теж сиділи там і чекали 
не знати чого. Я не мав ніякого певного 
плану відносно того, що робитиму, коли 
здибаю їх; мені просто хотілося ще раз 
побачити цих людей, яким, так само як і 
мені, йти було нікуди.

Я вийшов у поле. Десь за кілометр по
перед мене темнів ліс. Праворуч губилася 
вдалині гола заболочена рівнина; ліворуч 
одна над одною громадилися гори цент
рального хребта. Округлі обриси вулканів 
нагадували м'які лінії розпростертої жіно
чої фігури. Гори, що простягнися далеко лі
воруч, звідси здавалися положистилли і за
кінчувалися невеликим пагорбом. Одразу ж 
за ним із гір стікала швидка річка завширш
ки метрів двадцять. На тому березі знову 
починалися горби, вони немовби спускалися 
вниз за течієїЬ, стаючи чимраз нижчими. За 
цими горами десь було море. До госпіталю 
кілометрів шість. Яскраве післяполуденне 
сонце сліпило очі. Небо було таке яскраве 
й блискуче, що здавалося — воно ховає в 
собі бурю. Весь час гули американські лі
таки, які один за одним летіли в одному й 
тому самому напрямі. їх одноманітне гу
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діння, схоже на дзижчання бджіл, іноді по
рушувалося стаккато мінометів, що стріля
ли десь за горами. Звичайно, постать сол
дата у відкритому полі могла привернути 
увагу ворожих літаків, але зараз це мене 
мало турбувало.

Щоб піт не стікав на обличчя, я підклав 
під каску рушника, почепив гвинтівку за 
плече і бадьоро попрямував уперед.

У мене, здається, й зараз трималася ви
сока температура. Та цей стан вже давно 
був для мене звичним. Коли вже не споді
ваєшся одужати, то й не звертаєш уваги на 
хворобу.

Я йшов і харкав на траву, що росла край 
дороги. При цьому я із задоволенням уяв
ляв собі, як здихають під промінням тро
пічного сонця японські туберкульозні ба
цили, що були в моїй слині.

Перед лісом дорога роздвоїлася. Прямо 
через пагорб широка стежка вела в гос
піталь. А та, що повертала ліворуч, захо
дила в ліс, огинала пагорб і теж виходила 
в долину. Шлях через пагорб був набагато 
коротший, а після того як з учорашнього 
дня я тричі пройшов ним туди й назад, він 
мені вже добре-таки набрид. Просто так, з 
примхи, я обрав незнайому дорогу через 
ліс.

У лісі було темно, стежка чимдалі вуж
чала. Між схожими на дуби велетенськими 
деревами суцільною стіною стояли незна
йомі мені рослини. Я йшов, продираючись 
крізь ліани. Листя тропічних дерев, що опа
дало незалежно від пори року, гнило на 
землі; ногами я відчував його пружність. 
Опадаючи, листя тихо шелестіло, і в моїй 
уяві поставали дороги долини Мусасіно. Я 
понуро йшов, похнюпивши голову. Мене не 
залишало якесь дивне відчуття. Я весь час 
думав про те, що ось я вперше в житті 
йду цією дорогою і, мабуть, ніколи більше 
не йтиму нею знову.

Через якийсь час я зупинився і оглядівся. 
Нічого особливого я'не помітив. Мене ото
чували дерева, назв яких я не знав. Зде
більшого вони були схожі на дерева моєї 
батьківщини: такі ж прямі стовбури, крис
лате гілля, густе листя. Задовго до моєї 
появи в цьому лісі і незалежно від того, 
йтиму я тут іще колись чи ні, ці дерева 
стояли, стоять і, певно, стоятимуть ще ба-1 
гато рокіз.

Все це було природно й зрозуміло. І те, 
що мені, людині на порозі смерті, навряд 
чи доведеться ще колись пройти цим не
знайомим філіппінським лісом, було теж 
цілком природно і зрозуміло. Дивним було 
те, що за якоюсь суперечливою асоціацією, 
я усвідомлював оце своє майбутнє, водно
час із відчуттям, що я вперше іду тут.

Відтоді як я залишив батьківщину, я вже 
встиг звикнути до таких ірраціональних по

нять і відчуттів. Наприклад, у червні, коли 
нас везли на Філіппіни, я стояв на палубі, 
милуючись океаном. І раптом ніби побачив 
себе збоку, як це іноді буває уві сні. Я ба
чив себе в центрі чітко визначеного пейза
жу. Навколо лежав темно-синій океан, що 
утворював велетенське коло, окреслене не
бокраєм. Вода немовби відступила від цент
ра кола, і я перебував у порожнечі. Над 
поверхнею моря на однаковій височині 
пливли, зберігаючи між собою однакову 
відстань, плескаті, схожі на рисові колобки, 
хмарки. Пароплав посувався з тією ж швид
кістю, що й хмарки, які, коли дивитися на 
них з палуби, нагадували віяло, що повіль
но колихалося. Цей правильно побудований 
пейзаж, а також одноманітне гудіння кора
бельних машин і плескіт хвиль, видалися 
мені тоді чимсь химерним і дивним.

Тим часом не було нічого дивного в тому, 
що сонце рівномірно нагрівало море і в 
певних місцях з'являлися однакові за фор
мою хмарки. Природно й те, що коли ди
вишся навколо з пароплава, який повільно 
посувається вперед, то здається, що пей
заж теж посувається вперед з такою ж 
швидкістю.

Незважаючи на те, що я одразу зрозумів 
усе це, мене довго ще не залишало збу
дження — воно завдавало якогось приєм
ного болю. Якби я тоді був учасником мор
ської прогулянки, то, певно, фантазував би, 
як, повернувшись додому, розповідатиму 
моїм бідним, прив'язаним до суходолу дру
зям про дива Тихого океану. Та моє збу
дження і біль були викликані тим, що я, 
пригнічений чеканням поразки й смерті, ро
зумів, що навряд чи зможу колись повер
нутися додому і розповісти про ці чудні 
враження.

І якщо від думки, що я вже ніколи не 
зможу пройти цією стежкою у філіппін- 
ському лісі, мене охоплював цей дивний 
настрій, то він також був викликаний перед
чуттям смерті.

На батьківщині, навіть в найглухіших її 
закутках, ця думка ніколи не мучить тебе, 
може тому, що підсвідомо відчуваєш, що 
ти зможеш сюди повернутися.

Хіба наше, так зване «чуття життя» не 
зумовлене свідомістю того, що будь-який 
наш вчинок ми зможемо безконечно повто
рювати в майбутньому?

Тропічна філіппінська природа подіяла 
на мене благотворно; м'які дотики трави в 
околицях Маніли, пурпурове листя «вогнен
ного дерева», обмите тропічною зливою, 
барви сходу й заходу сонця, повиті фіоле
товим серпанком вершини вулканів, біла 
піна прибою під кораловими рифами, густі 
ліси над тихими прибережними водами — 
все це сповнило моє серце захватом, май
же екстазом. Здавалось, почуття радості,
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що весь час наростало, теж було ознакою 
наближення смерті.

Я був вдячний випадкові, який перед 
смертю дав мені змогу побачити це буйне 
цвітіння життя. Усе моє попереднє життя 
було не таке багате, як мені б хотілося, і 
зараз у мене майнула думка, що в кінці 
мого шляху дол'я вирішила нагородити ме
не. Слово «доля» мржна легко замінити 
словом «бог», але я не вірив у нього.

Я розумів, що. це сум'яття думок та по
чуттів зумовлене крахом рівноваги між мо
їм внутрішнім «я» і зовнішнім світом, кра
хом, який почався ще тоді, коли нас везли 
за океан, на війну, а я не мав ані наймен
шого бажання воювати.

Солдат мусить розглядати природу тіль
ки з точки зору її воєнної придатності. Для 
нього яр — це схованка від артилерійсько
го вогню, зелені поля — небезпечний відти
нок землі, який треба якнайшвидше подо
лати. Для солдата, якого війна весь час пе
рекидає з одного місця на інше, вся краса 
й багатство природи, по суті, є просто без
глуздям. Такий погляд стає опорою його 
існування, джерелом мужності.

Якщо під впливом страху або роздумів 
цей ланцюг безглуздості буде розбитий, то 
з'явиться щось іще безглуздіше для живої 
людини — думка про смерть.

РОЗДІЛ III.

В О Г Н І  В  П О Л І

Я йшов далі й далі. Ідучи, я згадував те 
дивне почуття, що пойняло мене кілька 
хвилин тому. Я розумів всю безглуздість 
його, але в душі жило щось, і оце «щось» із 
таємною радістю чіплялося за те почуття.

Дорога перебігала від пагорба до па
горба, зелена трава на них просвічувала 
крізь дерева. Там, де кінчався ліс, трав'яна 
злива вихлюпувалась аж на дорогу. На 
плескатих вершинах горбів росли карликові 
дерева, що чимсь нагадували людей.

За лісом тяглася долина. В траві жовтіли 
смуги сухого піску та гальки. Це було ста
ре річище. На розкиданих, мов острівці, 
горбках у промінні призахідного сонця 
сріблився очерет. Ще далі крицевою гадю
кою звивалася річка. На протилежному бе
резі її височів горб, заввишки як гора Йо- 
кояма в Тама. Горб також вкривала суха, 
але ще зелена трава. Річка, досягаючи гор
ба, роздвоювалася, огинаючи його з двох 
боків. Горб урвищем спадав до річки, і 
звідти, знизу, струмував чорний дим.

На Філіппінах такий дим можна побачи

ти, коли збирання кукурудзи вже заверше
но, і селяни палять на полях кукурудзиння. 
Відтоді, як ми висадилися на острові, ці 
димки на небокраї завжди виказували при
сутність філіппінців, яких ми майже ніколи 
не бачили.

Одним із головних і дуже відповідальних 
обов'язків вартових є виявляти такий дим і 
за його формою та розмірами визначати, 
чи справді горить поле, чи це філіппінські 
партизани вдалися до цього * прадавнього 
способу зв'язку. Зараз за річкою здіймався 
широкий і густий стовп диму. Очевидно, 
там розклали велетенське багаття.

/у\айже біля самої землі з чорних клубів 
диму вихоплювалися жовті язики полум'я. 
Я стояв і дивився на дим, не наважуючись 
вийти у відкрите поле. Незалежно від того, 
чи був це звичайний вогонь, чи ні, десь там 
були філіппінці. А для нас усі філіппінці — 
вороги.

Я вперше пошкодував, що обрав незна
йому дорогу. Проте, вирушивши в путь, яка 
вела мене тільки до смерті, я вже не хотів 
повертати назад. Я вирішив заглибитися в 
ліс, що підступав до горбів праворуч, щоб 
вийти до річища далеко попереду, там, де 
воно знову губилося серед дерев.

Я ішов вперед, зрубуючи багнетом* ліани, 
що чіплялися за ноги. Черевики ковзалися 
у вологій траві. Сонячне проміння, проби
ваючись крізь лисгя, забарвлювало папо
роть у смарагдові кольори. Натрапивши на 
стежку, я пройшов нею кілька сот метрів 
і побачив хатину й людину.

Я зупинився, підняв гвинтівку і озирнувся 
навколо.

— Добридень, пане, — запобігливо про
мовив філіппінець, не зводячи з мене очей. 
Це був чоловік років тридцяти, з сірим зем
листим обличчям. Із вицвілих коротких си
ніх штанів стриміли брудні худі ноги. Усі 
жителі давно залишили ці місця, і його поя
ва тут здивувала мене.

— Добридень, — відповів я машинально 
на ламаній вісайя і ще раз оглядівся. Дов
кола було спокійно. Хатина, відкрита з усіх 
боків, стояла на палях сантиметрів на трид
цять над землею, звідкілясь долинав дивний 
запах, який лоскотав ніздрі.

— You are welcome *, — дивлячись на 
мою гвинтівку, з улесливою посмішкою 
промимрив філіппінець.

— Кукурудзу маєш? — несподівано для 
самого себе запитав я.

Обличчя чоловіка спохмурніло. Повторю
ючи раз за разом «You are welcome», він, 
наче запрошуючи мене, рушив уперед і за
йшов за дім. Там над пічкою, викопаною в 
землі, висіла велика залізна каструля. У ній

Прошу до хати (англ.).



кипіла густа коричнева рідина. Побачивши 
на землі купку коричневого гірського бата
ту, я зрозумів, що дивні пахощі йшли від 
цього варива.

Інша каструля, трохи менша, була напов
нена вареною кукурудзою. Зачерпнувши 
ложкою з цієї каструлі, філіппінець поклав 
кукурудзу на жирну брудну тарілку. Поси
павши їжу темною сіллю, він подав мені 
тарілку. Проте їсти мені чомусь перехоті
лося.

— Це твій дім? — запитав я.
— Ні, мій дім за річкою, — відповів він 

і показав рукою на річку, що виблискувала 
між дерев. Незрозуміло було, нащо він ва
рив тут цей смердючий батат. Невже він 
прийшов сюди тільки для цього? Мабуть, 
десь поблизу поле. На моє запитання, що 
він тут робить, філіппінець пробурмотів 
щось незрозуміле мовою вісайя. В якомусь 
заціпенінні сидів я перед тарілкою. На об
личчі чоловіка, мов приклеєна, застигла на
пружена улеслива посмішка.

— Не будеш їсти?
Я похитав головою і, розв'язавши мішок, 

поклав туди варені кукурудзяні зерна. Бе
ручи кукурудзу, я відчував огиду до себе. 
Адже мені зовсім не хотілося їсти.

Поступово моя настороженість зникла. 
Японські солдати не мали ні бажання, ані 
змоги вивчати вдачу філіппінців, але те, як 
цей чоловік не зводив з мене очей, весь час 
улесливо посміхаючись, свідчило лише про 
одне — він намагається догодити завойов
никові. До того ж, він був одним із тих не
багатьох людей, яких мені ще доведеться 
побачити до кінця життя.

Нараз, наче щось згадавши, він сказав:
— Хочеш батат?
— А оці можна їсти? — я показав на 

купку біля вогнища.
— Ні, у мене є інші. Зачекай.
Він підвівся й попрямував у ліс. Я тупо 

дивився йому вслід. Він не оглядаючись 
швидко йшов вперед, ось спустився у видо
линок і зник. Я оглянув занедбану хатину. 
Брудні дошки підлоги місцями були зірвані, 
бамбукові підпори покривилися. По стінах 
повзали ящірки. З усього було видно, що 
філіппінські селяни зовсім не дбали про те, 
щоб якось прикрасити своє житло. «Якби я 
залишився тут, то, може, й вижив би», — 
подумав я.

Філіппінець не повертався. Я згадав, як 
поспішав він, і мені стало не по собі. Я ді
йшов до того місця, де він зник. Навколо 
непорушно стояли мовчазні дерева, нікого 
не було видно. «Утік» — подумав я, відчу
ваючи, як закипає в мені лють. Я вийшов 
на узлісся і побачив уже десь біля річки 
постать втікача, що швидко віддалялася.

Обернувшись, він помітив мене і, не зу
пиняючись, посварився на мене кулаком.

Філіппінець відбіг уже так далеко, що 
стріляти в нього не було рації. Невдовзі він 
зник у очеретах.

Я гірко посміхнувся. Адже побачивши на 
Манілі сповнені безсилої ненависті очі фі
ліппінців, я мусив би зрозуміти, що споді
ватися від них дружніх почуттів не дово
диться. Я повернувся в хатину, пхнув ногою 
каструлю з бататом і пішов далі. Філіппі
нець утік, і тепер залишатися тут було не
безпечно.

Я сміливо попростував до річки. Очевид
но, цей район поки що був безпечний, бо 
втікачеві тут нікого було покликати на до
помогу. Проте краще забиратися звідси, 
поки він із товаришами не повернувся зно
ву на берег.

Я перейшов по камінню через мілину, 
поспішаючи сховатися у лісі. Дерева тут 
були низькі, з тонкими стовбурами. Обабіч 
стежки тут і там височіли велетенські му
рашники, на яких кишіла комашня. Пильно 
роздивляючись навкруги, я обережно ішов 
лісом.

І хоч я вважав, що тут відносно безпеч
но, страх підказував, що філіппінець може 
привести з собою людей. Повсякчасна на
стороженість заважала мені знову загли
битися в абстрактні роздуми.

Ліс кінчився. За річкою, як і досі, горіли 
вогнища. Тепер їх уже було два. Десь вда
лині на вершині самотнього горба, схожо
го на людину, що стоїть на колінах, також 
курився димок. Дим від вогнищ унизу під
німався просто вгору густими стовпами. На 
вершині .вузенька цівка диму, підхоплена 
вітром, віялом розходилася на всі боки. 
У полі дим, наче переборюючи вагу повіт
ря, швидко піднімався вгору, а на пагорбі 
він злітав високо в небо і там, коливаючись, 
плив у повітрі.

Поведінка диму на вершині пагорба і в 
полі, що суперечила всім законам метео
рології, викликала дивне відчуття. На пагор
бі, очевидно, горіло багаття з сухої трави, 
те, що ми називаємо «вовчий вогонь». Що б 
то воно за сигнал?

Я нервував. Далі й далі обходив я па
горб, весь час забираючи праворуч. Краси
вий, схожий на жіночу спину, схил несподі
вано закінчувався стрімким урвищем. З йо
го трикутної вершини ліворуч і праворуч 
спускалися виступи, схожі на дві ноги, що 
міцно уперлися в землю. Виїмка між ви
ступами нагадувала сидіння крісла. За цим 
кряжем, мабуть, і починалася долина, де 
містився польовий госпіталь. Я прискорив 
ходу.

Знову почався ліс. Дорога роздвоювала
ся, одна стежка завертала: ліворуч і тяглася 
вздовж річки, друга — паралельно до. па



горбів. Я обрав другу. Скоро ліс кінчився, 
переді мною відкрилася широка долина, і 
я знову побачив вогнища.

Річка, на березі якої ріс ліс, півколом ви
гиналася ліворуч. Долина, наче величезна 
піщана дюна,, піднімалася й опускалася, аж 
поки не вперлася з скелі, що перегороди
ли її, мов ширма. Напівдорозі поміж мною 
і скелями палала смуга трави, завширшки 
метрів п'ятдесят. Людей не було видно.

Я зупинився і глянув на цей дим. Поле 
підпалили не через те, що я мусив тут іти. 
Навряд щоб вони докладали стільки зусиль, 
аби убити одного японського солдата; про
сто випадково я потрапив туди, де філіппін
ці палили свої вогнища. Мене знову охопи
ла тривога, вона була викликана тим самим 
дивним сплетінням почуттів, що й на паро
плаві. Причиною моєї тривоги було не тіль
ки те що біля цих вогнищ могли бути люди, 
а й фатальна закономірність того, що відбу
валося зі мною, і кількість вогнищ, які я ба
чив. Безперечно, ці, позбавлені будь-яких 
логічних підстав, страхи зумовлювалися 
моєю цілковитою ізоляцією від людей.

Намагаючись якось відігнати цю ману, я 
шукав не горизонті госпіталь. Може, широ
ка долина, що лежала переді мною, і була 
частиною тієї рівнини, де містився госпіталь. 
Нарешті вдалині я побачив кілька добре 
знайомих мені будиночків.

РОЗДІЛ IV.

В И Г Н А Н І
Від околу госпіталю до пагорбів тяглися 

межі скошеного кукурудзяного поля. Так 
само, як і там, де був наш табір, тут на не
високі схили пагорбів майже до вершин 
повзли темно-зелені чагарники, де-не-де 
проступала червона земля.

Госпіталь розмістився в трьох селянських 
хатинах. В одній із них жили лікарі й сані
тари, в двох інших були палати. На п'ят
десят пацієнтів припадало два військових 
лікарі і семеро санітарів. Тут бракувало 
всього. Перев'язки не мінялися, ліків не 
було. Раніше госпіталь містився на узбе
режжі, але разом із фронтом відійшов, 
евакуювавши лише тридцятьох «ходячих» 
хворих. Без продовольства до госпіталю ні
кого не приймали.

Основним завданням лікарів було якось 
спекатися хворих, привласнивши їхні пайки. 
Тільки у хворого з'являлися найменші симп
томи дизентерії, як його переставали году
вати і просто виганяли з госпіталю. Тим, 
хто йшов шукати невідомо де розміщену

свою частину, давали жалюгідний пайок, 
якого вистачало лише на те, щоб один раз 
попоїсти.

Бувало, хворі, пройшовши кілька сот мет
рів, знеможені падали на землю. Кілька днів 
вони блукали біля госпіталю, їх постаті бов
ваніли під деревами край лісу. Потім вони 
кудись зникали. Хто вже не міг ходити або, 
може, не хотів, гуртувалися на узліссі, не
далеко від госпіталю. їх збиралося дедалі 
більше.

Переходячи поле, спотикаючись об твер
ді кукурудзяні стирчаки, я відчув, що смер
тельно стомився. Підійшовши до солдатів, 
які сиділи на узліссі, я зупинився, АЛОВЧКИ 

сів поряд них і, видобувши фляжку, на
пився.

Почуття самоти стисло мені серце. Дава
лися взнаки втома й порожнеча величез
ного поля, яке я щойно перейшоз.

Дах госпіталю, що маячів у кінці поля, 
ніяк не хотів наближатися. Іноді здавалося, 
що будівель, які визирали з хвиль очерету, 
вже можна торкнутися рукою. Та щойно я 
уявляв собі пустельне поле, через яке йшов, 
як вони тут-таки, неначе якимсь чудом, від
сувалися. Різкий вітер свистів над полем. 
Трава, наче притиснута вітром, схилилася 
до землі і завмерла.,,

— Ага, повернувся? — почув я.
Озирнувшись, я побачив знайоме байду

же обличчя літнього солдата на ймення 
Ясуда. Його нога, вражена тропічною ви
разкою, роздулася, мов колода. Посередині 
виразки, яка нагадувала невеликий круглий 
коржик, біліла кістка. Ясуда лікувався так, 
як це роблять філіппінці. Він прикладав до 
рани якесь пахуче зілля, а зверху примоту
вав бинтом уламок олов'яної тарілки.

— Авжеж, знову вигнали з роти і посла
ли сюди.

— Тут тобі робити нічого.
Я промовчав. Хотілося сказати, що я при

йшов сюди не для того, щоб знову потра
пити в госпіталь, а просто тому, що хотів 
бути з людьми. Та слова застрягали в горлі. 
Я знав, що та цікавість до людей, яка була 
в мене (або здавалося, що була), коли я 
йшов із роти, за дві години самотності пе
ретворилася на потребу бути з ними. Але 
мені не хотілося говорити їм про це.

— Все одно іти нема куди, — відповів я 
байдуже.

І знов обвів очима товаришів по неща
стю, що сиділи круг мене. Разом зі мною 
їх було вісім. Відтоді як я пішов, один з 
шести солдатів зник. Але натомість з'яви
лося двоє нових. Серед нас не міг ходити 
тільки один — хворий на малярію молодий 
солдат, якого два чи три дні тому викинули 
з госпіталю за те, що він чимось не сподо
бався якомусь санітару. Решта терпіла від 
бігунки, бері-бері, тропічних виразок або
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від ран. Були й такі, що мали одразу по 
кілька хвороб.

Так само, як і я, вони були тепер непо
трібним мотлохом, викинутим із розбитої 
армії. Госпіталі не вважали за потрібне 
приймати хворих солдатів, кинутих напри
зволяще військовими частинами. Хворим 
було нікуди подітися, їм не лишалося нічо
го іншого, як блукати навколо госпіталю.

За час, що його я прожив у цьому госпі
талі на офіційному становищі хворого, я 
добре запам'ятав цих людей. І вже тоді я 
часто думав про те, що незабаром теж мо
жу опинитися в такому ж становищі.

З вікна госг.італю ці хворі здавалися мені 
брудними плямами на фоні лісу. Вони ле
жали, немовби заглиблені у власні думки, 
іноді підводилися і безцільно ходили впе
ред і назад, нагадуючи скоріше тварин, аніж 
людей. Втративши людську подобу, вони 
скидалися на домашніх тварин, кинутих ха
зяями. І зараз, коли я став таким, як вони, 
мене вражав їх спокій.

З власного досвіду вони знали, що ко
жен захищає своє «я», що у кожного свої 
потреби й прагнення. Тепер їхні вчинки, що 
раніше здавалися мені безглуздими, стали 
зрозуміліші.

Скоро після того, як я прийшов, один із 
солдатів, що лежав оддалік, підвівся і по
прямував до мене.

— Ану, що то ти там приніс? — запитав 
він. Страшенно худий — певне, у нього бу
ла дизентерія — він, чекаючи моєї відпо
віді, хитався з боку на бік, бо стояти прямо, 
очевидно, вже не міг. Почувши, що у мене 
є шість бататів, він задоволено кивнув і по
плентався на своє місце. З якихось причин 
йому, мабуть, треба було знати, яку їжу 
мають люди, що сидять круг нього.

— Хо-хо-хо. Шість штук! Та це ж багат
ство. У вашій роті великодушні люди. У нас 
давали по два, а тепер у мене лишився 
тільки один, — сказав солдат, що сидів по
ряд мене, і витягнув із кишені свій єдиний 
батат. Цей солдат прийшов сюди сьогодні 
ще до мене. У нього в кульовій рані на нозі 
ворушилася черва. В нашому становищі 
вважалося непристойним скаржитися на 
бідність своїх продовольчих запасів. Усі за
мовкли. Зрозумівши наше мовчання* солдат 
сказав:

— Не бійся, я у тебе не проситиму. Я ще 
сам можу подбати про себе. Піду туди вно
чі і подивлюсь, чим там можна поживити
ся, — і він показав у бік госпіталю. В голосі 
його звучав відчай.

— Ох, що ж із нами буде, — якимсь не
природним, театральним тоном сказав один 
із солдатів. Він і Ясуда — той солдат, що 
звернувся до мене раніше, — були з однієї 
роти. Його обличчя розпухло від недоїдан
ня та бері-бері.

— Що буде? Здохнемо. Тепер уже пізно 
каятися. Вже ніхто не допоможе, — усміх
нувся власник єдиного батата.

— А може, наші скинуть десант?
— Та що ти! Чи ти хоч раз бачив наш лі

так відтоді, як ми висадилися на острів? 
Тільки ночами, мов ті кажани, нишпорять. 
Хіба не правда? А зараз взагалі не літають. 
Якщо хто й скине десант, то — янкі. Тільки 
навряд чи завдаватимуть вони собі такого 
клопоту. Із кораблів висадяться.

— Навряд, щоб зараз висадилися. Ка
жуть, на західному узбережжі іще є якась 
наша армія.

— Кажуть, кажуть! Поки ми тут базікає
мо, вони знову далекобійними Ормок об
стрілюють. Ось послухай.

З півночі, мов далекий грім, долинав гур
кіт канонади. Це не було схоже на сухі по
стріли мінометів, що лунали навколо. Гур
кіт важко котився долиною, луною озивав
ся в горах, і знову повз із долини в долину, 
поступово вщухаючи десь далеко на півдні.

— Двохсотп'ятдесятиміліметрові, — зау
важив хтось.

Майже з часу нашої висадки, регулярно 
вранці і ввечері американська артилерія, 
розташована на східному узбережжі, об
стрілювала нас через центральний хребет. 
Годину вранці, годину — ввечері.

Усі мовчали, прислухаючись до того да
лекого грому.

— Ну, що будемо робити? — все ще ус
міхаючись, запитав новенький. — Може, нам 
навіть краще буде, коли прийдуть янкі. Ад
же нас вигнали з роти, то навіщо нам би
тися. А потім, групою і здаватися легше.

— Але ж можуть і перестріляти, — ска
зав солдат, що сидів оддалік.

— Не перестріляють. Вони вважають по
лон почесним. Коли американець потрапляє 
в полон, усі вважають, що він бився, як ге
рой. Вони нам дадуть стільки солонини, що 
ми не знатимемо, що з нею робити.

— Заткни пельку! Не забувай, що ти япо
нець, — закричав хворий на малярію моло
дий солдат і підвівся. Лице в нього почер
воніло, очі налилися кров'ю. Його співроз
мовник .дивився просто себе, на обличчі в 
нього застигла посмішка. Хворий солдат хо
тів сказати щось іще, але з його горла ви
хопився хрипкий зойк, і він упав на траву.

РОЗДІЛ V.

Т І Н І
Смеркало. Червоні відблиски вечірньої 

зорі розлилися по всьому небу, забарвлю
ючи вершини гір на сході. Навіть на бляклу 
траву лягли якісь фіолетові тіні. Солодко
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пахла земля, віддаючи залишки денного 
тепла. Над пагорбом, далеко за річкою, на
че химерна гусінь, повзли червонясті хмар
ки.

В полі, що тяглося переди мною, вогнища 
непомітно погасли, і тільки легенький ди
мок, наче пара, струмував над землею. Ві
тер ущух.

В госпіталі готувалися до вечері. Час од 
часу туди квапливо вбігали і вибігали сані
тари з казанками в руках. Військовий лікар, 
років під сорок, стояв перед будинком і 
пильно дивився на. освітлене призахідним 
сонцем небо; потім він глибоко зітхнув і 
пішов у будинок. Зупинившись на мить у 
дверях, він глянув у наш бік.

З госпіталю чути було гомін. На узліссі 
панувала тиша.

— Що ж, час і нам перекусити, — нареш
ті промовив Ясуда. Він підвівся і підійшов 
до солдата, хворого на малярію.

— Чуєш, ти, якщо лишились батати, да
вай, зварю й тобі. — Хворий з зусиллям 
розплющив очі, похитав головою і одвер
нувся. Може, він не хотів їсти, а може, у 
нього нічого не було — цього я не знав.

Спираючись на зроблений з гілки ціпок, 
Ясуда пішов у ліс. Там, мабуть, у нього бу
ла таємна схованка. Здавалося, вся його 
постать промовляє: хворому я можу допо
могти, а ви самі варіть собі.

Молодий солдат, у якого залишився тіль
ки один батат, дивився йому вслід очима, 
повними ненависті.

— Бач який! Він навіть тепер їх варить. 
Диви, як дбає про себе! Він на поясі ховає 
тютюн. І де він тільки його взяв? Ходить у 
госпіталь і міняє тютюн на батати. Тварюка! 
Замість того, щоб повернутися в свою роту, 
торгує отут.

— А тобі що до того? Завидки беруть? — 
сказав молодий солдат з тієї ж роти, що і 
Ясуда.

— Думаєш, я не знаю, чому ти засту
паєшся за нього? Та він оддає тобі полови
ну бататів.

Молодий солдат замовк.
Хворі дістали свої харчі і почали їсти, 

їли здебільшого сирий батат; один солдат 
тримав у руках папірець з кількома зерни
нами рису. Мабуть, колись у цьому папері 
був загорнутий рис. Солдат десь знайшов 
його, і тепер це був його єдиний поживок. 
Ми за звичкою їли в той самий час, коли 
в госпіталі розносили мізерний пайок.

Я розв'язав мішок і почав їсти кукурудзу, 
відібрану у філіппінця. Потім простягнув 
жменю зерен солдатові, у якого був тільки 
один батат. Той здивовано глянув на мене.

— Спасибі, завтра вранці я тобі віддам, 
— немовби вибачаючись, говорив він, по. 
одному пережовуючи зерна.

Підійшов молодий солдат, який недавно 
сварився з ним. Його очі блищали.

—  Ти йди собі, нехай тобі дядечко дасть, 
— сказав солдат, що лежав поруч мене, 
і відштовхнув молодого. Той благально гля
нув на мене, але я вже нічого не міг йому 
дати. Він, тяжко зітхнувши, підвівся й по
плентався на своє місце. Коли він ішов, я 
бачив його спотворене голодом обличчя. 
Мабуть, він зовсім не мав чого їсти. Я, вид
но, помилився, вибираючи об'єкт для своєї 
щедрості, та було вже пізно. Якби то була 
не відібрана у філіппінця кукурудза, я б 
взагалі навряд чи став комусь допрмагати.
. — Спасибі. Я все життя пам'ятатиму ва
шу добрість.
, — Не довго, мабуть, доведеться тобі па
м'ятати.

— Це правда. Але сьогодні вночі я по
буваю в госпіталі з тим, щоб дістати змо
гу пам'ятати її якнайдовше.

— Не треба. Спіймають.
«Та й, крім того, ти вкрадеш їжу у таких 

самих хворих, як ти», — подумав я, але 
промовчав, бо ці слова прозвучали б непе
реконливо.

Нараз я побачив, як солдат, хворий на 
малярію,'зробив зусилля і підвівся. Він сто
яв, хитаючись, міцно вчепившись руками в 
дерево, і дивився через наші голови кудись 
вдалину, туди, де лежали повиті легким 
серпанком поля.

Я глянув у тому ж напрямку, куди дивив
ся він, але нічого цікавого не помітив.

— Що ти там побачив? — гукнув сол
дат, що сидів поряд зі мною. — Милуєш
ся краєвидом?

Хворий обернувся і обвів нас невидющи
ми очима, ніби намагаючись зрозуміти, 
звідки чути голос. По холошах його штанів 
розповзалася темна мокра пляма.

Ми підійшли до нього. Він був у гарячці.
— Що ж робити? Адже дати йому нову 

білизну ми не можемо.
. — Коли-тобі знову треба буде, скажи 
нам. Ми тобі поможемо.

— Гаразд, — ледь чутно вимовив сол
дат. Не знати було, зрозумів він нас, чи ні.

— Цей довго не протягне, — сказав 
хтось, після того як хворого поклали на 
траву і всі повернулися на свої місця.

— Усі ви дезертири! — несподівано го
лосно сказав хворий. Серед нас він був єди
ний кадровий військовий.

Поки зовсім не стемніло, я вирішив на
брати у флягу води. Струмок дзюркотів під 
горою метрів за сто звідси. Дехто з солда
тів, побачивши, що я йду по воду, про
стягни мені й свої фляжки. Я попрямував 
до струмка, тримаючи в руках кілька фляг. 
Навіть тепер ці приречені люди намагалися 
скрристатись із чужої праці. Повертаючись 
назад, я пройшов повз Ясуда. Він сидів і
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стеріг казанок, що висів над вогнем. Було 
вже темно. У світлі багаття здавалося, що 
порізане зморшками обличчя Ясуда вкри
те шрамами.

РОЗДІЛ VI.

Н І Ч
Ніч була темна. Вузенький серп місяця 

на заході опускався слідом за сонцем, не
мовби зв'язаний з ним невидимими нит
ками. Ми лягли, вкрилися плащ-палатками 
і підклали під голови мішки. Великі яскраві 
світляки літали над струмком. Одні, мов 
ракети, злітали на кілька метрів угору, інші 
швидко кружляли над землею, окреслюю
чи контури темних кущів. Потім усі вони 
зібралися на одному дереві, і воно тепер 
було схоже на новорічну ялинку.

Солдат, хворий на малярію, монотонно і 
рівно стогнав, зберігаючи ритм дихання, не
мовби нагадуючи нам, що треба рівномір
но вдихати і видихати.

— Гей, друже, ти ще не спиш? — про
мовив хтось поруч. Я впізнав голос солда
та, якому вчора ввечері не дав кукурудзи. 
Спершу мені здалося, що він звертається 
до мене. Але йому відповів Ясуда, який 
служив в одній роті з ним.

— Слухай, ти як гадаєш, що ж все-таки 
з нами буде?

— Та відчепись, скільки разів ти вже пи
тав! Що буде, те й буде.

— Звісно, тебе це мало турбує. Тобі 
завжди щастить, ти влаштуєшся. А що ж 
буде зі мною?

— А ти б спробував сам щось зробити.
— Сам зробити! Ти маєш тютюн, а я ні. 

А через бері-бері я навіть ходити майже 
не можу.

— Ходити ти можеш краще за мене. Пі
шов би пошукав чогось у полі. Думаєш, як
би не ця виразка, я б ото кланявся тим тва- 
рюкам-санітарам?

— А що, хіба дуже болить?
— Дуже.
— Важко тобі, я знаю, але ти не бійся, 

я тебе не залишу.
— А ти про мене не турбуйся. Будеш ти 

зі мною чи ні, я однаково нічого не змо
жу тобі дати.

Я згадав, що ввечері він не дав молодо
му солдатові батат.

— Чому ти сам не хочеш піти щось собі 
роздобути?

— Самому боязно.
— Дурень. Скільки тобі років?
— Двадцять два. Мене взяли минулого 

року по другій групі.

28

— Двадцять два? Ти вже доросла люди
на. То й поводься, як дорослий. У нашому 
становищі кожен думає тільки про себе, про 
інших думати ніколи. Ти знаєш, людина мо
же жити місяць, харчуючись тільки травою, 
іноді навіть більше, а тим часом...

— А що тим часом?
— Тим часом щось та буде, дурню. Наві

що заглядати так далеко.
— Що ж, ти вже чоловік у літах, бува

лий, і вдача у тебе тверда, а я хочу тільки 
одного — вмерти.

Трохи помовчавши, Ясуда озвався:
— Хочеш здихати, то й здихай собі.
— Відкрити тобі одну таємницю?
— То діло твоє, хочеш — кажи, не хо

чеш — не треба.
— Та ні, справді, я тобі скажу таке, чого 

я ще нікому в житті не розповідав. Моя ма
ти була покоївка, а батько — хазяїн дому, 
де вона жила.

— Одчепись. Що ж тут такого!
— Хіба? А ось мені досі ніхто ще не ка

зав, що він син покоївки.
— Звісно, ніхто не базікатиме про це, 

як ти. А в книжках ти хіба ніколи про таке 
не читав? Або в кіно...

— Бачив один кінофільм — «Мати, яку 
я пам'ятаю» \ та мені він не сподобався.

— А чого це ти раптом почав про це 
розмову?

— Просто так... Хотілося з кимсь поділи
тись. Коли я народився, матір мою вигнали 
з дому, а я залишився, але мені ніхто ні
чого не сказав, та коли я підріс і встряв 
у погану компанію, мачуха мені про все й 
розповіла.

— Що то за компанія?
t — Та нічого особливого. З хлопцями в 

кафе сиділи, потім у кіно ходили... Грали 
в пачінко 2.

— А батько що робить?
— Коваль. Майстерня в нього поряд з 

поліцейською будкою, знаєш, на Фукагава, 
в Токіо... А я коли про це довідався, роз
сердився, одразу з дому втік. Працював 
офіціантом у тому кафе, де ми завжди си
діли, потім кухарем...

— Ну й правильно. Якщо парубок може 
сам себе прогодувати, то байдуже, чий він 
син.

— А потім я схотів побачити матір.
— А вона де була?
— Вона в Тіба повернулась, у своє село, 

потім у Мацупа вийшла заміж, — це мені 
батько розповів. Я до неї поїхав.

Ясуда мовчав.
— Вона розлютилася. Каже, батько тебе 

вигнав, а ти до мене приїхав. її чоловік мав
1 Фільм за романом японського письменника Хасегава.
2 Азартна гра.



майстерню по ремонту парасольок і мага
зинчик, вони там і жили. Добре, що її чо
ловіка тоді не було вдома. Мати розсер
дилася за те, що батько дав мені її адресу. 
Ох, і кричала ж вона тоді.

— Стара історія. І навіщо ти все це мені 
зараз розповідаєш.

— Я теж розсердився і пішов геть.
— Частенько ж ти ходиш геть. Ну, а чим 

усе кінчилося?
— Коли я повернувся, то пішов у парк ди

витися «Матір, яку я пам'ятаю»... Але до 
кінця не зміг досидіти, пішов.

— Плакав?
— Я вже не міг плакати, просто пішов 

собі.
Запала нетривала мовчанка, потім заго

ворив Ясуда.
— А хочеш послухати мою історію?
— Ти хіба теж син покоївки?
— От йолоп! Та я вже сам маю такого 

сина. Трапилось це тоді, коли я студентом 
був, мій старий довідався про все і приму
сив нас розійтися. Одне слово, я тоді спа
сував, і мій старший брат віддав дитину на 
виховання в село, а мені навіть не сказав 
куди. А коли я закінчив університет, батько, 
щоб спекатися мене, знайшов мені місце 
в селі, і я виїхав, так і не дізнавшись ні про 
що.

— А брат теж має дітей?
— Так, але тоді їх ще не було. Він потай 

від батька виховував мою дитину. А коли 
батько помер, він узяв малого в дім і ска
зав мені, що це мій син. Мене він приму
сив присягнутися, що я ніколи не претенду
ватиму на нього.

— І що ж далі? Ти на той час, либонь, 
уже одружився?

— Авжеж. А той хлопчик був дуже ро
зумний, розумніший за братових дітей.

— А твої рідні діти?
— Той був кращий за них.
— Скільки ж йому зараз?
— Сімнадцять. Вже, напевне, пішов до

бровольцем в авіацію.
— Невже?
— Перед тим, як їхати на фронт, я в бе

резні побував у нього в таборі. Я йому ні
чого не розповідав, та коли ми прощалися, 
він мені сказав: «Тату, бережи себе».

— Ти поганий батько.
— Тепер уже нічого не вдієш. Здається, 

він добровольцем пішов в авіацію. А зараз, 
може, десь тут літає. Коли я думаю про 
нього, мені іноді здається, що йому кра
ще було б...

— Що ти кажеш! Я знаю, ти хочеш ска
зати, що йому краще вмерти. Гріх таке го
ворити. Коли-небудь ти будеш покараний 
за це.

— Звичайно, тому я й здохну на цих Ф і
ліппінах, як той пес.

Почулося схлипування.
— Ану перестань, тепер уже нічим не за

радиш, — сказав Ясуда.
— Тому моя доля така й нещаслива, що 

отаких батьків, як ти, ще багато. Мої теж, 
мабуть, хочуть моєї смерті.

— Того ніхто не знає. Годі тобі рюмсати. 
Не тобі одному тут помирати.

— Я ненавиджу тебе.
— Ненавидиш, то й котися під три чорти, 

— промовив Ясуда, даючи зрозуміти, що 
розмову закінчено. Трохи згодом я почув, 
як він бурмоче:

— Через це і ми з сином загинемо...
Хтось із солдатів глибоко зітхнув, аж за

стогнав. Я ніколи досі не чув такого роз- 
пучливого, безнадійного стогону. Я не міг 
визначити, хто з семи солдатів стогне, та
кий дикий був цей звук.

— Чуєш ти, — знову заговорив Ясуда, — 
тобі краще бути коло мене. Я тобі, чим 
можу, допомагатиму.

— Ти це серйозно? А я...
— Ну що?
— Я трохи боюся тебе...
— Нам буде непогано разом, але й тобі 

доведеться працювати. Завтра вранці піде
мо в госпіталь. Може, там знайдемо яку- 
небудь роботу. Воду носитимемо, або ка
занки візьмемося мити. Гляди, якийсь ба
тат і перепаде. Зрозумів?

— Та чи зможу я працювати з своїм бері- 
бері...

— Йолоп! Звичайно, зможеш.
Вони перейшли на шепіт.
Я розумів, що цинічний спокусник поко

ївки прибрав до рук легкодухого сина зве
деної покоївки. Але як у звірячій атмосфері 
животіння розбитої армії ще залишилось 
місце для такої драми — цього я не міг 
збагнути. Мені було цікаво, як далі скла
датимуться взаємини цих двох, в умовах, 
коли наше становище день у день ставало 
щораз складнішим. Через дивний збіг об
ставин я став свідком незвичайного кінця 
цієї історії.

Я засинав, і події минулого дня прохо
дили переді мною: слиняві губи командира 
відділення, який ударив мене, вузенькі щі- 
лини-очиці інтендантського вахмістра, зля
кані очі товаришів. Ці картини з'являлися й 
зникали. Це були тільки відбитки, і я зов
сім не хвилювався, спостерігаючи їх. Ма
буть, на фронті таке ставлення до своїх 
переживань було цілком природним.

Потім я побачив вогні в полі. Мій напо
ловину сонний мозок сприймав світлові ві
зерунки, що їх очні нерви викреслювали на 
темному екрані повік; на фоні неба, як на 
декораціях у театрі, над вогнями в полі за 
річкою клубочився дим, нагадуючи дим із
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труби старовинного паровоза. Дим над вер
шиною гори здіймався вгору, а потім пере
ламувався під прямим кутом, нагадуючи 
зігнутий цвях, його кривий кінець весь час 
тривожно тремтів, наче стрілка компаса. 
Мені не було страшно, бо я знав, що ці 
фантазії є лише прелюдією до сну. І справ
ді, скоро я заснув.

Розбудив мене якийсь шум. Навколо бу
ло темно. З боку госпіталю долинали кри
ки і шум — немовби десь били мокрим 
рушником об стінку. Остаточно прокинув
шись, я зрозумів, що це звуки ляпасів.

Двері госпіталю розчинились, і смуга 
світла лягла на темну траву. З дверей ви
летів чоловік. На лобі в нього я побачив ве
ликий рубець. Це був солдат, який вирішив 
уночі поживитись у госпіталі. Його спіймали 
і били.

«Усіх нас завтра звідси проженуть», — 
подумав я і знову заснув.

РОЗДІЛ VII.

К А Н О Н А Д А
Вдруге мене розбудила канонада. Було 

вже майже видно. Гуркіт вибухів і дим за
полонили небо над річкою. Залпи гриміли 
просто над вухом, а слідом за ними долі
тав схожий на далекий грім гуркіт.

У небі над пагорбом, за яким стояла 
моя рота, наче шуліка над здобиччю, ма
ленькими колами кружляв літак-розвідник. 
Мабуть, обстрілювали саме той район.

Усі попрокидались. Лікарі й санітари по
вибігали з госпіталю і дивилися на літак.

Я почув свист снаряда, і в полі, де вчора 
я бачив вогні, злетів угору високий стовп 
землі і диму. Навколо чути було голоси. 
Лікарі вбігли в дім і незабаром з'явилися 
знову в уніформі, з гвинтівками за спиною. 
Вони швидко пробігли повз нас. Снаряди 
падали чимраз ближче. Санітари теж побіг
ли в напрямку долини. Вони бігли так швид
ко, наче хотіли випередити снаряди, що па
дали ближче й ближче. Дехто з наших ки
нувся слідом за ними, а солдат, який уночі 
хотів обікрасти госпіталь, побіг до хатин. 
Він, очевидно, мав намір скористатися з па
ніки і роздобути якоїсь їжі. Поранені й хво
рі висипали з госпіталю і розповзалися на 
всі боки.

Хворий на малярію солдат непорушно ле
жав на траві долілиць. Я торкнув його за 
плече. Він був мертвий. Я сам-один пішов 
у ліс і стежкою, що починалася біля струм
ка, видерся на горб. Я невиразно усвідом
лював, що треба йти паралельно до тієї лі
нії, куди лягали снаряди.

Пройшовши- звивистою стежкою вгору 
метрів п'ятдесят, я зупинився в тому місці, 
де дорога повертала і відкривалася долина.

Солдати, що повибігали з госпіталю, зне
силені падали в борозни кукурудзяного по
ля і лежали мов неживі. Стрілянина трива
ла, снаряди падали, трохи не досягаючи 
хатин, у яких розмістився госпіталь.

Ніхто не знав, звідки стріляють. Це не 
був звичний мінометний обстріл, вогонь 
вели систематично. Можливо, це була арт
підготовка перед висадкою десанту і стрі
ляла корабельна артилерія. Лише чотири 
кілометри рівнини відокремлювали нас від 
західного узбережжя Лейте.

Над будинком, де жили лікарі, піднявся 
дим. Цівки диму гадюками поповзли з-під 
даху, а потім, звившись у товстий вирую
чий стовп, злетіли до неба. У вікнах палах
котіло червоне полум'я. Чи то санітари під
палили кинуті помешкання, як це заведено 
в японській армії, чи то була робота сол
дата, який все-таки вирішив пограбувати 
госпіталь, я не знав. Врешті, він міг зро
бити це випадково, шукаючи їжу.

Основна маса солдатів, що побігли ліво
руч, перейшла на крок. Тепер вони пряму
вали до самотнього пагорба в кінці долини. 
З голої вершини його, підхоплений свіжим 
ранковим вітерцем, зміївся димок. Посту
пово дим густішав. Канонада вщухла. Гос
піталь уже палав, мов сколоскип. Гуготіння 
вогню нагадувало шум вируючої води. Віт
ру не було, дим піднімався вертикально 
вгору і потім розходився віялом високо в 
небі.

Я розумів, що мушу спуститися в долину 
і допомогти пораненим солдатам, які лежа
ли там на землі. Але мої вчинки були да
лекі від таких героїчних намірів. Мене са
мого здивував той порив, що його я відчув 
у цю хвилину.

Я аж засміявся. Постаті моїх товаришів, 
людей, що стали жертвами ідіотської вій
ни і зараз метушились під артилерійським 
обстрілом, мов якісь химерні комахи, ви
далися мені страшенно комічними. Навіть 
у ту мить, коли їх убивали, вони не розу
міли, хто їхній убивця.

Хіба я мав щось спільне з ними?
Все ще сміючись, я обернувся спиною до 

поранених солдатів, які лежали в долині, і 
пішов стежкою вгору. Мабуть, мені було б 
іще веселіше, якби я дерся нагору не для 
того, щоб рятувати власну шкуру.

В небі, вже зарожевілому від сонячних 
променів, вимальовувались, схожі на вер
блюдячі горби, обриси центрального хреб
та, з його погаслими вулканами, на які за
раз звідусіль дивилися солдати, що гинули 
на всьому Лейте.

Якесь дивне почуття примушувало мене 
йти вперед. Я вже знав, що крім злигоднів
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і Смерті нічого не знайду в кінці дороги, і 
тільки якась неясна цікавість змушувала ме
не простежити свою самотність і відчай 
доти, поки десь у чужому філіппінському 
полі я, нарешті, не знайду свою смерть.

РОЗДІЛ VIII.

Р І К А

Дні минали за днями. В горах і на полях 
невпинно гуркотіли гармати. Над головою 
кружляли американські літаки, але людей 
ніде не було видно. Бойові дії в гірському 
районі, де я блукав, зосереджувалися нав
коло трьох стратегічних пунктів — Бурауе- 
на, Альбуера, Ормока. А в середині цього 
району, як у центрі тайфуну, було на диво 
спокійно.

Якось вранці на північному заході зня
лася гарматна стрілянина, і я побачив, як 
у небі, наче вогні фейерверка, переплелися 
сліди зелених та червоних трасуючих сна
рядів.

Тої ночі з вершини горба я дивився на 
вогні яскраво освітленого Ормока, де ми 
раніше базувались. Американці висадилися 
і зайняли нашу останню базу на західному 
узбережжі — Ормок.

Вже кілька днів, як кінчилися мої харчі, 
але голодував я чи ні — зрозуміти було 
важко. Поперед мене весь час ішла смерть. 
Тіло задерев'яніло, і тільки десь у поти
лиці ще пульсував мозок.

Я був абсолютно, безглуздо вільний. Ті 
дні, що їх мені лишалося прожити, я міг 
жити так, як мені хотілося — це єдине, що 
в мене лишилось. А тому, що я мав грана
ту, смерть могла настати, коли я цього 
схочу.

Я дивився на горби, що тяглися аж до 
обрію, зеленіючи під тропічним сонцем, і 
брів з однієї безлюдної вершини на другу.

В одному місці луг, який тут мав форму 
півкола, закінчувався крутим урвищем. Я 
спустився вниз, до підніжжя схилу, де рос
ли дерева. Між оголеним корінням * звивав
ся вузький ярок, на дні якого дзюркотів 
ручай. Вода, що била джерелом, утворила 
невеличке озерце, чисте й прозоре.

Я ліг на землю і пив холодну воду доти, 
поки не відчув, що більше пити не можу.

З цього озерця вода вузьким ,струмком 
текла далі, потім знову зупинялася у видо
линку і знову текла далі. Понад струмком 
униз ішла ледь помітна стежка. Я пішов 
нею. В одному місці стежку перетинав стру
мок, який тут повертав углиб темного лісу.

Стежка йшла узліссям; між дерев десЬ Шу
мів водоспад, чути було дзюркотіння 
струмка, який зникав під темними дерева
ми. Десь іще далі струмок несподівано ви
бігав з лісу і знову зміївся понад стеж
кою.

Попереду виднілися густі зарості бамбу
ка, сонячне світло, пробиваючись між пря
мими стовбурами, падало в яр. Внизу почи
налася ще одна долина. Ручай перетворився 
на широкий потік. Витікаючи з бамбукових 
заростей, він струмував далі по камінню в 
долину.

У воді відбивалося сонце, у блакитному 
небі, покресленому вершинами гір, пливли 
хмарки. Стрімкий берег річки вкривали бам
букові хащі. Вітер колихав ніжну зелень. На 
прибережному камінні й піску сохли стов
бури дерев, повалені ще, мабуть, повінню 
в сезон дощів. Поміж ними була витоптана 
стежка, якою я й пішов далі.

Береги річки примхливо вигиналися. Річ
ка то зупинялася в широких сагах, то піня
вим потоком знову бігла далі. Вечорами 
кричали олені, що приходили сюди на водо
пій, а рано-вранці на високих берегах тур
котіли горлиці.

В одному місці дорога піднялася на бе
рег і зникла в густих кущах, переплетених 
ліанами. Лаштуючись спати, я побачив, що 
земляний горбок, який правив мені за по
душку, випромінює ледь помітне зелене 
сяйво.

Я взяв у руку трохи землі і побачив, що 
і в жмені у мене щось блимає, мов світля
чок. Може, це світиться фосфор із кісток 
тварин, які колись померли тут, думав я.

Якось у затінку велетенських, навислих 
над річкою дерев я зупинився над вирую
чою між величезними валунами прозорою 
водою. Я скинув черевики і занурив ноги в 
потік. Ступні страшенно схудли і були сухі, 
мов курячі лапи. Ноги зовсім не намокали 
у воді. На руках шкіра обтягла кістки і від
стань між пальцями збільшилася, вони зда
валися довшими, ніж були насправді.

Смерть для мене' вже не була абстракт
ним поняттям, скоріше вона стала образом. 
Я чітко уявляв собі свій труп, що лежав на 
березі річки з розпанаханим моєю остан
ньою гранатою животом. Незабаром він 
почне гнити і розкладеться на безліч еле
ментів. А тому що організм на дві третини 
складається з рідини, вона скоро витече і з 
річковою водою попливе до моря. Я знову 
глянув на річку, що мінилася переді мною. 
Вода плюскотіла, тихенько нашіптуючи щось 
знайоме ще з дитинства. Вона перестрибу
вала через каміння, кружляла у коловерт
нях, потім знову плинула далі й далі.

Я зітхнув. Якщо я вмру, то свідомість 
зникне, але моє тіло розчиниться з цій річці
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і стане часточкою всесвіту, не припинивши 
свого існування. Отже, я житиму вічно.

Ці фантазії викликав плин води, якому, 
здавалося, немає кінця.

РОЗДІЛ IX,

М І С Я Ч Н Е  С Я Й В О
Минуло ще кілька ночей. Того дня, коли 

я залишив роту, на небі висів молодик, а 
зараз уже майже повний місяць визирав 
з-за гірських верховин. Він швидко перети
нав маленьку смужку неба над долиною і 
знову ховався за горами. І тільки місячне 
сяйво ще довго освітлювало долину, після 
того, як місяць зникав за горою. Цей не
впинний рівномірний космічний рух чомусь 
дратував мене.

Ряд горбів урвався, і я побачив унизу ще 
одну долину, куди теж збігав гірський по
тік, що з'єднувався з річкою, вздовж якої 
я ішов. Тепер вони утворювали широку рі
ку. На горбі, що височів там, де вони з'єд
нувались, росли кокосові пальми.

Високо на деревах висіли горіхи зав
більшки з дитячу голівку, та я був такий ви
снажений, що ніяк не міг злізти на високе 
дерево.

Пальмове листя, що нагадувало віяла, 
шуміло на вітрі. Я ліг під дерево, заплющив 
очі і почав прислухатися до тихого шелесту. 
Тепер я вже відчував голод. Я насмикав тра
ви і пожував її. Рот мені зсудомило.

Вночі місяць освітлював листя, що ви
блискувало мов леза мечів. Небо проясні
ло і тепер було темно-синім; холодний, май
же повний місяць плив наді мною.

Я подумав, що настав час покінчити з 
життям.

Наді мною висять плоди, повні пахучого 
соку і солодкого м'якуша, а я гину з голо
ду. Якщо я не піду звідси, то незабаром 
мені доведеться, мабуть, померти, судо
рожно вчепившись у стовбур дерева.

Ні. Я мушу піти звідси, поки ще можу, 
мислити і керувати своїми вчинками.

Небо, залите місячним сяйвом, немовби 
гіпнотизувало мене, сповнюючи душу 
якимсь дивним почуттям. Проте я знав, що 
це таке. Останній спалах інстинкту самозбе
реження. Це почуття було знайоме мені з 
мирних, спокійних днів минулого. Кілька 
разів на зовсім інших паралелях земної ку
лі я дивився на місячне небо, відчуваючи 
те саме, що й зараз. В уяві я перебирав 
минуле, намагаючись точно визначити, коли 
це було.

Нараз мені здалося, що навколишні паль

ми — вже не пальми. Вони перетворилися 
на жінок, яких я колись кохав. Молода паль
ма з густою кроною, схожа на танцівницю, 
нагадувала мені дівчину, що знехтувала 
моєю любов'ю. Тіняве дерево з важким, 
наче жіноче волосся, листям, було літньою 
жінкою, яка страждала через своє кохання 
до мене. Пальма, що гордо розкинула ли
стя на всі боки, була схожа на гордовиту 
дівчину, яку я теж колись знав. Ми кохали 
одне одного, але не хотіли навіть самим 
собі признатися в цьому і, врешті решт, нам 
довелося розлучитись. Здавалось, що вони 
зібралися тут для того, щоб стати свідками 
моїх останніх хвилин. Я намагався оживити 
в своїй уяві ті жагучі миті кохання, що їх 
я зазнав з ними. Ноги однієї з тих жінок 
були не товщі за руки іншої. Напівмертвий, 
я вже не міг відчути смаку любовних утіх, 
я пригадував тільки жагу, що передувала 
їм.

Жага, навіяна місячним сяйвом, нагаду
вала почуття, що його я одного разу пере
жив, коли дівчина, яку я намірявся кинути, 
перша залишила мене. Душа жінки, її тіло 
були недосяжні, і я так тужив за ними саме 
тому, що добре усвідомлював цю недосяж
ність. Отже, я так прагну і цього неба, бо 
знаю, що воно недосяжне? Я вважаю, що 
чіпляюсь за життя тому, що я все ще жи
вий, а насправді життя, певно, тому й до
роге мені, що я вже мертвий.

Цей парадоксальний висновок дав мені 
якусь втіху. Коли я вже не живу на цьому 
світі, то й немає потреби кінчати життя са
могубством. Я задоволено посміхнувся і 
заснув.

РОЗДІЛ X.

П І В Н Я Ч И Й  К Р И К
Тільки через два дні я пішов з пальмово

го гаю. Потрібне було велике зусилля, щоб 
звестися на* ноги. Зате, вже підвівшись, ме
ні треба було лише механічно пересувати 
ноги. А втім, очі мої, як і раніше, нишпо
рили по деревах, шукаючи кокосозих горі
хів. На пальмах, які амфітеатром розмісти
лися на положистому березі річки, я марно 
шукав очима круглих плодів. В сонячному 
промінні сліпучо виблискувала густа зелень 
тропічного лісу. Я з посмішкою згадував 
фантастичні уявлення жителів півночі про 
милості природи країн вічнозеленого лісу.

Я йшов та йшов собі понад річкою, сту
паючи по круглому коричневому камінню. 
Із землі подекуди проступала чорна мас
ляниста рідина, очевидно, нафта; витікаючи 
тонким струмком, вона мінилася райдуж
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ними барвами, але не текла до річки, а од
разу ж зникала в піску.

Річка чимдалі ширшала, на берегах з'я
вився очерет, стебла якого виблискували 
на сонці. Очерет ріс густо, нагадуючи люд
ську юрбу. Він пускав коріння навіть на най
менших острівцях, на прибережному ка
мінні.

Вітер підхоплював пух з очерету і довго 
й весело крутив його над водою, перш ніж 
полетіти кудись далі.

Ось на моєму шляху підвівся самотній 
пагорб. З обох боків його омивали вузенькі 
протоки. На положистому схилі, мов кінська 
грива, ріс очерет. М'які обриси пагорба 
чимось нагадували силует жіночої фігури.

Я попрямував до нього. Стежка звивала
ся в хащах очерету. І враз я побачив під 
ногами маленькі сходинки. Очевидно, вони 
були викопані лопатою. Сліди роботи люд
ських рук у цій дикій місцевості налякали 
мене.

Раптом я почув півнячий крик. Півень ку
курікав голосно і довго, порушуючи вечір
ню тишу.

Сліди лопати і півнячий крик — таке по
єднання свідчило тільки про присутність фі
ліппінців, а для загарбників у цьому завжди 
ховалася загроза помсти. Та я пішов далі.

На вершині пагорба очерет кінчився. Пе- 
реді мною була сідловина, яку обступали 
високі темні дерева. Очевидно, півень кри
чав десь там.

Дорога через поле вела до лісу. В зеле
ному затінку дерев обабіч дороги в землю 
були вкопані два стовпи, наче опори для 
воріт. Минаючи стовпи, я побачив, що тут 
дорога симетрично, наче в парку, роздво
юється, плавно огинаючи кущ, що ріс на 
роздоріжжі.

Світило сонце. Навколо панувала тиша. 
З-за куща виглядав дім. Там, мабуть, і були 
кури, а може й люди, — подумав я. Якусь 
мить я вагався, потім скинув гвинтівку з пле
ча і, наче підштовхуваний якоюсь силою, 
вийшов з-під дерев.

Дивне видовище побачив я. Крутий схил, 
вздовж якого безладно валялися сухі стов
бури дерев; на дні яру — невелика запа
дина, за нею знову схил, також вкритйй по
валеними деревами, що тяглися аж до не
далекого гаю. Людей не було. Над яром 
стояла хатина. Кілька курок сиділо на де
реві поряд з хатиною. Побачивши мене, 
півень знову закричав. Птахи сиділи на де
реві з вузьким півкруглим листям. Схоже 
на японське дерево «хагі», воно було трош
ки вище хатини.

Чорні худі кури належали до філіппін- 
ської породи. Судячи з того, що їх анітрохи 
не стривожило моє наближення, це були 
домашні кури. Вони покудкудакали трохи,

потім усі враз замовкли, повернувши голо
ви вбік, і завмерли.

На якусь мить вони видалися мені яки
мись неземними істотами, райськими пта
хами. Мабуть, це тому, що на кожній гілці, 
на височині людського зросту, сиділо тіль
ки по одній курці.

І все-таки наступної миті я подумав про 
те, як добре було б, якби мені пощастило 
впіймати хоч одну з них. Я знав, що вони 
не такі вгодовані, як японські кури, і добре 
літають. Обережно підкравшись, я вже хо
тів був кинутися на одну з них, коли рап
том кури перед самісіньким моїм носом 
злетіли і опустилися далеченько від халупи. 
Я ліг на землю, старанно націлився і ви
стрелив. Кури знову злетіли і сіли десь в 
улоговині. Потім, пролетівши ще далі, з го
лосним кудкудаканням побігли геть.

Мене охопив розпач. Так само, як недав
но, коли я лежав під пальмою, на якій рос
ли соковиті плоди, і був такий кволий, що 
не міг рушити з місця, тепер мені дово
диться вмирати з голоду в той час, коли ці 
райські птахи так близько від мене.

Кури, вже не звертаючи на мене жодної 
уваги, ходили собі оддалік, гребучись у 
землі.

Раптом у голові мені майнула думка — 
адже вони щось там їдять! Спускаючись у 
яр, я зрозумів, що мені навіть не треба ту
ди йти. Поміж дерев усюди росли високі, 
самі як дерева, стебла деревного батату, а 
на землі вилися лози батату винного. Я вис
микнув із землі кілька стебел деревного 
батату. Ось і плоди. Я обчистив рукою зем
лю і почав їсти. Сухий батат кришився на 
зубах, я ковтав не розжовуючи. Я з'їв кіль
ка штук, перш як відчув солодкий смак ово- 
ча. Тільки тоді я зійшов у яр напитися і 
вимити батати, які взяв із собою. Внизу би
ло джерело. Воду вкривала плівка вулка
нічного попелу. Я помітив, що це місце ого
роджене гілками. Біля джерела я побачив 
якісь рослини, схожі на сатоїмо 1.

Тут були поля філіппінців. Просто чудо, 
що японські солдати, які всюди нишпорили 
в пошуках їжі, не надибали це поле.

Якби я був Робінзоном Крузо, я тут-таки 
схилив би коліна і подякував богові. Навіть 
такий східний атеїст, як я, відчував, що тре
ба комусь подякувати. Та я не знав кому.

Потім я знайшов і боби. Вони росли ви
соко, майже як кущі, криві коричневі струч
ки, розкриваючись, потріскували. Всередині 
лежали маленькі чорні горошинки. їх, ма
буть, і вишукували кури, гребучись у землі. 
Де-не-де в траві червоніли маленькі, схожі 
на індійські полуниці, ягоди, що смаком на
гадували помідори.

Наївшись, я знову піднявся до хатини. Во-

1 Солодкий батат.

ВСЕСВІТЗ 33



на стояла на бамбукових палях, дах був 
вкритий очеретом.

Всередині тхнуло пилом, підлога скрипі
ла. В кухні я знайшов примітивну земляну 
піч, поряд лежало кілька розбитих горщи
ків. На бамбуковій підлозі, крім подушки з 
вишитими квітами, нічого не було. Подуш
ку, що не знати як сюди потрапила, я по
клав під голову і одразу заснув.

РОЗДІЛ XI.

У  Р А Ю
Кілька днів підряд я їв досхочу. Канонада 

вщухла. На півдні вже не стріляли. Там, вид
но, все було скінчено. Я уявляв собі заги
бель японської армії, трупи солдатів, що 
валялися в густому лісі. Те* що, відсиджую
чись у своєму «раю», я думав про загибель 
нашої армії, було, мабуть, дивним. Невже 
я хотів смерті своїм товаришам? Це можна 
було пояснити тільки тим, що після цієї 
ситої відстрочки на мене теж чекала смерть.

Та думати про смерть було рано. Біля ха
тини росло ще кущів двадцять батату, а на 
протилежному схилі я помітив безліч стеб
лин із листям, схожим на плескаті шапки пі
ній. Навіть якщо я кожного дня з'їдатиму 
по два батати, то зможу прожити ще цілий 
місяць. Щоб даремно не псувати батат, я 
багнетом акуратно зрізував коріння, мив 
його, потім чистив. Мабуть, єдине, чого бра
кувало мені з моєму раю, це — вогню* Ба
тати доводилося їсти сирими, подовгу пе
режовуючи кожний шматок. Цей процес 
забирав мело не цілий день.

Кури, що ночували під стріхою, вечорами 
збиралися навколо хатини. Вони були моїми 
єдиними друзями. Забувши, що я стріляв у 
них в перший день знайомства, вони тепер 
довірливо підходили до мене. Я подовгу 
спостерігав їхні звички і помітив, що вони 
ніколи не моргають.

Та скоро я занудився. Якби я мав намір 
прожити все життя в цій філіппінській халу
пі, очевидно, слід було б мобілізувати всі 
мої небагаті знання в галузі сільського гос
подарства і постаратися зберегти посіви. Та 
поле належало не мені, і взагалі це було 
мені ні до чого.

Розуміючи, що в будь-яку хвилину сюди 
може повернутися філіппінець — господар 
поля, я повертався в хатину тільки на ніч. 
Вдень, щоб мене не застукали зненацька, я 
йшов у ліс, звідки міг весь час стежити за 
моїм тимчасовим притулком. Я був лише 
незваним гостем, і з страхом та тривогою 
чекав повернення господарів.

Моїми єдиними гостями були американ

ські літаки. Вони зрідка пролітали високо в 
небі, сповнюючи повітря рівним гудінням. 
Якось один літак з ревом, від якого, здава
лось, розсідалося повітря, пролетів наді 
мною, мало не зачепивши дерев. На шиї у 
льотчика був пов'язаний червоний шарф. 
Його нахилена вперед, непорушна, мов 
лялька, постать промчала повз мене. Він 
теж був самотній і тому викликав у мене 
якусь симпатію. Це була перша людина, 
яку я бачив відтоді, як залишив госпіталь. 
Та водночас це був мій сорог, якого я мав 
боятися. Але тут, у моєму ситому «раю», 
саме поняття «ворог» було для мене якимсь 
непереконливим. Знову стало чути вибухи, 
часом далі, часом ближче. Серед усього 
цього різнокаліберного шуму вирізнявся 
неголосний уривчастий звук. Це не був лі
так, скоріше — моторний човен. Невже мо
ре недалеко?

Я знову спробував визначити, де я.
Блукаючи без мети після розгрому гос

піталю, я втратив дням лік, та за моїми 
розрахунками з того часу минуло днів де
сять.

Долина, якою я йшов, тяглася з півночі 
на південь — судячи з того, що місяць про
ходив над нею під прямим кутом. Я про
йшов нею кілометрів дванадцять на північ. 
Отже, тепер я перебував приблизно кіло
метрів за двадцять від місця розташування 
своєї роти. Табір містився за сорок кіло
метрів на південь від Ормока. Я був зараз 
саме поміж ними. Чи далеко звідси море, 
я не знав, але моя рота стояла кілометрів 
за вісім від моря.

За положенням Північної зірки я визна
чив, що хатина виходила на північний схід, 
отже, за протилежним схилом, що виходив 
на південний захід, десь було море. Я по
шкодував, що в своєму ситому достатку, 
досліджуючи тільки той схил, де ріс батат, 
не поцікавився, що ж там, за іншим схилом.

По високому природному містку з пова
лених дерев я перейшоз через яр і підняв
ся схилом. Обережно ступаючи по слизьких 
стовбурах, я, здавалося, вже відчував сві
жий подих бризу.

І справді, переді мною відкрилося море. 
Потік, що витікав з яру, струмував доли
ною до моря. Під горбом ліс кінчався і ін
ший гірський потік навскоси перетинав до
лину, зникаючи в лісі. За цим лісом, між 
двома мисами, лежала тиха бухта. Звук мо
торного човна долинав саме звідти. Хоч за
раз не було видно ніяких суден, шум мото
рів, відлунюючи від скелястих мисів, летів 
через долину до пагорбів. Зелені горби, 
що утворювали собою затоку, з двох боків 
тяглися. до гір, де я ховався.

Мені здалося, що я не вперше бачу цю 
затоку. Мабуть, це була південна частина 
того району, де ми, після відступу вздовж
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узбережжя на південь від Ормока, загли
билися в гори.

Десь вглибині бухти, на березі, можливо, 
було село, але ліс закривав прибережну 
смугу. Будівель я не побачив, і це мене за
спокоїло. Я пішов назад до своєї хатини, 
міркуючи над тим, що то за сяючий пред
мет помітив я над зеленню мису.

РОЗДІЛ XII.

С И М В О Л
Тепер я кожного дня переходив містком 

на цей схил, сідав на землю і милувався 
спокійним морем, відгородженим кільцем 
островів. Вечорами за маленьким трикут-! 
ним острівцем, що визирав з води, можна 
було бачити велетенську тінь острова Себу, 
на якому колись стояла наша частина. Ро̂  
жеві, забарвлені призахідним сонцем хмар
ки пливли від гірських вершин острова до 
зеніту. Поступово море темнішало, і Себу 
розчинявся в тумані. Я покірно повертався 
в свою хатину.

Вранці легенькі хвилі, біжучи в океан, НЄг 
мовби кликали мене з собою. Блискучий 
предмет, що височів над лісом біля моря, 
особливо добре було видно в променях 
призахідного сонця. Він скидався на жер-: 
дину, і я спершу вирішив, що це суха вер  ̂
шина дерева, але йому бракувало тієї при
родності, якою ми завжди милуємося, див
лячись на дерева.

Одного разу я все-таки вирішив визначи
ти, що це таке. Я пройшов метрів сорок 
праворуч, до того місця, де кінчалося поле 
і починався ліс. Мені здалося, що на жер  ̂
дині трошки нижче верхівки стриміли, наче 
вуха, дві планки, які розходилися в різні 
боки. І тут я все зрозумів... Це був хрест.

Мене пройняв трепет. Поява цього релі
гійного символу в моїй самотині глибоко 
вразила мене — немовби я відчув сильний 
удар.

Мабуть, хрест прикрашав шпиль церкви 
в селі за лісом біля моря. Церква завжди 
є найвищою будівлею у філіппінському 
селі. Отже, там унизу мають бути люди.

Після падіння Ормока японці не могли 
там бути. Судячи з того, що в затоці не 
було видко американських кораблів, там 
можуть бути тільки філіппінці.

І хоч би як мирно, по-божому жили фі
ліппінці, і хоч би як добре ставилися вони 
один до одного, познаменовані цим хре
стом, до мене вони могли поставитися тіль
ки як до ворога. Я не відчував до них воро
жості — просто між нами не могло бути 
ніяких людських взаємин, оскільки країна,

якій належав я, воює з країною, якій нале
жали вони. Навіть хрест був для мене чу
жий. Саме наше існування, якщо так можна 
сказати, було антагоністичним. Хрест, цей 
символ вселюдської любові, будучи в та
борі ворогів, символізував для мене тільки 
небезпеку. І все-таки я не міг одірвати від 
нього очей. Над хрестом повільно пропли
вав чорний літак. Сонце сідало, і я сидів 
на пагорбі доти, поки його світло не роз
тануло в голубому вечірньому серпанку.

Цілу ніч я думав про хрест. Я знав, що 
скоро помру, і хоч відчував себе фізично 
ситим, морально був абсолютно спустоше
ний. Ось чому цей символ так легко поло  ̂
нив мою уяву.

Я лежав, втупившись у темну стелю ха
лупи, і думав.

Думки знов і знов повертались до днів 
моєї юності, які здавалися тепер такими 
безтурботними й спокійними. Ті дні, коли 
я вірив у чужоземного бога, читав слова 
його обранців, співав псалми, і коли до лю
бові, що її я відчував до людей, не домішу
валася хтивість.

Прокинувшись вранці, я знову побачив 
курей, які кудкудакали, сидячи на дереві 
поряд з хатиною, і зрозумів, що дивлюся 
на них тепер зовсім інакше, ніж тоді, коли 
вперше підходив до цієї хати. Як завжди, 
я пішов і викопав із землі батат. Нараз я 
відчув всю безглуздість своїх вчинків.

Цього ранку хрест нагадував птаха, що 
сидить на верхів'ї дерева. Короткі жердини 
нагадували крила, й іноді мені здавалось, 
що він ось-ось полетить.

У мене майнула думка, що мені слід піти 
в долину і роздивитися хрест ближче. Про
те наступної миті я уявив собі, чим це може 
скінчитися, і навіть подумав, чи не збоже
волів я. Адже я хотів піти в табір ворога, 
назустріч власній загибелі.

Я дивився на хрест, сповнений палкого 
бажання підійти до нього ближче, намагаю
чись заглушити всі свої сумніви. А тим ча
сом хрест, здавалося, сяяв чимраз яскра
віше.

Мене знову обійняв сумнів — а чи хрест 
це? — та чим більше я дивився на нього, 
тим рельєфнішими ставали точні геомет
ричні форми хреста. Здавалось, він набли
жався до мене.

РОЗДІЛ XIII.

С О Н
Тої ж ночі мені приснився сон. Немовби 

я спустився вниз і підійшов до села. В крам
ничках під тінявими наметами продавали
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всілякі фрукти й солодощі. Скидалося на 
те, що в селі було якесь свято; вулицями 
весело походжали по-святковому вбрані 
чоловіки й жінки. Вони ніби зовсім не звер
тали уваги на небезпечну людину, якою я 
мав бути для них. Я вирішив, що це, певно, 
тому, що в мене немає гвинтівки.

На широкому майдані я побачив пару, 
яка танцювала на імпровізованій сцені. 
Стрункі тіла філіппінців, у яких відчувалась 
домішка європейської крові, сходилися, по
тім знову розходилися, завмирали в жагу
чих позах. Мене вразило, що вони так за
хоплені танцем, хоч навколо немає жодно
го глядача.

Озирнувшись, я побачив, що базарний 
майдан також спорожнів. Певно, всі пішли 
до церкви, — подумав я.

Церква, як і ті, що їх я бачив на Себу, 
являла собою чотирикутну будівлю в стилі 
базиліки. Над скромним фасадом і справді 
сяяв золотом хрест. Зараз він був у кілька 
разів більший, ніж коли я дивився на нього 
з гори. Я з гіркотою подумав, що зовсім 
не відчуваю хвилювання, якого так жадав.

Штовхнувши напіврозчинені двері, я за
йшов всередину. В церкві було повно лю
дей, які стояли на колінах і молилися. Зда
валось, нечутна музика текла над їхніми 
схиленими головами. Побачивши ризу като
лицького священика, який правив службу 
біля олтаря, я зрозумів, що це похорон. Я 
пішов центральним проходом. Біля олтаря 
стояла задрапірована чорною тканиною 
труна. На ній латинськими літерами було 
написане імгя небіжчика. То було моє ім'я...

Гостра туга різонула мені серце. Отже, 
я все-таки вмер. Але в такому разі, хто ж 
такий оцей «я», що стоїть тут? Мабуть, душа 
небіжчика. Так ось чому ніхто не помічає 
мене!

Я підняв віко труни і глянув у своє мерт
ве лице. Воно схудло, порівняно з лицем, 
що його я звик бачити в дзеркалі й на фо
тографіях. Щоки запали, обличчя нагаду
вало часто бачені лики мучеників на кар
тинах європейських майстрів; •

Руки були складені на грудях. Я тут-таки 
вирішив, що мене так і знайшли, із скла
деними для молитви руками. Тому навіть 
вороги ховають мене з почестями, як свя
того.

Я відчув тривогу. Чи заслуговую я на та
ку шану? Невже моя душа була така чиста 
і угодна богові?

Я знову подивився на своє лице. Ні, я не 
був мертвий. Губи червоніли, наче нафар
бовані, а заплющені повіки тремтіли. Я про
сто лежав у труні і не хотів розплющувати 
очі лише тому, що прикидався мертвим. На 
губах блукала добре знайома мені холодна 
саркастична посмішка.

— «De profundis», — нараз вимовили ці 
губи. «З безодні- кличу». «De profundis cla- 
mavi» — це було доказом того, що я 
справді в безодні і що ніякий я не святий. 
По-моєму, парафіяни вже помітили це. Я 
відчував, як вони ззаду підходять до мене. 
Голоси їхні наближалися. Вдарив церковний 
дзвін. Бум-бум-бум! — волали до неба 
лункі удари. Дзвін бив чимраз гучніше, не
наче намагаючись заглушити крики юрби.
І чим голосніше він дзвенів, тим сильніше 
щось важке тиснуло мені на груди. Я роз
плющив очі. Бумм, бумм, — лунав звук, 
схожий на тужливе виття. В нічному небі 
гула '‘ескадрилья бомбардувальників. Бли
маючи червоними і зеленими бортовими 
вогнями, літаки один за одним мчали над 
хатиною, вони летіли назустріч пізньому, 
вигнутому донизу місяцю. На якийсь час 
вогні зливалися з червонястим місячним 
сяйвом, а потім меншали і блідли в зали
тому бляклим світлом небі. Тільки гуркіт 
моторів ще якийсь час висів у повітрі. На
решті я зрозумів. Не варто чекати смерті 
в цій безодні. Я мушу піти до церкви, на
віть якщо мене там уб'ють. Я мушу роз
віяти сумнів, що насів на мене під кінець 
життя. Якщо все це було одкровенням, як
що я справді святий, я мушу в молитві схи
лити коліна.

Зваживши час, що минув від заходу сон
ця до того, як я заснув, я вирахував, що 
коли вирушу зараз, то на світанні буду в 
селі. Сумніви знову насіли на мене, але я 
відкинув їх, як робив завжди, коли треба 
було на щось зважитись, не знаючи, що з 
того вийде.

Я поклає у мішок батат, що залишався у 
мене, і вийшов з хатини. Каску й протигаз 
я кинув, але йти без гвинтівки все-таки не 
наважився.

РОЗДІЛ XIV.

Ш Л Я Х  У Н И З
Дорога, що йшла схилом, з якого я ба

чив хрест, сховалася в негустому лісі. До 
берега залишалося ще кілометрів вісім. 
Тьмяне місячне проміння, що пробивалося 
крізь дерева, освітлювало вузлувате корін
ня дерев — природні східці, якими я спу
скався. Іноді чути було тихе туркотання 
горлиць, обманутих місячним сяйвом.

Ліс кінчився, за ним тяглася рівнина, тем
на дорога губилася в трави Я знову зайшов 
у лісову гущавину. Тут стежка вибігала на 
сухий пагірок, перетинала болото, звивала
ся між дерев, поступово спускаючись ниж
че й нижче. В міру того як спускався і я,
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в моїй душі наростала якась дивна радість.
Зробивши так кілометрів зо два, я ви

йшов на зарослий травою схил. Дорога тут 
ширшала. З глибини вкритого місячними 
бліками лісу чулося плюскотіння води, схо
же на шепіт людини в сусідній кімнаті — 
м'який, заспокійливий. Попереду мерехтіла 
велика світла пляма. Зійшовши вниз глиня
стим схилом, я опинився на березі річки. 
Вода вигравала, перекочуючись через ка
міння. Річка текла в тому ж напрямі, що й 
гірський потік, вздовж якого я колись ішов. 
Десь далі вони, мабуть, з'єднувались.

Ноги ковзалися на порослому мохом ка
мінні. На тому березі ліс підступав аж до 
води.

Я сів на корені дерева і, набравши у фля
гу води, вгамував спрагу. Свідомість того, 
що я нарешті спускаюся з гір на рівнину, 
якось заспокоювала мене. Але в той же 
час я відчував страх — страх дикого звіра, 
який наближається до людського житла.

Стежка, досить широка навіть для двох, 
вела просто через ліс. Обабіч неї стояли 
освітлені місяцем дерева, що вишикували
ся, мов на алеї. Я вже давно не бачив та
кої широкої стежки, і відчуття близькості 
людей, цивілізації, що його навіювала ця 
дорога, лякало мене.

Але я мусив іти вперед. Чим далі я йшов, 
тим світлішими ставали дерева, і невдовзі 
я вже міг розрізняти навіть плями на їхній 
корі. Я з подивом подумав про механізм 
наших почуттів, які так загострює страх; але 
причина цього була зовсім інша.

Ліс кінчився. Я вийшов на широке поле. 
Місяць, мов велетенський червоний серп, 
висів над далеким лісом. Слабке світло не 
було схоже на те прозоре опалове сяйво, 
що сповнювало поля. Світанок уже забар
вив небо в рожеві тони. От чому я так чітко 
бачив кору дерев.

За моїми розрахунками, досягнувши лісу 
на схилі горба, я буду напівдорозі до села.

Загалом до села було кілометрів вісім, 
тобто години дві ходьби. А до лісу я йшоз 
тільки годину. Отже, мої . розрахунки були 
правильні. Просто я помилився, коли, про
кинувшись і побачивши місячне світло, ви
рішив, що іще глупа ніч. Тоді я подумав, 
що встигну прийти в село задовго до сві
танку. Насправді ж то вже світало.

В тумані, що клубочився над полем, неяс
но вимальовувався ліс. Той ліс, край якого 
я стояв зараз, щохвилі світлішав і світлій 
шав. Туман теж посвітлішав і розділився на 
невеличкі острівці. Тільки праворуч густа 
пелена туману звисала над тим місцем, де 
мала бути ріка.

Будинків і вогнів не було видко. Але я 
відчував, що наближаюсь до місця, де жили 
люди. В тропіках ранок настає одразу, наче 
хтось піднімає завісу. Я вперше пошкодуй

вав, що через той нічний кошмар наважив
ся на таку ризиковану мандрівку. Та повер
татися вже було пізно. А чекати тут, край 
лісу наступної ночі не дозволяла та сама 
причина, з якої я вирушив у дорогу.

Я спіймав себе на тому, що очима шукаю 
над верховіттям лісу хрест, та звідси, з ни
зини) його вже не було видко.

Поки я йшов, ставало чимраз видніше. 
В полі все було непорушним. Рухався тіль
ки я. Трава була росяна, черевики промок
ли. Глухо лунали мої кроки.

Я йшов по росі, переслідуваний звуком 
власних кроків. І нараз я відчув, що колись 
давно я вже йшов отак. Де це було, коли 
саме — того я не знав, та колись у мину  ̂
лому це все вже було. Безперечно, я впер
ше йшов тут, по чужій землі, цього тривож
ного ранку. Та відчуття, що я їх зараз реє
стрував, мені доводилося переживати і ра
ніше.

Я весь час намагався знайти якусь схожу 
ситуацію в минулому, але марно. Іноді зда
валось, що я ось-ось щось згадаю, та з 
якихось незрозумілих причин я нічого не 
міг згадати...

Я йшов, знову й знову аналізуючи свої 
відчуття.

Я згадав дивне відчуття, що його пере
жив, коли півмісяця тому, залишизши роту, 
ішов сам через ліс. Тоді я подумав про те, 
що вже ніколи більше не йтиму вдруге там, 
де йшов.

Коли якоюсь мірою справедливе припу
щення, що я звернув увагу на такі природ
ні явища саме тому, що стояв на порозі 
смерті, а також тому, що всі почуття в бу
денному житті грунтуються на тому, що 
все, що ми робимо зараз, можна буде по
вторити ще безліч разів, то чи не є тоді 
відчуття, що мої дії вже мали місце колись 
у минулому, своєрідним відбиттям прагнен
ня знову повторити їх? Чи не може свідо
мість, поставлена в умови, коли немає на
дії щось повторити в майбутньому, зверну
тися до минулого?

Мене випереджав світанок, але тепер 
світло не лякало мене. Всі люди, як і я сам 
у минулому, живуть, весь час повторюючи 
одне й те саме. Але тепер, ідучи назустріч 
смерті, я не міг повторюватися. Це переко
нання надавало мені сміливості.

РОЗДІЛ XV.

Ж И Т Т Я
Коли я підійшов до лісу, вже майже роз

видніло. Я обернувся. Небо з червоного 
стало блакитним, зеленіли підніжжя закри



тих хмарами гір центрального хребта. Се
ред зелені проступали брунатні плями, і я 
подумав, що то поля, які я залишив за со
бою. Але я дивився на покинутий рай без 
будь-якого жалю, як дивляться на покинуту 
жінку.

В лісі росяна трава враз засяяла під про
мінням сонця. На дереві голосно співала 
якась незнайома мені пташка, вітер шеле
стів у верховітті дерев. Я гадав, що цей ліс 
тягнеться аж до церкви, але знову поми
лився. Ліс скінчився, переді мною відкри
лося широке поле, оточене з обох боків 
горбами. Справа наліво поле перетинала 
ріка. Через річку був перекинутий зламаний 
дерев'яний місток.

Я обвів очима поле. Людей і житла не 
було видно, але міст свідчив про те, що 
вони десь близько. Просто мене вдалині у 
заболоченій улоговині, що прилягала до 
лісу, паслися два буйволи. Біля них я поба
чив кілька білих чапель, деякі з них сиділи 
на спинах буйволів, інші на землі поруч. 
Я знав, що чаплі знищують паразитів, які 
живуть у буйволячій шерсті. Спокій цієї 
ідилії озвався в моїй душі якимсь хвороб
ливим болем.

Наче пильний вартовий, я оглядав дерево 
за деревом на узліссі. За будь-яким із них 
могла ховатися людина. Ліворуч на пагорбі 
перед зеленим гайком лежало дерево, бі
лів на сонці його висохлий стовбур. Я міг 
полічити на ньому всі гілочки.

Знявши з плеча гвинтівку і тримаючи її 
напоготові, я пішов через поле. Напружен
ня, що клубком підкотило до горла, тепер 
уже не мало жодного відношення до роз
думів про хрест. Мої очі весь час нишпо
рили навколо, шукаючи ворога, який міг хо
ватися десь тут. Я мусив перший побачити 
його.

Нарешті я підійшов до мосту. Річка, що 
текла через болото, забираючи воду руча
їв, які впадали в неї, вирувала під мостом. 
Може, саме тут мене могла спіткати воро
жа куля. З горба, що бовванів далеко пра
воруч, раптом почав підніматися дим. Він 
скидався на дим, що його я бачив того дня, 
коли залишив роту. Тонкою, довгою цівкою, 
він, звиваючись, піднімався високо в небо. 
І враз я зрозумів. Наступного дня після 
того, як я побачив дим, був обстріляний 
госпіталь. Другого дня він піднімався з па
горба там, куди побігла більшість солдатів. 
Дивно, що я тільки зараз усвідомив це.

Проте дим уже не лякав мене. Філіппін
ці, що жили далеко під горбом, на якому 
горів вогонь, становили для мене меншу 
небезпеку, аніж жителі села, куди я при
йду за кілька хвилин. Я рушив далі.

Чапля, що сиділа на спині буйвола, ліни
во розпростала крила і злетіла на землю.
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На землі вона ще кілька разів змахнула 
крилами, ступила кілька кроків і завмерла.

Тишу порушив якийсь звук. Це був не
впинний шум моторів, що його я чув і в го
рах. Американські кораблі, мабуть, ішли до 
острова.

Я заглибився в ліс. Вздовж вологої стеж
ки стікала вода, що проступала з-під камін
ня. Дерева, наче стежачи за мною, вишику
вались обабіч стежки. Дорога круто звер
нула ліворуч по схилу, нижче, нижче... Про
сто перед собою я побачив село.

РОЗДІЛ XVI.

С О Б А К И

Схил, розширяючись віялом, положисто 
спускався до моря. Внизу по обидва боки 
прямої дороги стояло щось із тридцять ха
луп. Там, де дорога кінчалася, крізь листя 
пальм блищало море. Людей, як і раніше, 
не було видно. Тишу порушував тільки шум 
моторів, що долинав з моря.

Трохи далі від дороги стояла церква. Лі
воруч над дахами халуп біліли її вузькі сті
ни, а ще вище, виблискуючи линялою позо
лотою, сяяв хрест.

Навіть зараз, згадуючи першу мить, коли 
я побачив те, чого так чекав, моє серце 
завмирає. Хрест випромінював байдуже хо
лодне сяйво. Він нічим не відрізнявся від 
предметів, що були довкола. Зараз я не 
мав часу ставати на коліна.

Я сховався за дерево і оглядівся. Час ми
нав, навколо, як і досі, було тихо. Я дивив
ся на найближчу хатину ліворуч від дороги. 
Брудні стіни, перекошений дах, поламані 
дерев'яні сходи. Крізь відчинене вікно ніко
го не було видко. Можна подумати, що за
раз післяобідній час, коли всі філіппінці 
звичайно сплять. Але був ранок — час на
пруженої роботи. Я зрозумів, що тут щось 
не те.

Я швидко підбіг до першої хатини, пере
ступив через поламані сходинки і зайшов. 
Нікого. Віко скрині, що стояка в кутку, було 
підняте, всередині не було нічого, крім ки
нутої жужмом дешевої жіночої білизни та 
дитячих сандалів. На підлозі лежали рибаль
ські сіті, з безліччю прив'язаних грузил. 
Всюди валялося сміття. Порожня пачка 
з-під сигарет «Лакі Страйк», папірці від шо
коладу. З усього було видно, що або хазяї 
дуже поспішали, залишаючи дім, або вже 
потім тут побували грабіжники. Але чому ж 
філіппінці не повернулись назад? Адже тут 
уже побували американці. Я не міг цього



зрозуміти, та як би там не було, люди по
кинули село.

Я вийшов і, вже не ховаючись, попряму
вав безлюдною нерівною вулицею, погля
даючи на порожні халупи. Тепер я вже не 
чув шуму моторного човна, що плив десь 
там, у морі. Мою увагу привернув інший 
звук, який ніби наближався з кожним моїм 
кроком. Це було якесь шарудіння, шелест 
— такий звук можна почути, якщо швидко 
провести рукою по натягненій тканині.

Почувся гавкіт. Дві собаки вискочили на 
край дороги і кинулися до мене. За кілька 
кроків од мене вони зупинились і, вишкі
рившись, загавкали ще лютіше.

Штани добре захищали ноги, і я не дуже 
злякався собак, які тепер уже повзли до 
мене. Я підняв гвинтівку і озирнувся нав
коло.

Слід було стерегтися не собак, а людини, 
яка могла вийти, почувши гавкіт.

Та кругом було тихо. Я знову глянув на 
собак. Один з них — тер'єр, другий з чер
вонястою шерстю, японської породи. В цих 
псах уже нічого не лишилося від домашніх 
тварин. Вони глухо гарчали, готуючись 
стрибнути мені на груди.

Я підняв гвинтівку й націлився. Та собаки 
не зрушили з місця. Очевидно, вони зовсім 
не боялись гвинтівки.

Я злякався: якщо собаки кинуться на ме
не, доведеться стріляти. Пригадавши вогні 
на далеких горбах, я подумав, що постріл 
може привернути увагу філіппінців. Не спу
скаючи з собак очей, я опустив гвинтівку і, 
затиснувши між ніг, швидко дістав багнет 
і прикріпив до ствола. Тої ж митті черво
ний пес стрибнув, націляючись Мені в горло. 
Ще в повітрі я простромив його багнетом. 
Потекла кров, і я відкинув собаку убік.

Другий пес кинувся навтьоки. Голосно 
виючи, він добіг до пальми, що стояла край 
дороги, там зупинився і почав голосно гав
кати. З усіх боків під пальму збіглися со
баки і зняли страшенний гавкіт.

Я пішов далі. Собаки розбіглися і, похо
вавшись під халупами, гавкали на мене. Я 
вийшов на маленький майданчик коло церк
ви. На хресті і на спадистому даху сиділо 
безліч ворон. Я добре пам'ятав, що коли 
заходив у село, їх тут не було.

Тепер я зрозумів, звідки долинав плюскіт 
води. Із зламаної труби на тому боці май
дану текла прозора вода. Я остаточно пере
конався, що в селі нікого немає, бо після 
того, як американці пройшли цим селом, 
жителі, очевидно, знову залишили свої до
мівки.

Коли я мив закаляний собачою кров'ю 
багнет, я подумав: яка то зла іронія, що 
зброєю, яку я застосував уперше і якою 
мав убивати ворогів батьківщини, я вбив 
собаку.

Я витер багнет і вклав його в піхви, по
тім неквапливо почав пити. Вода була чиста 
й прозора і смаком нагадувала воду гір
ських джерел.

Вгамувавши спрагу, я випростався і гля
нув на небо. Тепер я знав, якої води мені 
хотілося. Морської. Я вже забув навіть смак 
солі.

Я спустився до моря, що синіло між де
рев. Зернястий чистий пісок осідав під но
гами. Я по коліна зайшов у воду, набрав у 
флягу води і знову почав пити — до ціл
ковитої знемоги. Більш як десять днів я не 
бачив солі, і зараз поряд із звичною гірко
тою я відчув солоний присмак.

Переді мною тихо хлюпотіло море Віса- 
ян. З мису долинало неугавне тріскотіння 
цикад. Звук цей заполонив усе навколо і 
лише іноді його покривало рівне гудіння 
американського моторного човна.

Берег був такий же пустельний, як і село. 
Біла лінія берега окреслювала дугу, що по
чиналася праворуч від мису, а ліворуч її 
розрізала ріка, несучи свої води в море. 
В гирлі ріки, занурившись носом у воду, 
лежав розбитий вітрильник.

Війнув вітер. Він був такий же вологий і 
пахнув так само, як той вітер, що віяв ко
лись на берегах батьківщини. Вітер переле
тів через сонячну блакить моря, охопив 
пругкими долонями мою самотню постать, 
поплескав по щоці і помчав далі.

Я знав, що залишатися на відкритому з 
усіх боків березі небезпечно, і швидко по
вернувся в кущі. Там я відчув огидний 
дражливий запах. Я знав, що то таке.

Колись наша рота стояла в селі на півдні. 
І ми застрелили корову, яка забрела до ка
зарм. З'ївши усе, що можна було, ми вики
нули тельбухи і кістки у поле. Найдовше 
збереглася величезна голова, що гнила під 
сонцем; через кілька днів до казарм доли
нув огидний нудотний запах.

Я пригадав, що почув цей запах одразу, 
коли зайшов у село. Відчував я його й тоді, 
коли убив собаку. І тоді, коли пив воду. 
Запах зник, тільки коли я спустився до 
моря. Мабуть, джерело цього смороду 
треба було шукати у селі. Може, селяни 
десь кинули свинячі тельбухи і кістки. Я 
знову стояв перед церквою. На даху все 
ще сиділа галич. Коли я наблизився, птахи 
заворушились, одна ворона піднялася і не
квапливо полетіла вздовж церковної стіни.

Зараз хрест уже не викликав у мені тих 
почуттів, яких я сподівався. Подекуди з-під 
позолоти проступало брудне дерево. Стіна 
була teMHa й вогка, сходи поламані. Чорні 
дерев'яні двері, як і ті~ що їх я бачив уві 
сні, стояли прочинені.

Я дуже стомився і попрямував до входу 
у церкву, але зайти туди не міг.
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РОЗДІЛ XVII.

П Р Е Д М Е Т И
Якщо вдуматися, чому я не помітив пред

метів, що лежали^ на землі перед церков
ними сходами — хоч я кілька разів дивив
ся на них, — стане зрозуміло, яка далека 
була моя свідомість від сприйняття зовніш
нього світу. Непроханий чужинець, ідучи се
ред, ворогів, я помічав тільки те, що ста
новило для мене небезпеку.

Я написав «предмети», але хтось інший, 
можливо, назвав би їх людьми. Справді, 
якоюсь мірою це були люди, але вони вже 
втратили , людську подобу — переді мною 
лежали трупи. Вони вже давно були тру
пами.

Тільки формені брюки нагадували, що їх
ні власники колись були людьми, та від 
бруду одяг уже теж мало нагадував люд
ський \ був одного кольору з землею. Те
пер’, коли я намагаюсь змалювати їх, я чіт-' 
ко усвідомлюю, що в перші хвилини навіть 
не «бачив» їх. Я, до краю заляканий, пара
лізований страхом солдат, просто не усві
домив одразу, що то таке переді мною. 
Навіть трохи згодом, коли я все зрозумів, 
очі мої. відмовлялися фіксувати всі деталі. 
Погляд мій застиг на чомусь, що своїми 
обрисами не було схоже ні на що.

Голі руки і спини неправдоподібно роз
пухли, порушуючи всі пропорції людського 
тіла. Шкіра vhа трупах почервоніла і лис
ніла. ,

Голови теж. порозпухали, наче покусані 
тисячами бджіл. Волосся намертво приклеї
лося до шкіри, розкуйовдженими чубками 
падаючи на лоб. Відтоді я ніколи без жаху 
вже не міг бачити застиглі зачіски воскових 
манекенів у вітринах магазинів.

Навіть, тепер, коли я, сидячи у себе вдо
ма, в Японії, згадую цю картину, до горла 
мені підкочує нудотний клубок. Але тоді — 
я це добре пам'ятаю — я ані найменшою 
мірою не. відчував нічого * подібного. Ма
буть тому, що нудоту викликає/'лише> спо
глядальний обивательський егоїз/і. Це ре
акція людини, у якої тільки шлунок реагує 
на події. Тоді я відчував лише глибоку са
мотність. Це було почуття кинутого і зра
дженого солдата.

Нарешті я зрозумів, що сталося в-селі. 
Очевидно, люди, які зараз лежали переді 
мною, вдерлися сюди слідом за американ
цями і почали грабунок, за щр й були по
карані жителями села. Доказрм цього була 
величезна сокира, що лежала біля одного, 
з трупів. Потім, мабуть,, злякавшись, що 
в село можуть знову зайти японські загони, 
які нишпорили в цьому районі, жителі за
лишили село.

РОЗДІЛ XVIII.

„D E  P R O F U N D IS "
Я обминув трупи і піднявся сходами в 

церкву. Всередині було чисто й прибрано. 
З високих вікон на вкриті пилом дерев'яні 
лавки й підлогу весело лилося сонячне світ
ло. Купіль була зроблена з великої ракови
ни, але свята вода давно випарувалась. Між 
вікнами висіла велика картина, на якій були 
зображені муки Христа.

Посмугована бичем спина Христа була 
закривавлена, із схрещених, прибитих цвя
хами ніг цебеніла кров, заливаючи хрест, 
на якому його розп'яли.

Нічого особливого в цій картині не було, 
звичайна копія традиційного живопису; во
на відображала варварство середньовіччя. 
Та, безперечно, ті люди, що колись у дав
нину молилися серед цього моря крові, 
дивлячись на це розтерзане людське тіло, 
переживали почуття, дуже близькі до тих, 
що їх переживав я, солдат розбитої армії. 
На олтарі стояло розп'яття. Це теж була 
погано зроблена копія. Трупного кольору 
тіло Христа контрастувало з темно-черво
ною кров'ю. Його руки були прибиті під 
кутом сорок п'ять градусів до кінців жер
дини. Постать пророка, що колись жив у 
римській колонії, не виражала нічого: про
сто важко звисає людина, прибита двома 
цвяхами до дошки. Як же я змінився, коли 
зараз, дивлячись на зображення, що було 
для безлічі людей символом непохитної 
віри, зображення, що в юнацькі роки ослі
пило й мене, не бачив нічого, крім крові 
і трупа!.

Я упав на брудну підлогу й заплакав. 
Чому тепер, коли я прийшов сюди, вабле
ний цим хрестом, я бачу тільки скалічені 
трупи моїх товаришів і тіло Христа, нама
льоване невмілим християнським художни
ком. Чи то доля повелася зі мною так жор
стоко, чи я сам винен в цьому? «De рго- 
fundis!» В церкві прозвучали слова, що їх 
минулої ночі я чув уві сні. Я обернувся. 
Звук, здавалось, ішов з порожніх хорів по
зад мене. І хоч мої очі шукали того, хто 
вимовив ці слова, я нікого не міг побачити, 
церква була порожня. Я зрозумів, що це 
була галюцинація. Мене не залишало від
чуття, що ці слова вимовив голос добре 
мені знайомий, але я не міг пригадати чий. 
Тепер я вже знаю — то був мій власний 
схвильований голос, і якщо я зараз не при 
своєму розумі, то це почалося з тієї хви
лини.

«З безодні звертаюсь до тебе — госпо
ди, почуй голос мій». Вивчені з дитинства 
латинські слова Старого завіту знову сплив-
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ли у моїй пам'яті. Але мої очі, що блукали 
по стелі цієї старенької філіппінської цер
кви, марно шукали когось, хто відгукнув
ся б на цей поклик.

«Я зводжу очі до пагорбів, звідки ж че
кати мені допомоги?»

Я відчував, що тепер назавжди відрізано 
останні нитки, що зв'язували мене із світом. 
На цій землі немає нічого, що зглянулося б 
на мене, почуло б моє волання про допо
могу. Треба примиритися з цим — вирі
шив я.

Я пройшов повз схожу на придворну да
му діву Марію і боковими дверима вийшов 
із церкви. Там, на галявинці, неподалік Од 
моря, лежав ще один труп. Трава навколо 
нього зблякла від крові. Нігті на відкину
тій руці були надміру довгі.

«Чи виросли вони в нього вже після сМер- . 
ті, чи вже були такі, коли його вбили?» 
подумав я і попрямував до пофарбованого 
в червоне будиночка священика. Відчинив
ши вікно, я вліз до кімнати. Тут також по
бували грабіжники. Дверцята шафи були 
розчинені, з каструль і банок познімано 
кришки. Все було розбито й поламано, крім 
книжкової шафи, де я помітив два томи 
Едгара Уоллеса \ Якийсь час я розміркову
вав про зв'язок між священиком і детек
тивними романами. Сонце підбилося вже 
високо, і через вікно виднілося спокійне 
море та блискучі скелі.

«Тут можна збудувати непоганий готель 
для туристів» — майнула несподівана дум
ка. Я ліг на плетену пальмозу канапку, що 
стояла в кімнаті. Свідомість того, що ти ле
жиш не на землі, а на канапці, викликала 
напад туги за батьківщиною. Тепер я відчув, 
який я голодний і, видобувши з мішка ба
тат, почав гризти його. «А може, тут десь 
є сірники», подумав я. Можна буде розпа
лити вогонь і вперше за багато днів блу
кань зварити батат.

Я заходився шукати сірники. Насамперед 
відкрив шафу, що стояла в кухні європей
ського типу, і обшукав її. На всьому було 
видно сліди грабіжників, що побували тут 
до мене. Я сподівався, що такий малень
кий предмет, як коробка сірників, вони 
могли не помітити, і шукав далі.

Та сірників ніде не було.
Я подумав, що, може, мені пощастить 

знайти збільшувальне скло. З його допо
могою я зміг би запалити вогонь. Свяще
ник, певно, літня людина, цілком можливо, 
що він читав свої книжки, дивлячись на сто
рінки в лупу. Я так само ретельно обшукав 
його гімнату, але й там нічого не було. 
Кленучи цього священика-неука, який не 
мав навіть збільшувального скла, я знову 
ліг на канапу. 1

1 Нілом ті американський письменник, автор безлічі де
тективних романів.

РОЗДІЛ XIX.

С І Л Ь
Я заснув. Це був важкий і довгий сон. 

Коли я розплющив очі, у вікно, звернене 
до моря, падало світло призахідного сонця. 
Цей червонястий присмерк навіював сум. 
З боку моря і зараз було чути то високий, 
то низький шум моторів. Я добре розумів, 
що залишатися тут так довго небезпечно, 
та не міг зрушити з місця. Здається, я зно
ву задрімав.

Почулася пісня. Знайома філіппінська піс
ня, з якої була вилучена вся жагучість іс
панської мелодії — залишився тільки сму
ток. Співав молодий жіночий голос. Я під
вівся. Це був не сон, пісня разом з остан
німи променями сонця лилася у вікно, за
повнювала всю кімнату.

Був уже вечір, зійшов місяць. Море сріб
лилося під тьмяним світлом, що косо па
дало на воду. Човен чорною тінню плинув 
по мерехтливій воді. В ньому сиділо двоє.

Чоловік тримав стерно, жінка веслувала 
і в такт ударам весел співала. Море по
м'якшувало голос, що долинав аж сюди, е 
хатину. Іноді жінка сміялася. Я зціпив зуби.

Човен підійшов до берега, чоловік стриб
нув на землю і витягнув його на пісок. 
Спершись на руку чоловіка, жінка теж ви
стрибнула з човна, і вони, тримаючись за 
руки й сміючись, побігли від берега.

Я чомусь одразу відчув, що вони йдуть 
саме в той дім, де я ховався. Причаївшись 
під вікном, я прислухався до їхніх кроків. 
Сміх і рипіння піску наближались. Потім 
надвірні двері прочинились, а ще за кілька 
секунд крізь шпарку в дверях моєї кімнати 
пробилося світло.

Вони все ще сміялися. Спершу я поду
мав був, що то закохані, які, шукаючи від
люддя, обрали це мертве село місцем для 
побачення. Проте вони надто довго пор
палися в кухні. Звідти чувся шум. А може, 
це слуги священика?

Будь-якої хвилини вони могли зайти в кім
нату. І справді, хтось із них підійшов до 
дверей, смуга світла, що падала на підлогу 
крізь отвір у дверях, стала ширшою.

Я заворушився. Голоси змовкли. Я піді
йшов до дверей і гвинтівкою розчинив їх. 
Чоловік і жінка стояли переді мною, і в їх
ніх широко розкритих очах відбивався во
гонь світильника, якому горіла кокосова 
олія.

— Дайте сірників, — попросив я.
Жінка закричала. Такий зойк називають 

розпачливим або жалібним. Але це було б 
не дуже точне, визначення. З розпачем або 
якимись іншими людськими почуттями цей
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зойк не мав нічого спільного. Це був крик 
тварини.

Обличчя жінки скривилося. Все ще кри- 
чучи. вона не відводила очей від ллого  об
личчя. І враз мене охопила лють.

Я вистрелив. Здається, куля влучила їй в 
груди. По її тонкій блакитній сукні швидко 
розповзлася кривава пляма. Притиснувши 
праву руку до грудей, вона якось чудно 
обернулася і впала долілиць на підлогу. Чо
ловік щось закричав. Прикривши обличчя 
рукою, він повільно задкував. Зараз він 
чимсь нагадував героїню Достоєвського, Лі
зу, і це ще більше розлютило мене. Я зно
ву натиснув на спуск, проте пострілу не бу
ло. Я згадав, що забув перезарядити гвин
тівку, і клацнув затвором. Руки тремтіли 
так, що я нічого не міг зробити. Здавало
ся б, у цей час чоловік мусив би кинутись 
на мене і забрати гвинтівку, але його дії 
були прямо протилежні.

Грюкнули двері, і коли я підвів очі, він 
уже зник у темряві. Я вийшов слїдом за 
ним. Він уже біг по піску до моря, зигза
гами, мабуть, для того, щоб я не міг в ньо
го поцілити. Він штовхнув човна, стрибнув у 
нього і почав гарячково веслувати. Я ліг на 
пісок і, старанно прицілившись, вистрілив.

Звук пострілу покотився над морем, лу
ною озвався в скелях і поступово завмер.

Чоловік, налягаючи на весла, швидко від
пливав од берега. Я посміхнувся і пішов 
назад.

На обличчі жінки вже лежала печать 
смерті. Її дихання, наче бульбашки повітря, 
що піднімаються з дна болота, з свистом 
вилітало з рота. Я нахилився над нею і слу
хав доти, поки вона не перестала дихати.

Я не знав, чи то доля примусила мене 
вчинити цей злочин, чи я сам був винен у 
цьому, та одне було ясно: відтепер я зви
чайний мародер, який уже не має права 
звертатися не тільки до бога, а й до людей. 
Мені треба повернутися в свої гори. Але 
чого приходили сюди ці люди? Я знову об
дивився кухню. Під виламаною дошкою під
логи стояв відкритий полотняний мішок, у 
якому тьмяно виблискували білі кристали. 
Ці кристали завжди становили для людини 
величезну цінність. Для мене ж зараз — 
особливо.

То була сіль.

РОЗДІЛ XX.

Г В И Н Т І В К А
Чоловік утік, і я вже не міг залишатися 

в селі. Я набрав повний мішок солі і вийшов 
з дому. Над селом світив місяць. Загавкали 
собаки, гавкіт наближався, ставав чимраз

голосніший, він пересувався слідом за мною 
від одного темного підворіття до другого, 
і навіть коли я вийшов із села, собачі го
лоси переслідували мене аж до лісу.

Над полями сірою пеленою звисла тьмя
на каламуть. Усе завмерло. Вдалині під 
твердим місячним небом громадилися гор
би, через які я мав іти. Вони біліли в кала
мутному серпанку, наче обличчя напудре
ної жінки. Навкруги панувала мертва тиша.

Туга стисла мені серце. Образ убитої 
мною жінки, її широко розкриті очі, гост
рий носик, руки, розкинуті на підлозі, наче 
для палких обіймів — усе, аж до наймен
ших подробиць, закарбувалося в моїй уяві.

Я не жалів за тим, що сталося. На війні 
убивство звичайнісінька річ. Я убив її ви
падково, вона вмерла тому, що зайшла ра
зом із чоловіком у дім, де я ховався.

Навіщо я вистрілив? Тому що вона за
кричала? Але це було тільки приводом, щоб 
натиснути спуск, а не причиною. Я згадав, 
що зовсім не цілився, і те, що постріл ви
явився смертельним, — лише випадковість. 
Але якщо все сталося випадково, то чому ж 
це завдає мені такого болю?

Я підійшов до мосту через річку, яка 
навскоси перетинала поле. Мої черевики 
глухо стукотіли по дошках моста. Я сів на 
низьке поруччя і втупився в річку. Вода від
бивала місячне сяйво, мінячись темним 
сріблом, вирувала під мостом, за примхою 
течії коловертні змінювали форму, сплива
ли нижче, потім, немовби притягнуті якоюсь 
силою, поверталися назад.

Я довго дивився на воду, мов завороже
ний цим Нескінченним рухом, у якому, зда
валося, була якась закономірність. Раптом я 
пригадав, що з того часу, як залишився сам, 
цей круговорот посідав дуже велике місце 
в моїх думках. Здавалося, в людському 
житті мусить бути такий самий круговорот 
як і в природі.

Але всі мої вчинки з учорашнього вечо
ра не вкладалися в цей круговорот. їхнім 
результатом було лише убивство філіппін- 
ської жінки. Нехай убивство сталося випад
ково, але воно сталося тому, що я вийшов 
з круговороту. Отже, я мушу відповідати за 
нього.

Я підвівся і взяв у руки гвинтівку — так 
.само, як зробив це напередодні, коли йшов 
у село. Я притиснув приклад до стегна, як 
і тоді, коли убивав жінку.

Освітлена місяцем гвинтівка тьмяно бли
щала. Гвинтівка 38-го калібру, колись вони 
були передані у військові школи для трену
вальних занять, але потім їх знову повер
нули армії. Імператорська хризантема на 
затворі була перекреслена хрестом.

До горла мені підкотив нудотний клубок.
Я зрозумів, що в усьому винна ця гвин

тівка, Припустімо, що жінка необережно
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закричала, і що я без будь-якої причини 
спустився з гір, але якби в ту хвилину у ме
не не було цієї гвинтівки, жінка відбулася б 
лише переляком і втекла.

Держава примусила мене взяти в руки 
гвинтівку, і з того часу користь, що її я да
вав державі, стала пропорційна тій небез
пеці, яку я становив для ворогів.

Але гвинтівка залишилась в моїх руках, 
навіть тоді, коли я, вже не являючи жод
ної цінності для держави, змушений був по
кинути роту. Ось це й стало причиною 
смерті безневинної жінки.

Я кинув гвинтівку у воду. Вона глухо шу
бовснула і тут-таки зникла, немовби знуща
ючись із солдата, який викинув свою єдину 
зброю. Вода знову мінилася темним сріб
лом, на ній, як і раніше, кружляли малень
кі коловертні.

Враз я побачив усе в зовсім іншому світ
лі. Чарівний нічний пейзаж став лише про
стором, який я мушу перейти, озброєний 
самим тільки багнетом. Для мене тепер, 
коли я не мав зброї, що могла вражати на 
великій відстані, небезпечна зона зросла, 
перетворившись на безліч радіусів дії мого 
багнета. Мені здавалось, що я навіть бачу в 
просторі незліченну кількість цих радіусів. 
На якусь мить я пожалкував, що вже не 
маю зброї, та тут-таки відкинув жалі. Я доб
ре знав, що навіть якщо й розшукаю свою 
гвинтівку на дні річки, все-одно знову ви
кину її.

Зігнувшись, я йшов між залитим місячним 
сяйвом полем і пеленою туману, що висі
ла над головою. Почався ліс. Місячні пля
ми лежали на стежці, на деревах; світло 
і тінь химерно переплелися. Як і вчора, 
горлиці виконували два такти з симфонії 
Бетховена.

Я був самотній. Жахливо самотній. Чому я 
мушу йти назад у гори і нести на серці важ
кий тягар самоти?

Це була та сама стежка, про яку мину
лої ночі я подумав, що ніколи зже нею не 
йтиму. Те, що я знову йшов тут, було ще 
чуднішим, аніж ота думка. Моє життя, яке 
залежить від кількості бататів, що їх я зіб
рав на полі в горах, навряд чи варте того, 
щоб за нього боротися. Та коли смерть теж. 
не варта того, щоб умирати, то треба жити. 
В усякому разі в світі не існує нічого, че
рез що варт було б перестати йти, доки в 
мене є батат.

Мені було приємно прислухатися до своєї 
рівної ходи.

Я пройшов іще кілька місячних долин, 
перейшов ліс, перебрів річку. Мій пагорб 
наближався. Густий ліс на схилі горба, яким 
я піднімався, був ще зовсім темний, та вер
ховіття сусіднього лісу вже посвітлішало.

Як і вчора вранці, вирізнилися плями на 
стовбурах. Отже, знову настав ранок. Я 
йшов так, наче хтось керував моїми рухами.

РОЗДІЛ XXI.

П О П У Т Н И К И
Вийшовши з лісу, я побачив у променях 

вранішнього сонця три людські постаті, що 
спускалися зораним полем. Я не міг поми
литися. Це були японські солдати у військо
вих кашкетах і зелених штанях. З очей моїх 
несподівано потекли сльози.

— Гей, гей! — загукав я і, вимахуючи ру
ками, побіг назустріч. Всі троє, наче пру
жинні ляльки, враз обернулися. Зупинив
шись, вони перезирнулись, потім один з 
них попрямував до мене.

Коли він наблизився, мене неприємно 
вразив непривітний вираз його обличчя. Су
дячи з нашивок, це був капрал.

— Ти з якої частини? — запитав він. Я 
згадав, що досі ще є частиною військової 
організації і, віддавши честь, відповів:

— Солдат першого розряду Тамура. Кор
пус «Коідзумі», піхотний батальйон «Му- 
раяма».

— Батальйон «Мураяма»? Я чув, його 
розбили під Альбуера, — сказав, підходячи 
до нас, молодий солдат. У нього було ви
снажене неголене обличчя, гострі очі хова
лися під густими бровами. Цей єфрейтор, 
напевне, був кадровий військовий, бо на
віть зараз в його постаті, рухах відчувалась 
військова виправка.

— Мене вигнали з госпіталю, — сказав 
я. — А сюди я прийшов один.

— Ага, отже це був ти. Коли ми зна
йшли каску, то вирішили, що хтось мусить 
тут бути. Ти куди ходив? — запитав третій 
солдат. Він, як і я, був солдатом першого 
розряду. Я розповів їм про свої пригоди 
від минулого вечора, але про убивство жін
ки не прохопився й словом.

— Хм, — сказав капрал, недовірливо див
лячись на мене, — невже ти справді йшов 
весь час сам? А де ж твоя гвинтівка?

Несподівано для самого себе я збрехав:
— Упустив ненароком в ущелину, коли 

йшов горами.
— Що ж, тепер нічого не вдієш... Ось цей 

теж, — кивнув він на єфрейтора, — загу
бив свою в Бурауені.

— Тоді не тільки гвинтівку можна було 
загубити. В лісі морок, всі біжать, що упу
стиш, пиши пропало.

— Не турбуйся, я собі гвинтівку знай- 
ДУ-
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— Позичиш у покійничка, — засміявсь 
капрал.

— Пане капрал, а ви з якої роти?
— Рота «Осіма». Ми мали пробитися в 

Бурауен, але нашу роту розбили. Нас мусив 
підтримати парашутний десант, та всіх їх 
перестріляли в повітрі, тільки тридцять чо
ловік спустилися на землю живі. Вони по
бігли в джунглі, де ми ховались. Через них 
і наших усіх перебили. У нас не було ні па
тронів, ні їжі... Добре, що вчора натрапили 
на це поле, хоч трошки підживились.

Я обернувся і побачив, що все поле пе
рекопане. Майже всі батати були викопані 
і складені на купу в одному місці.

— А нам здорово пощастило, що нади
бали це поле, може вистачить до Палом- 
пона.

Паломпон був містечком на кінці півостро
ва, розташованого на північно-західному 
краї острова; там колись висаджувалися на
ші війська.

— Пане капрал, ви йдете в Паломпон?
— А ти хіба досі нічого не знаєш? На

казано, щоб усі солдати, які перебувають 
на Лейте, зібралися в Паломпоні. Нарешті 
начальство зрозуміло, що все обернулося 
не так, як вони замислили. Усі частини за
раз відступають до Паломпона. Кажуть, 
звідти всіх евакуюють на Себу. Ти, мабуть, 
і никаєш тут тому, що нічого не знаєш.

— Я справді нічого про це не знав.
— Нехай ось викопаємо всі батати і пі

демо. Якщо підеш із нами, накопай і собі.
— Охоче.
Солдати перезирнулись.
— Коли я чую, що хтось каже «охоче», 

то згадую, як давно вже не нюхав цивіль
ного життя. Май на увазі, тебе ніхто не 
примушує іти разом з нами. Ти, бува, не 
хворий? Зможеш іти з нами?

— Я постараюсь.
— Гляди, бо ми на Новій Гвінеї до всьо

го звикли, навіть людське м'ясо можемо 
їсти. Якщо матимемо з тобою клопіт, то 
з'їмо й тебе.

Вони, перезирнувшись, засміялись. А єф
рейтор показав на мій мішок.

— Диви, який повний! Що в ньому?
— Сіль.
— Сіль?! — в один голос радісно вигук

нули вони.
— Та ти ж просто мільйонер. Ну, ось 

що... — лагідно заговорив капрал. — Ти й 
нам трохи дай, нащо тобі стільки самому. 
Підеш в Паломпон з нами. І не бійся, тебе 
ніхто не з'їсть, то ми просто пожартували.

Я не заперечував.
— Згода? Ну, то спасибі. Ми поділимо її 

потім, зараз дай трошки покуштувати.
Вони, штовхаючи одне одного, запустили 

руки в мій мішок.

— Ох, як смачно, — бурмотіли вони. На 
очах солдата першого розряду аж сльози 
виступили.

— Де ти її взяв? — спитав він, коли ми 
підійшли до хатини.

— Унизу, в селі.
— Там було іще що-небудь?
— Ні, тільки сіль.
— Не може бути. Ти добре шукав?
— Я був тільки в одному домі.
— Шкода. Я певен, там є іще що-не- 

будь... Може, підемо і пошукаємо разом.
— Жителі покинули село і тепер там, 

мабуть, повно партизанів.
— Може й так, але ж і тут довго зали

шатися не можна.
Я озирнувся. Над положистим горбом, де 

вчора я бачив вогні у полі, сьогодні теж 
піднімався дим. Над лісом я побачив зна
йомі обриси хреста. Але тепер, коли я зу
стрів своїх співвітчизників, хрест абсолютно 
нічого не промовляв мені.

Я знову почав на щось надіятись. Те, що 
я бачив і зробив з учорашнього вечора, 
наче залишки якогось кошмару, ще стука
ло мені в скроні. Але я знову вже хотів по
вернутися до життя, яке втілювалося в на
казі про збір у Паломпоні. Міркуючи про 
те, як скоро я знову повірив у порятунок, 
я зрозумів, що після того, як я залишив 
роту,, всі мої видіння і вчинки зумовлюва
лися тим, що я залишився сам; а тепер я 
знову був з товаришами. Завдяки тому, що 
я дав їм сіль, я був зв'язаний з ними пев
ними узами. І тепер вони не можуть мене 
просто вигнати, як це зробив командир від
ділення. Навіть убивство, що його я вчи
нив у філіппінському селі, тепер здавалося 
дрібницею. І якщо я триматиму язик за зу
бами, то ніхто ніколи про це взагалі не до
відається. Тепер я був просто солдатом 
розбитої японської армії і, як і інші солда
ти на Лейте, хотів лише, щоб мене скорі
ше евакуювали на Себу, звідки міг би жи
вим повернутися на батьківщину.

Моя віра в те, що кілька жмень солі 
з'єднають мене з цими солдатами розби
тої армії, теж була наслідком того, що я 
так довго був самотній.

На підлозі хатини валялося куряче пір'я.
— Курей постріляли?
— Двом скрутили шию, інші розбіглися,

— сміючись відповів солдат першого роз
ряду. -

Я розділив свою сіль нарівно серед своїх 
товаришів. Для мене це був немовби якийсь 
обряд, що єднав нас. їхні обличчя виража
ли вдячність, і це мене тішило, сповнювало 
надій.

Ну, ходімо.
— Іди, накопай мерщій батату. Звичайно, 

за те, що ти дав нам солі, ми поділимося 
з тобою своїми. Але ми мусимо набрати
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їх якнайбільше. Там трохи ще залишилося. 
Ти вже вибач, що ми так спустошили твоє 
поле, — пожартував капрал. Він був у доб
рому гуморі.

РОЗДІЛ XXII.

Б Л У К А Н Н Я
Так само, як і мої товариші, я випотро

шив протигаз і поклав туди кілька бататів. 
Ми вирушили.

Попереду йшов капрал. Ми спускалися 
до річки тією ж стежкою, якою я піднімав
ся сюди.

Очевидно, західні й східні американські 
армії уже з'єднались. Капрал вважав, що 
ми зможемо потрапити на півострів і в Па- 
ломпон, якщо дійдемо до того місця, де 
північніше Рімона Ормокське шосе роздво
ювалося; звідти одна дорога вела в Палом- 
пон.

Залишивши за собою два пагорби, ми 
перебрели два потоки, і, нарешті, стежка 
вивела нас на відносно широку дорогу.

— Стежте за літаками. Вони тепер літа
ють уздовж шляху, — сказав капрал.

Те, що американські літаки обстрілюва
ли дорогу, було цілком закономірнб. З лі
су, що ріс під пагорбами, весь час виходи
ли групи японських солдатів. Процесія, ру
хаючись, повторювала всі вигини дороги і 
дедалі більше нагадувала військову частину 
на марші.

Там, де дорога виходила на відкрите міс
це, колона звертала в ліс, щоб потім, об
минувши поле, знову вийти на шлях. Зараз 
на цій лісовій дорозі було людно, мов на 
вулиці якогось великого міста.

Становище армії дуже погіршало. Одяг 
на солдатах був подертий, черевики роз
биті, щоки заросли щетиною. На сірих бруд
них обличчях світилися тільки очі, що недо
вірливо дивилися на сусідів.

Паломпон. Паломпон. Зв'язані спільною 
надією, вони тягли свої хворі, голодні, вис
нажені тіла по дорозі, намагаючись не від
ставати один від одного. Обабіч шляху ле
жали солдати, які відпочивали або вже не 
могли йти.

Мабуть, і американці знали про цей на
каз. Над лісом загули мотори, вдарили ку
леметні черги. Солдати розбіглися, зали
шивши на землі нових убитих і поранених.

Настала ніч. Капрал звернув з дороги і 
повів нас у долину. Зупинившись, він видо
був з патрона порох і з допомогою сухої 
гілочки розпалив вогонь. Згадавши, як я 
цілий тиждень жував сирий батат і як на
лякав філіппінців, попрохавши у них сірни

ків, я пошкодував, що забув тоді про цей 
простий спосіб. Тієї ночі я вперше за дов
гий час їв варене.

Серед солдатів, що йшли по дорозі, май
же ніхто не мав стільки харчів, як ми. Тому 
ми й відійшли убік. Попоївши, ми знову 
влилися в людський потік. В темряві було 
чути тільки брязкіт багнетів і казанків.

На світанку ми зійшли з дороги і лягли 
спати під деревами. Увечері знову рушили. 
Вночі йти не так жарко і не так ризикуєш 
потрапити під обстріл. Проте за кілька днів 
місяць став такий вузький, що майже не 
світив, і ми змушені були йти тільки вдень.

Трупів вздовж дороги ставало чимдалі 
більше. Я придивлявся до них, намагаючись 
знайти гвинтівку. Та біля мертвих вже не 
було ніякої зброї. Може, вони покидали її 
ще до того, як вмерли, а може, їхні гвин
тівки вже хтось забрав. Мої міркування на
смішили капрала.

Якось, наздогнавши мене, він простягнув 
мені гвинтівку.

— Бери! Це тобі.
— Це що, гвинтівка мертвяка?
Капрал глянув на мене.
— А чия ж іще! Тобі що, не подобається? 

Не бери.
— Бовдур, коли командир дає, бери й 

мовчи, — пошепки сказав мені єфрейтор. 
Він уже теж встиг десь роздобути собі 
гвинтівку.

— Велике спасибі, — подякував я кап
ралові.

Кожного разу, коли я обминав мертвих 
солдатів, біль стискав мені серце. Тоді, під 
час обстрілу госпіталю, я міг, сміючись, по
вернутися спиною до вмираючих товари
шів, бо й сам не чекав нічого, крім смерті. 
Тепер, коли збір у Паломпоні давав якусь 
надію, я не міг не відчувати гризоти, коли 
дивився на них.

Але напівмертвих солдатів вздовж шляху 
дедалі більшало, і поступово я звик до них. 
Вони не просто лежали, вони жили. Одні 
зручно розташувалися під деревами і тихо 
лежали там, акуратно склавши своє начин
ня, інші сиділи, схрестивши ноги і стежили 
за тими, що йшли мимо, блискучими очима. 
Один солдат, лежачи в траві, весь час пи
тав, чи нема тут когось з його роти.

Одного дня я зустрів двох солдатів, з 
якими розлучився біля госпіталю. Тепер 
уже Ясуда майже зовсім не міг ходити, а 
молодий Нагамацу мав вигляд цілком здо
рової людини. Він пропонував солдатам, що 
йшли мимо, тютюн.

— Гей, кому тютюну! Три батати листок. 
Бери за два!

Але тут, на відміну від госпіталю, не бу
ло нікого, хто міг би дозволити собі від
дати за тютюн якусь їжу.

— От кретин! Ну, кому зараз потрібен
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твій тютюн! Почекай, може, хто із штабі
стів візьме, адже слідом за нами йде штаб 
дивізії, — посміхнувся капрал.

— А ти не брешеш?
— Брешеш, брешеш... Побачиш, тоді по

віриш. Йолоп!
Нагамацу впізнав мене.
— Агов, Тамура, невже ти ще живий?
— Як бачиш. Ну, а ви як?
Я помахав рукою моїм супутникам: мов

ляв, зараз дожену, і підійшов до Нагамацу.
— Дуже погано. Просто не можу більше.
— Чому?
— Чому? Та через оту наволоч!
— Через кого?
— Ми пішли з госпіталю удвох — я і 

Ясуда. Але він просто неможливий. Я, бач, 
мушу йому прислужувати. Це через нього 
я оце зараз і тютюн змушений продавати. 
Адже ця тварюка вже й ходити не може,
— сказав Нагамацу і кивнув у бік Ясуда.

Метрів за десять від нас, під брезентом,
напнутим серед густих кущів, схрестивши 
ноги сидів Ясуда. Він посміхнувся і поманив 
мене пальцем.

— О, Тамура! А ти навіть поправився. 
Певно, десь розжився на харчі.

— Та де вже тут розживешся... Але якось 
тримаюсь поки що...

— А мені Нагамацу допоміг сюди при
йти, а що далі будемо робити не знаю.

— Ніхто з нас не знає, що робити. Ти 
зовсім не можеш ходити?

— Спираюся Нагамацу на плече і якось 
шкандибаю.

— На плече?
Мене здивувало, що в цій розбитій армії 

хтось іще погоджувався підставити плече 
товаришеві.

— Якщо я не підставлю йому плече, він 
не дасть мені їсти. Отже, вибирати не до
водиться, — гірко посміхнувся Нагамацу.— 
їжі в мене немає. Вся надія на його тютюн.

— Ми мусимо дістатися Паломпона, перш 
як кінчиться тютюн, — зауважив Ясуда.

— Та мусимо. Але ж ніхто не хоче купу
вати тютюн, — сказав Нагамацу.

— Дурниці, — зневажливо кинув Ясуда,
— люди не можуть жити без тютюну. Це 
дивно, але чим гірші їхні справи, тим більше 
їм хочеться курити. Сьогодні не , продав, 
завтра продаси.

— Не продам і завтра.
— Ти просто не вмієш торгувати. Сол

дат віддасть тобі останній батат за цигарку.
Люди нескінченним потоком тяглися по 

дорозі.
Коли підійшла група офіцерів, Нагамацу 

підбіг до них, віддав честь і дістав листок 
тютюну. Один з офіцерів кивнув йому і 
взяв тютюн. Унтер, який ішов за офіцером, 
підбіг до Нагамацу і вдарив його по об
личчю.

— Дурню, знайшов час торгувати. Ста
вай зараз же в шеренгу і йди в Паломпон, 
— крикнув унтер-офіцер і побіг наздоганя
ти свою частину.

Коди Нагамацу, потираючи рукою щоку, 
підійшов до Ясуда, той одразу ж накинувся 
на нього.

— Бовдуре, хто ж перший віддає товар!
І коли вже я тебе розуму навчу!

— Але це вперше...
— Гляди, бо знову заробиш, дурню, — 

лаявся Ясуда.
Я вирішив, що мені краще піти. Ясуда ди

вився на мене лютими очима, а Нагамацу 
понуро поплентався за мною.

— Ще трохи, і я не витримаю, — про
бурмотів він.

— Ну, то кинь його. Нащо тобі ота мо
рока, допомагати йому.

— Але ж без нього я не дійду! Без його 
тютюну я здохну з голоду.

— Ну що ж, візьми в нього трохи тютю
ну і втечи.

— Нічого не вийде. Він його десь ховає. 
А коли є покупці, то дає мені по одному 
листку.

Я зареготав. Я зрозумів, що Ясуда, раз 
підкоривши собі слабодухого Нагамацу, на
мертво прив'язав його до себе.

Ішли б краще в Паломпон, аніж марну
вати тут час, продаючи тютюн.

РОЗДІЛ XXIII.

дощ
Цілий день віяв гарячий важкий вітер. І 

ось у верховітті дерев зашумів дощ, зата
рабанив по солдатських касках. На Лейте 
почався сезон дощів.

На рівних ділянках дороги, вкритих вул
канічною галькою, наші черевики весело 
хлюпали по калюжах, але на узвозах ос
лаблі від тривалого недоїдання та бері-бері 
солдати ледве тягли ноги, ковзаючи в чер
воній глині.

Дощ лив, мов з відра, монотонно й бай
дуже поливаючи землю, потім несподівано 
вщухав, та лиш тільки для того, щоб за 
кілька хвилин ринути ще дужче. Так трива
ло день у день.

Солдати вимокли до рубця. Мокрі мішки 
стали ще важчими, і вузькі лямки, прили
паючи до гімнастьорок, різали плечі. Му
ляла і прив'язана за тонкий шнурок каска; 
край дороги вже валялося безліч кинутих 
касок. Я пішов швидше, сподіваючись на
здогнати капрала та його товаришів, проте 
не зміг випередити навіть солдатів, що йшли 
просто переді мною. Після двох днів мар-
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Них зусиль я зрозумів безглуздість свого 
наміру повернути людську прихильність, 
куплену за сіль.

Деякі солдати падали і вже не підводи
лись. Вони лежали наполовину у воді, не 
рухаючись, здавалось, навіть не дихаючи. 
Під ними струменіла вода.

— Скоро з усіма нами буде отак, — 
промовив хтось, коли ми обминали тіло, 
що непорушно лежало край дороги.

І враз «труп» підняв залите водою об
личчя і щось пробурмотів.

Випадали хвилини, коли дощ переставав 
і крізь гілля дерев прозирало сонце. Сол
дати сідали під деревами, скидали уніфор
му і розвішували сушити. Вони були худі й 
брудні; на зелені трави, що парувала під 
сонячним промінням, химерним візерунком 
лежали їхні коричневі тіла, темно-жовті гім- 
настьорки, білі фундосі \

Через дощ американські літаки майже не 
з'являлися, зате на колону часто нападали 
з флангів озброєні автоматами філіппінські 
партизани. Шлях наш лежав уздовж гір
ського кряжу на захід від головного хреб
та, що перетинав острів, та через партиза-. 
нів ми змушені були зійти з дороги і плая
ми ПІДНЯТИСЯ В гори.

Після дощів гірські річки вийшли з бере
гів, і часто, коли ми вбрід переходили їх, 
каламутні потоки збивали з ніг ослаблих.

Коли вогні Ормока залишились ліворуч, 
перед нами відкрилися низини, розділені 
невисокими горбами, що нагадували мор
ські хвилі. Вони відокремлювали нашу стеж
ку від моря. Долина, що лежала між гір
ським кряжем і горбами, була вкрита му
лом, наче після повені.

Пагорби й долину затягла пелена дощу. 
На вершини горбів, закриваючи дерева, 
спускалися хмари, але подуви різкого вітру 
притискали їх до землі і відносили далеко 
убік. Смуги дощу, звисаючи над долиною, 
рухались, мов живі.

Тепер мокра до нитки колона посувалася 
ще повільніше, відстань між солдатами ще 
зросла. Мокрі черевики і шкарпетки пере
творились на лахміття, і солдати викидали 
їх. Але критерій непридатності тут був 
дуже різний: те, що одним здавалося вже 
зовсім непридатним, підбирали інші. І сол
дат ішов у таких черевиках доти, поки зно
ву не знаходив іншу пару, теж кимось ви
кинуту...

Черевики, що їх мені дали в частині, по
дерлися ще тоді, коли я спускався з ба- 
татового поля. Одного чудового дня вони 
остаточно розвалились. Далі я пішов босо
ніж. 1

1 Труси (япон.).

РОЗДІЛ XXIV.

Р О З Д О Р І Ж Ж Я
Півострів, до якого ми йшли, нагадував ве

летенське вухо, що витяглося на захід на 
північній частині острова Лейте. Місцевість 
навколо була гориста, головний гірський 
хребет починався у східній частині біля Так- 
лобана і тягнувся на північ до Карігари. 
Пасмо невисоких гір, що не належали до 
головного хребта, з півночі на південь пе
ретикало півострів; на півдні гори з усіх бо
ків обступали Ормокську затоку. В глибині 
затоки, неначе на мочці цього велетенського 
вуха, і стояв Ормок.

Між двома паралельними гірськими хреб
тами лежала волога низина, якою в напря
мі до Ормока ішло шосе, так званий Ор- 
мокський шлях. Шосе перерізало містечко 
Карігару на північному узбережжі, бігло 
вздовж берега моря, з півночі огинало хре
бет і на сході спускалося в долину Такло- 
бан.

З'єднавши свої західні і східні угрупуван- 
ня, американці захопили Лімон, Валенсію та 
інші стратегічні пункти на Ормокському 
шосе, по якому тепер невпинним потоком 
ішли танки й військові грузовики. Всюди 
стояли партизанські заслони. Нам наказали 
зібратися в південно-західній частині пів
острова — в Паломпоні, а тому всі ми так 
чи інакше мусили перейти шосе. На північ 
від Лімона Ормокський шлях роздвоював
ся, і одне його відгалуження ішло ліворуч 
до півострова.

В цьому місці, біля роздоріжжя, перехо
дити шосе було найзручніше. Туди й посу
валась розбита армія.

На початку воєнних дій ударний загін на
ших військ обійшов хребет долиною Такло- 
бан і якийсь час стримував американський 
наступ у цьому районі. Тепер від загону за
лишились лише невеликі групи.

Вночі за поворотом дороги почалася за
пекла стрілянина. Звук був знайомий — 
били японські кулемети й пістолети.

— Зняли гармидер, хай їм біс, хіба ми 
тепер зможемо перейти, — пробурмотів 
якийсь унтер-офіцер.

Поле, на якому ми зараз були, з усіх бо
ків оточували пагорби, і воно нагадувало 
дно велетенського гаманця. На вершині гор
ба просто переді мною юрмились солдати. 
Ховаючись у хащах, вони дивилися вниз. На 
насипу, що височів над мокрою низиною, 
темніла стрічка шосе — це був Ормокський 
шлях. Низина губилася вдалині, там, де по
чинався ліс. На узліссі, повиті туманом, сто
яли велетенські, схожі на острівці, акації. 
Праворуч за дорогою рогом висувався
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горб, густо вкритий лісом, а навколо, всю
ди, наче на узмор'ї, росли низенькі дерева.

Далеко за лісом бовваніла вкрита шап
кою туману самотня вершина. Це була го
ловна вершина гірського кряжу — Канкі- 
пот, яку солдати називали Канкі-хо — «Пі
ком радощів», та цей старий, схожий на 
дзвін погаслий вулкан для розбитої армії 
був скоріше «Піком жаху».

В кінці шосе, що тяглося праворуч, видні- 
лося кілька будиночків. Там і було роздо
ріжжя. Звідти починалася дорога на Палом- 
пон, вона огинала'ліс і йшла далі під па
горбом, майже точно в напрямку «Піка ра
дощів».

— Добре було б дістатися до того лісу, 
— сказав один із солдатів, що лежали на 
горбі.

По шосе іноді проїжджали американські 
грузовики і пофарбовані в зелене джипи. Я 
вперше бачив противника так близько. В 
грузовиках сиділи солдати у важких стале
вих касках. Іноді, щось вигукуючи, вони без
ладно стріляли з автоматів у бік горба, де 
ми ховались.

— Падлюки, ще й знущаються. Мабуть, 
їх годують не так, як нас, бач, гладкі, як 
свині.

В затінку дерев не видко було того, хто 
говорив, але по голосу я впізнав капрала, 
наздогнати якого вже й не сподівався.

— Це ви, пане капрал, — мимохіть вихо
пилось у мене, і я скочив на ноги.

— Тихше, ти, ідіот, — прошепотів унтер- 
офіцер, що лежав поруч нього.

Я обійшов кущі і побачив своїх колишніх 
супутників — єфрейтора, солдата першого 
розряду і капрала, який саме знімав гет
ри — видно, готувався спати. Уздрізши ме
не, він аж рота розкрив з подиву.

— А ти і досі ще клигаєш?!
— Я зустрів своїх товаришів і трохи за

тримався. Вибачте, пане капрал.
— Можеш не вибачатись, — капрал по

сміхнувся. — Ти прийшов саме вчасно. Ми 
оце збираємося перейти шосе.

— Вночі?
— Вдень тут не перейдеш. А вночі заги

неш в цьому болоті.
Від дороги наш пагорб відокремлювала 

смуга болота, завширшки приблизно'метрів 
сто. Це болото було не таке, як ті низини, 
що їх я бачив раніше. На його поверхні пла
вали рослини, схожі на морські водорості.

— Цікаво, чи глибоко там, — пробурмо
тів, дивлячись на болото, єфрейтор.

— Звідси хіба побачиш? — озвався кап
рал. — Я намітив вигідне місце, де можна 
перейти шосе, але всі зібралися тут, ма
буть, тут таки краще.

— Звідси до дороги по коліно, а за шо
се, кажуть, зовсім мілко, — немовби відпо

відаючи йому, сказав солдат, що лежав 
поруч.

— Ти бач, як добре усе знаєш! Ти, пев
но, вже не раз переходив цю дорогу?

Навіть тут, на фронті, де всі були скепти
ками, слова капрала вразили мене своїм 
злим сарказмом. Ображений солдат за
мовк, та врешті, наче ні до кого не зверта
ючись, пробурмотів:

— Я це чув від солдата, який служив на 
складі боєприпасів, що біля роздоріжжя. 
Не віриш, піди подивись сам, — сказавши 
це, він підвівся і неквапливо пішов геть. 
Його висока постать химерно метлялась, не
мовби суглоби рук і ніг були погано з'єд
нані.

— От дивак. І чого то він розсердився? 
— так само посміхаючись, промовив кап
рал. — Та нехай собі. Зараз для нас голов
не — дістатися до цього... як його... Палом- 
пона. Хоч подивимося, як тікають штаби на 
Себу.

До мене підійшов найслабший серед нас 
фізично, а по-моєму, і морально, солдат 
першого розряду.

— Чуєш, у тебе сіль ще є?
Під дощем сіль у мішку розмокала і про

сочувалася крізь тканину. Час од часу я зли
зував її. То була моя єдина їжа, бо батати 
давно кінчилися.

— Трошки є, але...
— А в мене вже нема нічого. Усе забрав 

капрал. Може, ти мені даси хоч трохи?
Я знехотя розв'язав мішок. Темна груба 

філіппінська сіль розмокла і, перемішав
шись із порохом, затужавіла на дні мішка.

Я вже хотів був простягти солдатові щіп
ку солі, але він схопиз мене за руку.

— Чекай, краще відійдемо, — і потягнув 
убік, де нас не міг побачити капрал.

Він узяв у мене сіль, лизнув її і сказав:
— Я хочу тебе попередити.
Я запитливо глянув на нього.
— Ти весь час крутишся коло нас, лізеш 

до капрала: «Пане капрал, пане капрал». 
А я з ним служу відтоді, як висадилися на 
Новій Гвінеї і, крім знущань, нічого від ньо
го не бачив. Він уявив себе полководцем 
і нікому дихати не дає. Він і в тебе скоро 
забере всю сіль, а потім і тебе самого 
якось спекається. Отож тримайся далі від 
нього.

— А правду він казав, що ви на Новій 
Гвінеї їли людей?

— Людей? — солдат підвів очі до неба 
*і довго мовчав. — Вважай, що це був жарт.
Але я тобі ось що розповім. Це сталося 
саме тоді, коли нас перекидали з Буна. Той 
похід був набагато важчий за цей. Якось ми 
побачили молодого солдата, пораненого в 
груди. Він доповз до краю шосе і лежав 
там ледь живий. Коли ми підійшли, він ска
зав: «Ось зрадник, убийте його». Виявило-
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ся, що цей зрадник — взводний, який ішов 
разом з тим хлопцем. Ну, ми розпитали 
його, і з'ясувалося, що взводний вирішив 
здатися в полон. І сказав про це тому хлоп
цеві, але той і слухати не хотів. Тоді взвод
ний вистрілив у нього і пішов здаватися 
сам. Бач, як воно буває. А можна ж було 
і не вбивати.

— Авжеж...
— Тоді ще було багато чесних солдатів.

А серед командирів отакі тварюки не ди
вина. Ось через це...

— Що?
— Я не хочу сказати, що наш капрал та

кий, як той взводний, але... Одне слово, хто 
його зиа, що вони собі думають, ці унтер- 
офіцери. Я його підлеглий, тому сам піти 
нікуди не можу, але ж ти можеш робити 
все, що хочеш. Іти самому, мабуть, страш
но, але я вважаю, тепер краще все-таки йти 
одному.

— Розумію.
— Ну, то добре, якщо розумієш. Роби, 

як я тобі кажу. І більше до нього не лізь.
Коли ми повернулись, капрал скоса гля

нув на нас.
— Про що ви там шепталися? Домовили

ся, як здатись у полон? Тоді найкраще під
няти руки зараз. Коли прийдемо в Палом- 
пон, де ви там знайдете янкі? Он гляньте, 
знову їздять, вояки.

Дорогою їхав джип з написом: «Похідна 
церква». З віконця несміливо визирав ма
ленький дідусь у формі кольору хакі.

— Ти, чуєш, — пролунав голос капрала.
Я обернувся і побачив дуло його гвинтівки, 
наставленої на мене.

— Коли ти гадаєш, що зможеш здатися 
в полон, спробуй. Я тобі покажу, як здава
тися. Совість треба мати. І не відставай, з 
цього: нічого не вийде. Тепер уже я дотяг
ну тебе до Паломпона, можеш бути певний.
! не криви пику.

Капрал засміявся.

РОЗДІЛ XXV.

С В І Т Л О
Дощ, як і раніше, пеленою звисав над ни

зиною. Сутеніло. Спершу зник далекий «Пік 
радощів», потім високі акації, ліс і незаба
ром на землі запанував цілковитий морок.,* 
Рух американських машин на шосе припи
нився.

Усі наче тільки й чекали цієї хвилини. В 
темряві почулося шепотіння, зашаруділи 
кущі — важкі тіла повзли по схилу.

Мені здалося, що й капрал почав збира
тися.

— Пане капрал, уже вирушаємо?
— Заткни пельку, бевзю. Щоб я більше 

не чув тебе. Розтулиш іще рота — уб'ю.
Я випростав ноги і з'їхав по схилу, весь 

час наштовхуючись у темряві на дерева, 
чіпляючись за кущі. Поки я спускався, ше
лестіло з обох боків, але внизу було не
звично тихо. Я не знав, чи був тут біля мене 
зараз хто, чи ні. Шукати ж капрала — я ро
зумів це — була марна річ.

Попереду на болоті теж не було помітно 
жодних ознак життя. На мить я уявив собі, 
що, може, з якоїсь причини в останню хви
лину перехід відклали, і мені стало страш
но. с

В цей час у темряві поперед себе я по
чув брязкіт металу, наче хтось багнетом 
зачепив за казанок. Я пішов у тому напрям
ку, звідки почувся звук. Ступаючи по гу
стій траві, я почув дзюркотіння веди. Босі 
ноги посковзнулися, і я провалився по ко
ліна. Ступивши крок, я вийшов на трав'яний 
острівець, ще крок — і ноги знову занури
лись у воду. Я зрозумів, що почалося бо
лото.

Багно сягало майже до колін. Я загрузав, 
не дістаючи ногами твердого грунту. Мене 
тривожило те, що тільки густе болото не 
дає мені провалитися з головою. Грязюка 
ставала чимраз глибшою, і мені здавалось, 
що гвинтівка на плечі тягне мене униз.

Навколо темно, хоч в око стрель. Дощ 
перенявся, тишу порушував тільки дале
кий собачий гавкіт.

Нахиливши голову, просто перед собою 
я побачив на тлі неба насип. Це була до
рога. Це була наша мета. Але скільки я не 
дивився на неї, вона не ближчала. Тепер 
болото вже сягало вище колін. Я високо 
піднімав одну ногу, намагаючись, щоб дру
га нога, на яку падала вся вага тіла, не за
грузала надто глибоко, піднятою ногою 
робив велику дугу, немовби підмітаючи 
грязюку, і, хлюпаючи, опускав її в болото; 
потім переносив вагу тіла на неї, піднімав 
другу ногу, і все повторювалося спочатку.

Незабаром я стомився. Якщо попереду 
болото буде ще глибшим, я не зможу йти. 
Тоді мене в такому становищі застигне сві
танок, і моя постать, що стримітиме з боло
та, стане за мішень для перших американ
ських солдатів, які поїдуть по шосе.

Це була страшна хвилина. Я подумав про 
те, чи не загрузли в цьому клятому болоті 
інші солдати. Чи всі вони зараз в такому ж 
становищі, як я? Хотілось гукнути і довіда
тись, що з ними, але, боячись гніву своїх 
супутників, я мовчав.

У мене майнула навіть думка, чи не кра
ще повернутись назад, та, уявивши собі 
путь, яку щойно пройшов, я відчув, що нав
ряд чи зможу пройти її ще раз. Хай буде

50



що буде, йтиму доти, поки зможу, а якщо 
загрузну, нехай вони мене пристрелять. 
Смерть мене не лякала. Скільки разів за 
останній час я готувався до неї.

Думка про смерть давала мені навіть 
якусь дивну радість, схожу на ту, що її від
чуває людина, повертаючись додому. Ку
ди б ти не йшов, що б не робив, в кінці 
дороги тебе завжди чекає смерть, а це оз
начає, що з кінцевому підсумку покластися 
можна саме на неї.

І враз мені полегшало на душі, я відчув 
навіть приплив сили. Марудна процедура 
витягання ніг з болота набрала для мене 
певного змісту. Тепер я знав, що роблю це 
тому, бо сам цього хочу. Мені здалося, що 
я посуваюся швидше.

Та разом з полегкістю у мене виникло 
дивне відчуття, наче хтось весь час стежить 
за мною. Я зупинився. Та кого міг я поба
чити в тій моторошній імлі, яка огортала 
мене?

Я посміявся над своїми фантазіями і пі
шов далі.

Проте я помилився. Я зрозумів, що хтось 
таки стежить за мною. Доказом цього було 
те, що після того, коли я вирішив, що все 
те мені тільки ввижається, мої рухи втра
тили легкість, і я знову відчув страшну 
втому.

Заповітна мета — насип шосе — зненаць
ка постала переді мною, перепинивши 
шлях. Я почув чиєсь уривчасте дихання. 
Простягнувши руку вперед, я наштовхнув
ся на піхви. Інстинктизно я вхопився за них.

— Пусти, не чіпляйся, пусти, бевзю, — 
пошепки вилаявся солдат. Мені здалося, 

' що я впізнав голос капрала.
Болото ставало чимдалі мілкішим. Потім 

я знову провалився в багно, майже по по
яс, але ноги намацали твердий грунт. Я сто
яв на дні рівчака, що тягнувся вздовж на
сипу.

Поки я видирався на зарослий травою 
двометровий насип, я відчував, як навколо 
мене ворушаться люди. Я чув, як шеле
стить трава під ногами солдатів, що теж 
дерлися на насип.

В темряві ледь виднілося шосе. Коли я 
повз через дорогу, вдавлюючи лікті в твер
дий щебінь і тягнучи за собою гвинтівку, 
мені здалося, що світлу стрічку шосе густо 
вкривають чорні мурашки. Знову почувся 
собачий гавкіт.

Я швидко скотився по траві униз проти
лежним схилом. Під насипом з шумом тек
ла вода. Я повільно побрів геть від шосе. 
Тут грязюки було лише по кісточки, ма
буть, незнайомий солдат, з яким ми роз
мовляли вдень, мав рацію. Я тільки був на
мірився прискорити ходу, коли раптом хтось 
поруч поомовив.

Лягай, йолопе!

Я ліг і поповз. Попереду темнів ліс. Доб
ре було б дістатися до нього. Щосили пра̂  
цюючи ліктями й коліньми, я повз далі й 
далі. Я відчував, що в темряві навколо ме
не повзе безліч солдатів. Знову втративши 
своє «я», я став часточкою «ми».

Почувся брязкіт металу. І тої ж миті по
переду щось спалахнуло, а над головою 
просвистів снаряд.

— Танки! — гукнув хтось.
Припавши до землі, я встиг помітити кіль

ка окремих рухливих вогнів край лісу, що 
блискали, як око циклопа. Вони освітили 
хащі очерету, у яких ховалися японські 
солдати.

Я притиснувся лобом до землі. Кожного 
разу, коли земля піді мною освітлювалася 
раптовим спалахом, я чув, як над головою 
свистять кулі і снаряди. Я потроху почав 
рачкувати. В гуркоті вибухів я тупо, наче в 
уповільненій зйомці, сприймав свої вчинки 
і рухи.

— Поранили, — почувся чийсь голос.
— О-о, — застогназ хтось, і я побачив 

над собою людську постать, яка ступила 
кілька кроків і впала. Мені знову здалося, 
що це був капрал.

Я схопився на ноги і побіг назад. Трава 
на насипу була так яскраво освітлена, що 
мені здалося, ніби я бачу на ній свою тінь.

Я біг просто до насипу. Ось я вже чую 
шум води у рівчаку під насипом... Аби тіль
ки добігти...

Я сповз у рівчак по слизькій зеленій 
траві.

На дні дзюркотіла вода, над головою 
свистіли снаряди, вибухали десь поруч, ос
вітлюючи насип. Я подумаз, що якийсь час 
доведеться просидіти тут. Навряд чи танки 
підуть через болото і американські солда
ти атакують нас. Не знаю, як довго я отак 
просидів, але стрілянина вщухла і тільки 
промені прожекторів нишпорили по насипу. 
Потім залишився лише один, він застиг в 
одному місці, і, наче протяжний зойк, обір
вався.

Знову стало тихо і темно. Усе причаїлось. 
Я не знаю, що сталося з солдатами, які ра
зом зі мною повзли до лісу. Морок перед 
очима, вода, що пройняла мене мало не до 
кісток, запах трави і болота — ось усе, що 
становило зараз мій світ...

Я глибоко зітхнув і підвізся. Немовби ні
чого й не сталося, переді мною темнів ліс. 
Тиша. Ось знову почувся собачий гавкіт...

З боку дороги долинув якийсь новий 
звук. Це знову зашумів дощ. Разом з шу
мом дощу я почув чиєсь шепотіння, потім 
якусь пісню, звук, що~ нагадував удари по 
металевій тарілці.

Я повільно зліз на насип, припав вухом 
до дороги — чи не чути чиїхось кроків --
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мов жаба, швидко перестрибнув через до
рогу і головою вперед сповз із насипу.

Відпочивши трохи на дні рівчака, я зно
ву пішов через болото. Гвинтівку я десь за
губив, і може через те моя зворотна путь 
уже не видалася мені надто важкою.

РОЗДІЛ XXVI.

В И Д І Н Н Я
Я стояв у кущах на горбі й дивився, як 

поступово світлішає дорога. Розвиднялося. 
За дорогою, недалеко від лісу я побачив 
трупи японських солдатів. їх було значно 
менше, ніж здалося мені вночі, коли світи
ли фари танків. Отже багатьом, як -і мені 
пощастило врятуватись. Дощ перенявся. 
Далеко, десь аж над морем, купчилися 
важкі сірі хмари, а над ними рожевіло небо.

Ось перші промені впали на «Пік радо
щів». Виступ скелі, що нагадував людське 
обличчя, був яскраво-червоний, другу ча
стину гори, не освітлену сонцем, все ще 
огортала біла передсвітанкова пелена. Ту
ди, мабуть, іти не можна, подумав я і од
разу ж уявив собі японських солдатів, які 
піднімаються з твердого солдатського ложа 
під цією скелею. Я згадував їх, наче друзів, 
з якими провів багато приємних годин на 
батьківщині, у рідній домівці.

Все-таки йти туди не можна. Знову зня
лася стрілянина. Міни падали на схил горба, 
де я ховався.

Я збіг униз протилежним схилом і, обер
нувшись спиною до вибухів, заліг у якомусь 
видолинку, щільно припавши до землі. Мі
ми лягали ближче й ближче. Навколо мене 
злітали стовпи димучої землі, вибухи пере
міщалися вгору по схилу навпроти. Було 
пидко, як падає зрізане осколками гілля де
рев.

Японських солдатів, очевидно, налякала 
вчорашня стрілянина, і навколо не було ані 
душі. Та міни падали й падали, переорюю
чи зелені пагорби й долину.

Кілька їх вибухнуло просто переді мною, 
та невдовзі вибухи почали віддалятись, поки 
не зникли за центральним хребтом.

Обстріл тривав з годину, потім припинив
ся. Над пагорбом, мало не чіпляючи верхо
віття дерев, промчав літак. Прочесавши з 
кулеметів ліс на схилі, він зник. Через 
якийсь час знову почулося виття моторів 
і літак з ревом вискочив з хмар. Давши 
кілька кулеметних черг, він розвернувся, 
зробив ще кілька заходів, весь час стріля
ючи, і нарешті зник остаточно.

Я знову перейшов гребінь горба, звідки 
було видно болото і роздоріжжя. По шо

се вже снували американські грузовики. 
Кожного разу, коли вони з'являлися з лісу, 
за болотом ліворуч лунали постріли. Про
їжджаючи повз пагорб, де я ховався, аме
риканці безладно строчили з своїх автома
тів і щось вигукували.

Невдовзі на дорозі зупинилась машина з 
червоним хрестом, і з неї вилізло п'ятеро 
санітарів. Вони зійшли з шляху, розглядаю
чи трупи японських солдатів, що лежали на 
узліссі. Потім я побачив, як двоє санітарів 
повернулися до машини, розчинили двер
цята і, витягнувши ноші, попрямували з ни
ми до лісу. Вони звичним рухом опустили 
ноші <>на землю. Потім по команді почали 
складати трупи на ноші і відносити до ма
шини.

Одні ноші, перш як поставити їх в ма
шину, вони опустили на дорогу. Я бачив, 
як американський солдат простягнув руку 
до голови трупа, що лежав на них. Спалах
нув вогник запальнички. Здивований, я по
бачив, як «труп» підвів голову. В сонячному 
світлі було добре видно, як над ним зняв
ся легенький димок. Він курив. Мрець вос
крес.

Незабаром усі ноші були навантажені, 
солдати зачинили задні дверцята, сіли в ма
шину і поїхали геть.

Я спостерігав цю сцену, затамувавши по
дих. Виходить, той солдат був живий. По
ранений, але живий.

Він житиме, житиме в американському 
військовому госпіталі, а колись зможе 
спертися милицями на рідну землю і жити 
там аж до смерті.

Хтозна, чи так уже мені й пощастило 
вчора, коли я виліз із болота цілий і не- 
ушкоджений.

Весь цей день я виглядав санітарну ма
шину. По дорозі час од часу проїжджали 
грузовики з солдатами, які строчили на всі 
боки з автоматів — щоб нагнати страху. 
Але машина, якої я чекав, більше не приї
хала.

Важко сказати, чи мав я тоді намір зда
тися у полон, чи ні. Я просто виглядав ма
шину з червоним хрестом. Американці по
давали допомогу пораненим японським сол
датам, але ж це не мало до мене жодного 
відношення, бо я не був поранений. Єдине, 
що я міг би сказати з певністю, це те, що 
тоді полон мене вже не лякав. Я не мав 
нічого білого, крім фундосі, але й вони від 
бруду й пилу були вже далеко не білі. Чи 
зрозуміють американці здалеку, що це мій 
«білий прапор»?

Ще більше мене бентежила стометрова 
смуга болота, яка відокремлювала мою 
схованку від дороги. Чи не підстрелять ме
не американці перш, ніж я підбіжу до них, 
вимахуючи своїм сумнівним прапором?
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Я вирішив знайти найвужче місце, де міг 
би перейти болото. Я точно пам'ятав, що 
на південь болото ширшає. Дочекавшись 
світанку, я гребенем пагорба рушив на пів
ніч. Але болото ніде не вужчало, до то
го ж почався дощ. Я боявся, що грязюка 
стане ще глибша і тоді мені не вдасться 
здійснити задумане.

А найбільше я боявся зустрічі з япон
ськими солдатами. Здибавши їх, я вже не 
зможу йти тим єдиним шляхом, що вів до 
життя. Я відчував, що зараз здатний убити 
першого-ліпшого японського солдата. Та я 
не зустрів нікого. Минувши селище на роз
доріжжі, я дійшов до місця, де до шляху 
було лише метрів двадцять і болото вигля
дало не дуже глибоким.

Почало смеркати, дощ не вщухав. Попе
реду лежали зарослі лісом горби. Між ни
ми і мною звивалася дорога, облямована 
смугою болота. Цей пейзаж чітко закарбу
вався в моїй пам'яті — наче театральна де
корація. Це була вже не природа тропіків, 
і не фронт, а місце, де я сам, з власної 
волі мав здатися в полон — наважитися на 
вчинок, який невідомо чим скінчиться.

«Ось як це буває...» — подумав я.
Я почував себе актором, який чекає ви

ходу на сцену, щоб грати вибрану ним са
мим роль. Знову мені здалося, що хтось 
стежить за мною. На дорогу вискочив джип 
і зупинився неподалік од моєї засідки. З 
машини вилізли двоє американських сол
датів, один підійшов до заднього колеса — 
мабуть, щось сталося з шиною, — а дру
гий, тримаючи гвинтівку напереваги, уваж
но роздивлявся навколо.

«Нічого не вийде. Застрелить», — поду
мав я.

З машини вилізла філіппінська дівчина. 
На ній була зелена американська форма 
і гетри, на плечі висів автомат, замість поя
са — патронташ. Вона мала дуже бойовий 
вигляд. Я побачив її білі зуби, коли вона, 
сміючись, підійшла до солдата, що стеріг 
машину, і заговорила з ним.

Ця партизанка нагадала мені жінку, яку 
я вбив у селі над морем. Я зрозумів, що 
не зможу вийти з кущів. Я згадав, хто я — 
людина, яка вбила безневинну жінку. Я за
був про це, зустрівши своїх товаришів по 
зброї і знову відчувши надію повернутися 
додому живим, а потім обравши полон, як 
шлях до порятунку. Але навіть якщо мені 
пощастить врятуватись, я втратив право 
жити серед людей.

Я вже прив'язав був свої фундосі до 
палиці, наготувавши «білий прапор». Тепер 
я поклав його на землю. Я вагався — чи 
слід мені стати перед автоматом партизан
ки, схожої на вбиту мною жінку, щоб здійс
нити «потребу» смерті. В цей час з-за ку
щів метрів за двадцять від мене почувся

крик. Вигукуючи «Здаюся!», «Здаюся!» і ви
соко піднявши руки, до машини біг япон
ський солдат.

Мені знову видалося, що то був капрал. 
Спотикаючись і щось кричучи, солдат біг 
до дороги, потім послизнувся і впав. Про
лунав постріл. Притиснувши автомат до 
стегна, дівчина стріляла й стріляла. Амери
канський солдат схопив автомат за ствол, 
намагаючись забрати його у дівчини, але 
та опиралась, щось вигукуючи і показуючи 
білі ;зуби.

Японський солдат непорушно лежав на 
землі. На спині в нього по зеленій гімна- 
стьорці розпливалася кривава пляма.

Я відчув біль, здавалось, стріляли в мене. 
В той же час мене не залишала думка про 
те, що саме ця філіппінка стежила за мною 
дві ночі. Проте я все ще помилявся.

РОЗДІЛ XXVII.

В О Г О Н Ь
Так само, як один середньовічний ман

дрівник, який, підійшовши до брами, що за
ступала дорогу, постукав і, не діставши від
повіді, повернувся і знесилений пішов на
зад, я подався геть од шляху, де була фі
ліппінка і американські солдати. Відтоді як 
я залишив роту, мені вже багато разів до
водилося «повертати назад», але зараз я 
відчував, що роблю це востаннє.

Вчорашній обстріл покалічив усе навкру
ги. В полі темніли воронки, дерева були по
ламані, з них звисало зрізане гілля.

Всюди лежали трупи, сзіжа кров після 
дощу лисніла проти сонця. Відірвані руки й 
ноги, неначе частини поламаних ляльок, ва
лялись у траві. Живими тут були самі мухи.

Почався період, події якого мені найваж
че пригадати. Я можу за календарем вира
хувати, скільки днів я йшов сам, але що я 
робив у цей час, про що думав, згадати 
важко. Звичайно, ніколи не можна повністю 
запам'ятати все, що було колись. Не кажу
чи вже про звичайні провали пам'яті, вра
ження нашаровуються одне на одне і 
породжують дивні аналогії між теперішнім 
і минулим. У пам'яті залишилась тільки ча
стина з сукупності спогадів про те, що ста
лося в минулому. Я не міг тепер пригада
ти до ладу, що відбувалося зі мною в той 
час, бо все це було абсолютно не схоже 
на те, що зі мною було раніше, ні на те, 
що сталося потім.

Безперечно, я жив, '‘але свідомості того, 
що я живу, не було. Убита мною філіппін
ська жінка стояла переді мною, і я розу
мів, що хоч би як мені пощастило, я не
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зможу повернутися в світ людей, а коли 
так, значить, я жив зараз тільки тому, що 
ще не вмер. Я не відчував тривоги, у мені 
не було ненависті до вбитої жінки. Навіть 
голод тепер перестав бути для мене про
блемою. Людина може їсти все. Роздивля
ючись траву і знаходячи на ній сліди комах, 
я переконувався, що трава не отруйна, і їв 
її, хоч би яка неприємна вона була на смак.

Ішли дощі, я ночував під деревами, а 
вранці виявляв, що тіло моє вкрите п'явка
ми, яких приносили потоки води. Я їв і цих 
симпатичних, зелених пласкоголових істот, 
що насмокталися моєї крові.

Я просувався майже перпендикулярно до 
Ормокського шосе на схід, у бік централь
ного хребта, вузькими долинами обминаю
чи безладні нагромадження стрімких гор
бів. Я подумав, що, мабуть, тут в доісто
ричний період було морське дно, але по
тім море відринуло і горби знову піднялися.

Я йшов і йшов, залишаючи за собою по
дібні одне до одного поля, річки, ліси; слі
ди війни поступово зникли, я вже не бачив 
залитих кров'ю, спотворених трупів. Та ось 
я знову відчув добре знайомий мені запах. 
На шляху, на узліссі валялися тіла помер
лих від голоду солдатів.

Одні простяглися просто на дорозі, го
ловою вперед — туди, куди йшли; другі, 
очевидно, вирішили напитися води та й ли
шилися отак лежати, зануривши голову в 
рівчак. Ще інші сиділи, • прихилившись до 
дерев, або лежали, вже після смерті зва
лені на землю дощем і вітром. Було якось 
дивно дивитись на одяг, що прикривав спо
творені тіла, і думати про те, що він пере
жив своїх власників.

Я зняв з одного висохлого трупа череви
ки і взув їх. Тепер і мої руки й ноги смер
діли трупом.

Подеколи зустрічались і живі. Одного 
разу я побачив солдата, що йшов мені на
зустріч. У нього, як і в мене, не було ні 
гвинтівки, ні каски. На поясі висіла тільки 
фляжка.

— Це дорога на Паломпон? — спитав він, 
зводячи дух.

— Так, але там американці, ти не про
йдеш.

Він прокульгав іще трохи і сів. Я уважно 
оглянув його і, переконавшись, що в нього 
нема нічого такого, що могло б мене заці
кавити, пішов далі.

Поля й пагорби маячіли крізь серпанок 
дощу.

Зашумів вітер, дощ, насуваючись з одно
го боку, наче завіса, закрив усе навколо. 
Поночіло. Я заліз під густе дерево й ліг. 
Далеко в полі я побачив вогник. Світлячки 
вже давно зникли, і я не міг зрозуміти, що 
то таке. Дощ то дужчав, то вщухав, і світло 
то мерхло, то знову розгорялося; іноді

його оточував мерехтливий німб, немовби 
воно горіло десь під водою.

Цей вогонь лякав мене, тому що і в моє
му серці горіло полум'я. Якось уночі во
гонь з'явився в полі. Він, мовби танцюючи 
в повітрі, плив над поверхнею зарослого 
баговинням непрохідного болота.

Мені здалося, що він наближається до 
мене. Я зіщулився. Але вогонь нараз повер
нув убік, до чорних горбів, піднявся в по
вітря і зник. Я нічого не розумів. Спершу я 
перелякався, потім страх заступила лють.

РОЗДІЛ XXVIII.

Г О Л О Д Н И Й  
І  Б О Ж Е В І Л Ь Н И Й

Я їв траву і п'явок, лизав кристалики со
лі, і тому ще міг ходити залитими зодою 
полями, сходити на пагорби і усвідомлюва
ти, що все ще «живу».

Та ось сіль кінчилася, і моє становище 
ускладнилось. З певного часу я почав по
мічати одну спільну рису, притаманну тру
пам, що лежали обабіч дороги: у них, як 
і в тих у селі, м'ясо з сідниць було зрізане.

Спершу я подумав був, що то собаки або 
птахи об'їли трупи. Та ось я помітив, що так 
само, як в сезон дощів у горах зникли світ
ляки, зникли й інші тварини. Тільки іноді, в 
просвітках між дощами, як завжди, туркоті
ли горлиці. Ні гадюк, ні жаб ніде не було 
видно.

Хто ж міг зрізати з трупів м'ясо? Мій мо
зок вже не міг логічно мислити. Я марно 
намагався зрозуміти, хто це зробив, аж 
поки, побачивши якось відносно свіжий 
труп, не подумав, що не завадило б його 
з'їсти.

Якби я не знав класичної історії про пліт 
«Медузи» 1 або не був знайомий з чутками 
про те, що на Гвадалканалі голодні солдати 
їли людське м'ясо, не чув натяків солдатів, 
які йшли зі мною, про Нову Гвінею, мені 
навряд чи спало б на думку, що цим м'я
сом можна вгамувати голод.

Мені здається, я міг ігнорувати такі со
ціальні упередження тому, що в своєму 
житті уже знав крайні винятки. Тепер, я вже 
не знаю, чи були ці бажання природними 
чи ні, бо я забув, що саме я відчував у той 
час, так само, як коханці не можуть пере
жити в уяві секунди насолоди. Я пам'ятав 
тільки, що я вагався і весь час відкладав

1 На плоту «Медузи», який близько місяця перебував 
у відкритому океані, мали місце випадки канібалізму.
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це. Причину цього я знав. Кожного разу, 
коли я бачив труп, я озирався на всі боки; 
мені знову здавалось, що хтось стежить за 
мною.

Це не могла бути філіппінка, адже я тіль
ки вбив її, але не їв...

Я зустрів живу людину. Впевнені рухи 
цього чоловіка свідчили про те, що він ще 
досить міцний.

Він зупинився, і з виразу його очей я 
зрозумів, що він теж дивиться на моє тіло. 
Очевидно, він помітив мій погляд.

— Ану, ти, — вигукнув він і пройшоз повз 
мене.

Одного разу я здибав гурт людей, що 
сиділи в лісі край дороги. їх прикривав на
пнутий брезент, і я бачив тільки блискучі 
очі.

— Ану, ви, — тепер уже вигукнув я.
Тепер мій погляд фіксував тільки непо

рушні людські тіла.
Після дощу на тлі червоного неба чітко 

вимальовувались обриси пагорбів. Якось 
увечері я піднявся на горб, щоб наблизи
тися до цього червоного неба. На вершині 
під самотнім деревом я побачив заклякле 
тіло. Очі людини були заплющені. На зе
ленкувате обличчя падав червоний від
блиск. На щоках і підборідді залягли гли
бокі тіні.

Він був ще живий. Очі розплющились. 
Здавалось, вони дивляться просто на сон
це. Губи заворушились і він вимовив:

— Пече, пече... як швидко занурюється. 
Земля крутиться. Ось через що сонце за
нурюється...

Він глянув на мене. В його очах був той 
самий вогник, що його я помітив у очах 
солдата, який, крикнувши на мене, пройшов 
мимо.

— Ти звідки взявся? — спитав він мене.
Я мовчки сів поруч нього. Сонце вже

сховалося за горбами і тільки над дерева
ми, що обступали вершини, сяяв райдуж
ний ореол. Хмари виблискували золотом, і 
ще довго золоті бліки грали на обличчі офі
цера.

— Рай на заході. Буцу ва Наміда . Один 
є один. Два є два. Складаю руки в молитві.

Склавши руки, він сперся на них зарос
лим підборіддям. Пішов дощ. Офіцер під
няв голову й зареготав. Регочучи, він ротом 
ловив краплини дощу. Він замовкав тільки 
тоді, коли конвульсивно ковтав воду.

— Гей, ходімо звідси, — сказав я.
— Нащо йти, — озвався він. — За мною 

має прилетіти літак з Тайваня. Гелікоптер 
сяде просто тут.

Йому було вже за сорок. Уніформа його 
вицвіла під сонцем і дощами. Ні шаблі, ні 
револьвера у нього не було.

* Слоізи мулиIUII,

Він сидів і сміявся. Підборіддя його трем
тіло. Тільки коли зовсім посутеніло, він, 
нарешті, замовк. Я почув голосне хропіння 
і зрозумів, що він заснув.

Я заснути не міг. Коли розвиднілося, пер
ше, що я побачив, були хмари мух, що 
вкривали його обличчя й руки.

Свиснувши носом, він прокинувся. Мухи, 
немовби налякані цим звуком, злетіли і 
почали кружляти над ним. Іноді вони зупи
нялися в повітрі, і тоді дзижчання їх здава
лося ще голоснішим, потім вони знову об
ліплювали його.

Він розплющив очі, рукою відігнав мух і 
низько вклонився.

— Ваша імператорська величність, вели
кий імператоре Японії, уклінно прошу вас 
вирядити мене додому. Літак, прилети, будь 
ласка, прошу тебе. А краще гелікоптер... 
Темно, — він знизив голос. — Чому темно, 
хіба ніч не кінчилася?

— Вже ранок, чуєш, як співають птахи?
Того ранку дощу не було. Навкруги весе

ло щебетали пташки. Вони літали, мов стрі
ли, з дерева на дерево.

— Це не птахи, це мурашки. Це дзижчать 
мурашки. Ну й дурень же ти!

Він узяв жменю землі, запхнув її в рота 
і знову зареготав. Заплющив очі, і наче по 
команді його знову враз обсіли мухи. Його 
руки, ноги, обличчя, всі відкриті частини ті
ла вкрили рої цих настирливих комах. Мухи 
налетіли й на мене, але я почав відганяти їх 
рукою. Та вони не хотіли розрізняти нас, їм 
було однаково, що я, що цей напівтруп, — 
може, я теж уже вмирав? В усякому разі во
ни абсолютно мене не боялися.

— Боляче! Боляче! — сказав офіцер. Його 
дихання знову стало рівним, і я зрозумів, що 
він заснув.

Почався дощ. Вода струмками бігла по ті
лу офіцера. Мухи, чіпляючись за шкіру, од
на по одній сповзали вниз. На їх місце в 
потоках дощу з дерев падали гірські кліщі. 
Вони звивалися в траві, мов черва, і лізли до 
своєї жертви.

— Ваша імператорська величність. Вели
кий імператоре Японії, — бурмотів офіцер, 
вклоняючись і хитаючи головою, з якої си
палися кліщі. — Я хочу повернутися. Забери 
мене додому, зроби так, щоб війна кінчи
лася. Я — Будда. Наму аміда буцу. По
молимося. Я складаю руки в молитві.

І як іноді буває перед смертю, його сві
домість на мить прояснилася, і він глянув на 
мене прозорими, які бувають тільки у полі
цаїв, очима.

— Ти ще тут? Бідолаха, коли я вмру, ти 
можеш з'їсти це.

Він повільно підняв худу ліву руку і по
стукав по ній правицею,
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РОЗДІЛ XXIX.

О Ч І
Чого я лежу в цій долині, де навіть нема 

де сховатись від пекучих променів сонця?
Невже ніколи не буде дощу? Річка висох

ла, і тільки смужки піску, що біліли між бру
натним камінням, показували, де раніше 
текли піняві струмені.

Я підняв голову до безхмарного, ясного 
неба, і яскраве світло різонуло мені очі. Я 
зажмурився.

Чому мухи летіли до мене? Вони дзижча
ли над головою, сідали на висохлі щоки і, 
лоскочучи, повзали по мені. Армади мух сі
дали на очі, заповзали в ніздрі, в рот і вуха.

Чому мої руки, і права і ліва, не можуть 
відігнати цих мух? Я відчував, що тіло моє 
заклякло. Але ж тепер, коли я вирішив, що 
не можна їсти живих істот, щоб підтримати 
власне життя, я не міг дозволити мухам 
з'їсти мене >кивцем. Залиште хоч очі. За
лиште мені радість бачити світло. Але що 
це лежить на піску, наче квітка, осяяна со
нячним промінням?

Нога? П'ять висохлих пальців розчепірили
ся, мов на курячій лапі. Ступня відрізана на 
кілька сантиметрів вище кісточки. Посере
дині зрізу, мов маточка квітки, біліє кістка. 
Шкіра стяглася, оголивши чорне м'ясо. Це 
скидалося на людську ногу. Але ж чому пе
редо мною з'явилася відрізана нога? Адже 
відрізав її не я. Це була не «його» нога. Він 
уже зогнив і розпух, а ця нога ще зовсім 
свіжа. Адже все це сталося не тут. Адже він 
лежав на пагорбі. А чому я тут? Хто її відрі
зав? Чому тут, у сухому річищі, наче вики
нута риба лежить ця нога?

Ні, я не хочу їсти. Це мене з'їдять мухи.
Але чому ж ця нога наближається до ме

не? Розхитуючись, біліючи, сміючись, вона 
підходить ближче й ближче. Знайоме по
чуття. Я відчував те саме, коли дитиною пов
зав по підлозі. Я не пам'ятаю, як саме руха
лись мої руки й ноги. В пам'яті залишилось 
тільки усміхнене обличчя матері, коли вона 
нахилялась наді мною. Я знову плазую, але 
тепер уже до ноги. Нараз я відчув запах 
поту. Хтось стежив за мною.

Я напружив сили й покотився. Перекрутив
ся один раз, два, три... ще мало. Пісок кін
чився, і я опинився в затінку очеретів. Іще 
раз, ще... Тепер мені не тільки здавалося, 
що хтось дивиться на мене, я бачив чиїсь 
очі. Он там, за кільканадцять метрів звідси, 
за очеретом поміж стовбурами дерев, як 
зіниці Будди, блищать чиїсь очі.

Не тільки очі — під ними, чітко окресле
не, біле коло, а всередині ще одне, чорне і 
глибоке. Сталеве коло. Дуло гвинтівки.

Я, мов звір, припав вухом до землі і при
слухався. Звук наближався, хтось босоніж 
ішов по піску. Це звук ніг, що несуть важке 
людське тіло, ніг, що ступають по землі.

Нарешті я побачив і його. Розсунувши ру
кою очерет, він дивився на мене.

Скуйовджене довге волосся, жовті щоки, 
брудна борода, очі майже без повік. Він не 
був схожий на людину.

— Це ти, Тамура?
Голос долинув здалеку, — наче з-за сті

ни. Перш як я зрозумів, що він сказав, я 
побачив, як ворушиться його рот, побачив 
його рідкі зуби. Я дивився на нього абсолют
но байдуже, як на якусь незнайому тварину.

— Це ти, Тамура?
Я глянув на нього. Я намагався пригадати, 

хто це, але його образ став тьмяним і роз
плився.

Ні, цього старого я не знав. А може, це 
бог? Ні, бог мусить бути значно більший.

Подертий на шмаття одяг і кольором і 
фасоном нагадував японську уніформу.

— Нагамацу? — вимовив я ім'я молодого 
солдата, з яким ми познайомилися в госпі
талі, і знепритомнів.

РОЗДІЛ XXX.

М ’Я С О
Я прийшов до тями, відчувши, як по тілу 

течуть струмені води. Розплющивши очі, я 
побачив Нагамацу. Він підтримував рукою 
мою голову і бризкав мені в обличчя во
дою.

Нагамацу засміявся.
— Ось вода, пий.
Я вихопив у нього пляшку і одним духом 

спорожнив її.
Та мені все ще хотілося пити. Нагамацу 

пильно глянув на мене, потім видобув з мі
шка чорний шматок в'яленого м'яса і, ні 
слова не кажучи, сунув мені його в рота. 
Єдине, що я пам'ятаю, це смак сухого кар
тону. Після цього мені багато разів доводи
лось їсти те саме, і пізніше я зрозумів, що 
то м'ясо. Воно було сухе й тверде, але я не 
їв м'яса відтоді, як покинув роту, і я вп'яв
ся в нього зубами.

Докори сумління мучили мене. Невже 
всі мої зречення були лише ілюзіями? Зу
стрів товариша, відчув його дружнє співчут
тя, і ось я знову їм м'ясо, незважаючи на 
те, що це м'ясо тварини, те саме, яке я 
вирішив ніколи не їсти.

М'ясо було смачне. Я вже був такий кво
лий, що воно видалося мені надзвичайно 
твердим. Пережовуючи його, я відчував, як
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щось вливається в мене, але водночас мені 
здавалось, що я втрачаю щось.

На моє мовчазне запитання, Нагамацу, 
одвернувшись, кинув:

— Це мавп'яче м'ясо.
— Мавп'яче?
— Я недавно підстрелив одну в лісі, а м'я

со висушив.
Я скоса стежив за Нагамацу. У мене май

нула думка, що оті очі і дуло гвинтівки, що 
дивилися на мене в лісі, належали Нагамацу. 
Навіть тепер, у яскравому сонячному світлі, 
під його важкими повіками, іноді, мов у 
Будди, блищали гострі зіниці.

— А я тобі не видався мавпою? — запи
тав я.

Нагамацу зареготав.
— Ні, але ти справді бігав, наче якийсь 

звір. Чого ти втік? Тобі ще пощастило, що я 
одразу тебе впізнав. Ну, гаразд, вставай. 
Можеш іти?

— Не знаю.
Він узяв мене під пахви і поставив на но

ги.
З'їдене м'ясо розпирало шлунок, мені 

здавалось, що я проковтнув палицю. Коли я 
підвівся, долина видалася мені ширшою.

Спершись на плече Нагамацу, я почвалав 
уперед. Ми йшли очеретами, наближаючись 
до лісу.

— Ти що, звідти прийшов? — спитав я.
— Атож, ми там у лісі збудували собі ха

лупу. Звичайно, не дуже розкішно, але спа
ти можна.

Піднімаючись положистим схилом, у глиб 
лісу вела вторована стежка.

Гілля дерев унизу було повідламуване й 
засохло. В такий спосіб — я це знав — фі
ліппінці заготовляють собі паливо. Нараз 
Нагамацу нагнувся і щось підняв.

То була гвинтівка. Я знову згадав гвинтів
ку, наставлену на мене в лісі. Нагамацу 
вийшов з цього ж лісу, а тепер ця гвинтівка, 
— все свідчило про те, що цілився в мене 
саме він. Але ж дивно, що після цього він 
нагодував і напоїв мене, а тепер допомагає 
мені йти. Та запитати про це Нагамацу я не 
насмілився. Я боявся, що тоді все це може 
повторитися ще раз.

Після того, як я з'їв мавп'яче мясо, я від
чував до всього цілковиту байдужість.

— У тебе залишились патрони? — наче 
між іншим спитав я.

— Трохи є, але їх треба берегти. Коли кін
чаться — пропадемо.

— Ви що, весь час тут були?
— Атож. Ясуда зовсім не може ходити. 

Кажуть, що на Ормокському шосе уже ян
кі, але нам туди не добратися.

— А якби і добралися, то не перейшли б.
— Ми здамося. Тут усі загинемо. Ясуда 

вже давно хоче піти туди, та не може че
рез огу виразку.

— Добре, що ти не кинув Ясуда.
— Самому було б скрутно. А потім, у ньо

го ж тютюн.
— І досі є?
— Він страх який скупий. Якщо я підстре

лю мавпу, дасть мені трохи, а сам ніколи не 
курить, це мене найбільше дивує.

Ліс чимдалі густішав, сонячне проміння 
вже не досягало землі, повіяло прохоло
дою. Співали пташки. Іноді звідкись здале
ку, перекриваючи пташине щебетання, до
линав крик: «Гей, сюди!»

— Чуєш, це Ясуда кличе мене. Нічого без 
мене зробити не може, а все ще командує. 
— Іду-у! — гукнув Нагамацу.

Ми вже майже прийшли. Продершись ха
щами, ми вийшли на невелику галявину під 
невисоким урвищем. У квадратній пічці, 
зробленій із землі, палав вогонь. Під бре
зентом, прив'язаним до чотирьох дерев, як 
завжди, простягнувши хвору ногу, сидів 
Ясуда.

Його очі були круглі, як у птаха, довге 
волосся й борода скуйовдились, стали якісь 
брунатні. Здається, він не впізнав мене і си
дів, дивлячись просто себе невидючими 
очима.

— Це Тамура, — сказав Нагамацу. Очі 
Ясуда ще більш округлились і, мабуть, роз
сердившись, він мовчки глянув на Нагама
цу. Той одвернувся й сів.

— Вибач, — сказав я. Обличчя Ясуда 
скривилося. Але відповів він мені несподі
вано доброзичливо.

— О, це ти. Ну, що там трапилось?
— Я лежав там. Нагамацу знайшов мене.
— О, тобі пощастило. А я вже зовсім не 

можу ходити. Якби не м'ясо, що його при
носить Нагамацу, я б умер з голоду. Ти не 
знаєш, війна ще не кінчилася?

— Дурню! Звідки Тамура може знати. Він, 
так само як і ми, блукає в лісі, — сказав 
Нагамацу.

— Слухай, Тамура, а в тебе ніяких харчів 
нема?

Я похитав головою. Тепер я зрозумів 
значення погляду, що його Ясуда кинув На
гамацу.

Для них я був зайвий рот.
— У мене нічого нема. Я їв тільки траву і 

гірських кліщів.
Я пригадав ті кілька страшних днів. Невже 

бог дивиться і на цю загублену в лісі галя
вину, де стояли ми?

Я простягнув руку, щоб торкнутися ве-* 
летенського тіла. Але мої простягнені руки 
відчули тільки подих вітру. Я почув голос.

— Гвинтівки у тебе, теж нема?
— Нема. Але в мене є граната.
— Граната! — в один голос вигукнули во

ни.
Досі я не надавав великого значення тому
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факту, що в мене була граната. Та побачив
ши, як подіяли на них мої слова, я квапли
во обмацав пояс.

— Ой, загубив.
В цей момент я згадав, що коли почались 

дощі, я поклав її в мішок. Я схопив мішок, 
і пальці відчули вагу гранати, що лежала на 
дні. Я хотів був уже сказати їм про це, та в 
останню мить передумав: щось у їхніх голо
сах насторожило мене.

— Так і є, загубив.
— Ех ти, роззява! Можна було б у ставку 

риби наглушити.
— А у вас немає жодної?
— Свої я вже витратив. Єдине, що ми 

маємо, це гвинтівка Нагамацу. Хіба що він 
вполює мавпу, тоді ми заживемо, — без
звучно засміявся Ясуда, вишкіривши жовті 
зуби.

РОЗДІЛ XXXI

Л Ю Д И

Вечоріло, багаття розгорялося чимраз 
яскравіше. Ясуда і Нагамацу дістали з міш
ка кусні мавп'ячого м'яса і тримали їх над 
вогнем. Ясуда тримав один шматок, Нагама
цу — два: один для мене.

— Гей, скільки м'яса там ще залишилось? 
— спитав Ясуда.

— А хіба не однаково? Адже ми домови
лись, що кожен їстиме не більш як три 
шматки на день. Давай краще тютюну.

— Тютюн я дам, але тепер тобі доведеть
ся більше полювати. У нас зайвий рот.

Нагамацу мовчав.
У казанку варилася м'ясиста, схожа на ре

вінь, трава. Нагамацу і Ясуда жували її, а 
потім випльовували. Я ж одразу проковт
нув вариво.

— Так ти собі скоро бігунку заробиш, — 
сказав Ясуда.

Попоївши, Нагамацу дістав з нагрудної 
кишені листок тютюну, розкришив його, ви
сипав на папірець, обережно скрутив цигар
ку й закурив. Після кожної затяжки він, не
мовби дякуючи комусь, піднімав руку з ци
гаркою. Ясуда задоволено стежив за ним.

— Цікаво, Тамура, чому люди так полюб
ляють курити? Адже всі знають, що тютюн 
отруює організм. Тільки ідіоти можуть ку
рити. Правда ж?

— Можливо.
Раптом ллені почало дерти в горлі. Я був 

певен, що Нагамацу дасть і мені затягтися 
хоч раз.

Покуривши, Нагамацу забрав брудні мис

ки і зник у лісі. Мабуть, він пішов мити їх до 
струмка, що протікав поблизу.

Залишившись сам на сам з Ясуда, я відчув 
себе якось ніяково. Якщо й зараз бог не 
бачив мене, я, мабуть, не зможу стерпіти 
цього.

— Ти вже пробач мене, — почав я. — Ось 
хай тільки мені трошки покращає, і я теж 
піду добувати харч.

— Нічого, нічого. Ми ж тут довго не сиді
тимемо.

Повернувся Нагамацу з повними казан
ками води.

— Ось, — сказав він, ставлячи один пе
ред Ясуда. Другий він все ще тримав у руці.

— Ну що ж, Тамура, підемо спати, — 
сказав він мені.

— А хіба ми не ляжемо тут усі разом? — 
здивувався я.

— Я сплю отам. Ходімо, — наполягав На
гамацу. Я нікуди не хотів іти, бо був дуже 
стомлений.

— Нічого, я й тут посплю, — сказав я.
— Ні, підемо зі мною. Це зовсім поруч.
— Коли він хоче спати тут, то хай лягає,— 

роздратовано кинув Ясуда.
Нагамацу засміявся.
— Тамура, слухай, що я тобі кажу. Скоро 

тільки Ясуда ляже, у нього починає нити но
га, і він так стогне, що спати просто немож
ливо,— сказав Нагамацу і допоміг мені зве
стися на ноги. Ясуда повернувся на другий 
бік. Я йшов у темряві, спираючись на плече 
Нагамацу. Коли ми трохи відійшли і Ясуда 
вже не міг почути нас, я спитав у Нагамацу:

— А чому ми не можемо спати всі ра
зом?

— Скоро зрозумієш. Зараз не можна до
віряти навіть найкращому другові. Я взяв 
тебе з собою тому, що тобі я вірю більше, 
ніж Ясуда.

Я промовчав.
— Гляди, щоб Ясуда не забрав у тебе 

гранату. Нам зараз конче потрібна зброя.
— Звідки ти знаєш, що у мене є граната?
— Не такий я вже дурень. Інакше чого б 

ото я панькався з тобою, — засміявся Нага
мацу і поляскав по моєму мішку рукою.

«Хата» Нагамацу містилася метрів за со
рок від лігва Ясуда, під урвищем. Під на
стеленим на бамбукові жердини очеретом 
лежали акуратно складені порожні консерв
ні бляшанки, поламані протигази та інші 
предмети солдатського вжитку. Там-таки я 
побачив великий тесак.

— Добрячий тесак.
— Я ним мавп білую. А на цьому ось го

стрю. — Він кивнув на грубий камінь.
— Гляди, не кажи Ясуда, де я сплю. У 

нього нога вже не дуже болить, коли треба 
він може ходити. Якщо він довідається, де 
ми, то може такого наробити... Тому я з ним
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і не сплю. Словом, я боюся, що він украде 
мою гвинтівку.

— Нащо йому твоя гвинтівка?
— Нічого, скоро зрозумієш.
Я подумав, що, може, мені теж слід боя

тися Нагамацу. Але поки що я не бачив при
чин для тривоги. Я був такий стомлений, що 
одразу ж заснув.

РОЗДІЛ XXXII.

М А В П И

На світанку почався дощ. Похилий очере
тяний дах, майстерно зроблений Нагамацу, 
а також завбачливо викопаний навколо ха
лупи рівчак захищали нас од води.

— Що, дощ? — цмокнув язиком Нагама
цу, піднімаючи голову. — Ану, вставай. Пі
шли.

— У таку погоду і багаття не розпалиш.
— Не турбуйся. Про багаття подбає 

Ясуда.
І справді, коли ми підійшли, Ясуда вже во

рожив над вогнем.4Поклавши кілька жарин 
у казанок, він прикрив його кришкою, зали
шивши щілину, щоб вогонь не погас. Він ви
рішив пічку не розпалювати, а на- сніданок 
просто розігріти в'ялене м'ясо.

— Знову дощ іде, — сказав Ясуда, злісно 
дивлячись на Нагамацу.

— А хіба я винен, — відповів Нагамацу.
— Тепер хіба вполюєш мавпу?
— Може, вони і в дощ ходять. Ну, я піду. 

Тамура, залишайся тут.
— Я піду з тобою.
— Нічого, я і сам упораюсь. Коли одужа

єш, тоді й допоможеш. «Ну, тепер гав не 
лови», — шепнув він мені і вийшов.

Я знову залишився з Ясуда. Запало гнітю
че мовчання. Очеретяний дах протікав. Ме
ні стало не по собі.

— Щось спати хочеться. Піду, мабуть, до 
Нагамацу, — сказав я. Нараз Ясуда зробив
ся надзвичайно привітним.'

— Чого туди йти. Спи тут. Поглянь, зов-. 
сім сухо. Спи, спи, і мені з тобою не так 
страшно. Цей Нагамацу останнім часом та
кий самовпевнений, тільки й знає, що спере
чається зі мною. А раніше він не був та
кий. Якби не я, він би давно вже здох з го
лоду. То ж я навчив його полювати на мавп.

— А що, хіба тут багато мавп? Я чомусь 
не бачив жодної.

— Не дуже багато, але є. Тепер ці бестії 
поховалися в дупла — бачиш, дощ іде.

, Повернувся Нагамацу.

— Поки що немає нічого, але, здається, 
дощ скоро скінчиться.

— Яке сьогодні число? — спитав я.
— Я веду лік дням, — відповів Ясуда. — 

Сьогодні десяте лютого, а в кінці цього мі
сяця на Лейте, як правило, дощі кінчають
ся.

Це здивувало мене. Перейти через шосе 
я спробував на початку січня, виходить, я ці
лий місяць проблукав сам.

А дощ лив і лив. Нагамацу більше не хо
див на полювання, і порції м'яса з кожним 
днем меншали. Ми вже не ходили до Ясуда. 
Ми принесли собі присок з його вогнища, 
розпалили вогонь і цілими днями сиділи 
один проти одного, обхопивши руками колі
на. Нагамацу ставав чимдалі похмуріший.

— Не забувай, що коли б не я, він ніколи 
не взяв би тебе до нас. Пам'ятай це.

М'ясо кінчилося. Нарешті якось вранці не
бо вияснилося, і Нагамацу пішов. Я вперше 
за довгий час попрямував до Ясуда.

— Якщо він і сьогодні нічого не принесе, 
я теж піду пошукаю чого-небудь. Де той 
став, про який ви згадували? Піду наглушу 
гранатою риби, — сказав я.

— Став далеко звідси. Ти кажеш, грана
тою, а я гадав, що ти загубив її.

— Ось вона, в мішку.
— Ти диви! — Очі Ясуда здивовано ок

руглились. — Треба глянути, чи вона бува не 
намокла під дощем. Ану, покажи.

Я машинально дістав гранату і простягнув 
її Ясуда.

— О, дев'яносто дев'ята. Заряджена. Ма
буть, все гаразд, — промовивши це, він 
повівся якось дивно. Гранату, наче це була 
його власність, Ясуда поклав у свій мішок і 
міцно зав'язав його.

— Слухай, віддай гранату.
— Будь ласка, можу й віддати, та хіба не 

однаково, у кого вона лежить. Хай краще 
буде в мене, адже я нікуди не ходжу, то й 
не загублю. У тебе вона знову намокне під 
дощем.

Я злякався.
— Кажу тобі, віддай, я вже дивитимусь, 

щоб вона не намокла. Бо коли Нагамацу 
взнає, то лаятиметься.

— А то чому? Хіба він тобі щось казав?
— Сказав, щоб я не давав тобі.
Ясуда засміявся.
— Нащо ж ти віддав?
— Випадково.
— Ну, тепер нічого вже не вдієш. Після 

бійки кулаками не вимахують.
— Віддай!
Я простягнув руку до мішка Ясуда, він 

схопився за багнет. Я стрибнув назад і теж 
витягнув багнет. Та мені видалося диким, 
що ми, загублені в цьому глухому лісі, хо
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чемо різати один одного через цю гранату.
— Сховай багнет. Коли вона тобі конче 

потрібна, бери. .
—Люблю інтелігентів за те, що вони такі 

тямущі. Якщо вона тобі вже не потрібна, то 
і я більше не маю претензій.

Я вирішив, що мені краще піти звідси.
— В такому разі... — я подивився на свої 

руки.
— Оце руки, які ніколи не працювали, — 

зауважив Ясуда.
В цей час пролунав постріл.

‘ — Убив, — вигукнув Ясуда.
Я через ліс побіг туди, звідки долинув 

звук пострілу. Вибігши з лісу, я побачив річ
ку. По освітленому сонцем лузі біг чоловік. 
Босий, з скуйовдженим волоссям, він був 
одягнений у зелену японську уніформу. Та 
це був не Нагамацу. Знову вдарив постріл. 
Знову мимо. Чоловік швидко біг далі, часто 
озираючись назад. Переконавшись, що ку
ля його вже не дожене, солдат зупинився, 
а потім повільно пішов далі. Невдовзі він 
зник у лісі.

Отже, це й була «мавпа». Я так і думав.

РОЗДІЛ XXXIII.

П О Л Ю В А Н Н Я

— Гей, ти, ану йди звідси! — гукнув хтось. 
Озирнувшись, я побачив край лісу Нагама- 
цу, який цілився в мене з гвинтівки. Я пос
міхнувся. Тепер я мав зіграти свою роль. Я 
удав, що схопив гранату, якої у мене вже 
не було, і замахнувся.

— Годі, годі, — закричав Нагамацу, — все 
гаразд! — .Він засміявся і опустив гвинтівку. 
Я ' підійшов і побачив, як сіпається його 
щока/

Він глянув на мою руку.
— А де ж твоя граната?
— У мене її нема. і
— Нема? j -
— Я ж не винен, що ти вважав, що вона у 

мене.
— А де ж вона?
— Ясуда забрав.
— Забрав?
Обличчя Нагамацу почервоніло.
— Дурень! Навіщо ти віддав? Адже я те

бе попереджав.
— Та вже так вийшло.
— Роззява! Тепер нам залишається одне: 

спекатися його. Коли не ми, то він це зро
бить.

— А чому б тобі не спекатися мене?
— Коли б я хотів, то давно б уже це зро

бив. О, як мені все це набридло! Цей тип 
намірявся прибрати мене до рук, та я не 
дався. Годі з мене. Ти знаєш дорогу в Ор- 
мок?

— Не певен.
— Нічого. У всякому разі ми підемо туди 

разом. Уб'ємо Я суда, заберемо їжу і піде
мо шукати янкі. Гаразд?

— Наче вони там чекають на нас!
— Нехай буде що буде. Мені вже набрид

ло коритися Ясуда.
— А чому б не втекти від нього зараз-та- 

ки?
— Не можна, у нас і:ема чого їсти.
—- Але я не хочу здаватися в полон. Іди 

сам, я не піду.
— Дурниці.
План, що його запропонував Нагамацу — 

як убити Ясуда і забрати в нього гранату — 
відзначався підступністю, якої я не споді
вався від такого молодого хлопця.

За його розрахунками, Ясуда, який тепер 
має зброю, намагатиметься нас убити. От
же, він вийде з свого намету і десь заляже, 
чатуючи на нас.

— То він брехав, що не може ступити на 
ногу. Хотів, щоб я весь час працював на 
нього.

Ми обережно зайшли в ліс.
— Слухай, що я тобі скажу. Ми зробимо 

так, щоб він кинув гранату. Якщо ми крик
немо, він кине. Зараз я крикну і одразу по
біжимо назад. Зрозумів?

Обернувшись до лісу, Нагамацу гукнув:
— Гей, Ясуда! Вполював мавпу!
В ту ж мить він обернувся і побіг назад. 

За спиною у нього вибухнула гранату. Я біг 
слідом за Нагамацу, маленький осколок 
впявся мені в плече.

Ми почали шукати Ясуда і витратили на 
це мало не півдня, та його ніде не було.

— От стерво! Куди він міг подітися? — На
гамацу був страшенно лютий.

— Ну що ж, колись та повернеться.
— В цій місцевості вода є тільки тут. От

же, цей кретин обов'язково прийде сюди. 
Тут ми його і почекаємо.

На узліссі під урвищем било джерело, 
звідти в'юнився вузенький струмок. Нагама
цу загатив його каменем.

Засідку ми влаштували на горбку, звідки 
було добре видко джерело.

На третій день надвечір ми почули жаліб
ний голос Ясуда.

— Нагамацу! Тамура! — кричав він. Я 
винен. Пожалійте мене. Забудемо про це. 
У мене є вогонь.

— Вогонь і у нас є, — сказав Нагамацу, 
роздмухуючи маленький вогник, що його 
він розпалив у казанку.

— Ну-бо, виходьте! Я віддам вам весь 
свій тютюн.
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— Нічого. Якось обійдемося..- Досить з 
нас твоїх благодіянь. Ось уколошкаємо те
бе, тоді і без твого дозволу заберемо тю
тюн.

— Виходьте. Якщо ви гадаєте, що я но
шу тютюн з собою, ви помиляєтесь. Я його 
заховав у надійному місці. Виходьте, ми 
знову будемо друзями.

— Бач, яке хитре, стерво, — зціпивши зу
би, сказав Нагамацу.

Нарешті, голос замовк. Тепер було чути 
тільки, як хтось шарудить листям. З трави 
над джерелом висунулася голова.

Якийсь час вона залишалась нерухомою, 
потім стало видно всю людську постать і 
Ясуда поповз униз по схилу. Гвинтівка Нага
мацу лежала напоготові, спрямована у бік 
джерела. Гримнув постріл, Ясуда здригнув
ся й закляк на місці.

Ми з Нагамацу підбігли до тіла. Та поба
чивши, що робить Нагамацу, я скочив, наче 
підкинутий якоюсь надприродною силою, і 
помчав назад. Я біг на горбок над джере
лом, де Нагамацу залишив гвинтівку, з якої 
убив Ясуда. Я почув голос Нагамацу:

—  Тамура, зачекай, зачекай. Я знаю, що 
ти хочеш зробити.

Його ноги, що налилися новою життєдай
ною силою, рухалися значно швидше за мої. 
Лише на якусь мить випередив я його і схо
пив гвинтівку, так необачно кинуту ним.

Нагамацу роззявив червоний рот і засмі
явся, вчепившись руками у гвинтівку, настав
лену на нього. Та він запізнився.

Що я. пам'ятаю іще, це ліс, на який я ди
вився здалеку. Він був темний, мов японсь
кий криптомерійовий ліс. Я ненавидів при
роду за її жорстокість.

Запинаючи ліс темною пеленою, тихо пі
шов дощ. Здавалось, що вода тече по склу 
з намальованим на ньому лісом.

Я подивився на гвинтівку. Це була теж 
взята з школи гвинтівка 38-го калібру, зна
чок імператорської хризантеми, перекрес
лений великим хрестом. Я дістав з кйшені 
хустку і витер дощові краплини, що впали 
на затвор.

Що було далі, я не пам'ятаю...

РОЗДІЛ XXXIV.

Щ О Д Е Н Н И К
Б О Ж Е В І Л Ь Н О Г О

Я пишу ці рядки в палаті психіатричної лі
карні в пригороді Токіо. На галявині перед 
моїм вікном, купаючись у промінні осінньо

го сонця, ходять хворі. Високі червоні СОС

НИ, що оточують лікарню, дивляться згори 
на хворих, ізольованих від зовнішнього сві
ту...

Шість років. Останнє, що я пам'ятав, це 
затвор гвинтівки і рука, яка витирала з ньо
го дощові краплини. А що було далі?

Прийшов до тями я вже в американсько
му польовому госпіталі в районі Ормока. Я 
був контужений у голову. Отямився я від 
болю під час операції мого ушкодженого 
черепа. Поступово до мене почали поверта
тися відчуття і пам'ять.

Я не пам'ятав, ні як мене поранили, ні 
яким »чином потрапив до госпіталю. Як роз
повів мені один американський санітар, ме
не в горах захопили партизани і, певно, то
ді мене й поранили. Військовий лікар пояс
нив мені, що втрата пам'яті, як правило, бу
ває наслідком прогресуючої амнезії, викли
каної струсом мозку.

За винятком того, що я облисів, ніяких 
зовнішніх слідів хвороба не залишила. Але 
в мене був функціональний розлад серце
вої діяльності, і після того, як мене переве
ли в Таклобанський госпіталь для військово
полонених, я щось місяців зо два не міг ще 
сам ходити навіть в туалет. Прогресував і ту
беркульоз, через який мене колись вигнали 
з роти. Мене ізолювали разом з іншими су
хотниками. А в березні 1946 року нас прос
то з госпіталю на санітарному пароплаві від
правили в Японію.

Ще в госпіталі для військовополонених я 
привернув увагу своїх сусідів по палаті ри
туалом, що його я виконував перед їжею. 
Вони мали мене за божевільного. Але я не 
бачив нічого поганого у цій звичці, звичці, 
яку я зберігав досі. Я не міг відмовитися від 
неї, бо мене примушували це робити якісь 
невідомі мені сили.

Коли я їв якусь страву, виготовлену з 
м'яса, то хоч і розумів, що їм тільки для 
того, щоб зберегти своє життя, я завжди 
просив вибачення у тварини, якій належало 
це м'ясо. Я не розумів тих людей, котрі, 
просторікуючи про свій гуманізм, велико
душність, любов до людей, спокійнісінько 
їдять м'ясне.

Та якось, несподівано для себе, я кинув 
цю церемонію, вирішивши, що нічого не 
зміниться від того, чи буду я додержуватись 
цього ритуалу, чи ні.

Єдине, про що я думав тепер, це — як 
приховати від людей усе, що мучило мене. 
Я нікому не розповідав про те, що трапи
лося зі мною після того, як я покинув свою 
роту. Я боявся, що коли хтось довідається 
про вбивство філіппінки, мене вважатимуть 
воєнним злочинцем; крім того, я не знак, як 
мої товариші по полону поставляться до
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того, що я застрелив японського солдата, 
хоч він і був людожером.

Ні, я не чіплявся за життя, просто я звик 
до безтурботного існування і мені не хо
тілося відмовлятися від нього. Та й взага
лі, люди, мабуть, тільки тому й живуть, що 
нема причин відмовлятися від життя. Крім 
того, я вже давно усвідомив, що коли вже 
я живий, то мушу додержуватись безглуз
дих правил, вигаданих людьми.

На батьківщині у мене була дружина. Во
на зустріла мене радісно. Дивлячись на її 
щасливе обличчя, я теж відчував радість. 
Та щось пролягло поміж мною і моєю дру
жиною. Може, все те, що я пережив у горах 
Філіппін, і було причиною цього.

Я убивав людей, але ж убивство на вій
ні — річ звичайна. Проте все пережите 
мною пролягло поміж нас. Може, це не 
дуже вдале порівняння, та я не можу при
думати нічого кращого.

З дня повернення я відчував непереборне 
бажання .бути самотнім. Коли дружина роз
повідала мені, як під час одного з нальотів 
загорівся наш дім і їй тільки чудом пощас
тило врятуватись, я відповів, що радий за 
неї, а сам подумав, що було б краще, якби 
вона тоді загинула. Я і зараз думаю так са
мо.

Якось у травні, коли мене привели до цієї 
психіатричної лікарні, і я побачив дім, що 
визирав з тихої зелені лісу, такої схожої на 
зелень філіппінських пагорбів, я зрозумів, 
що це і є те місце, якого я так довго шу
кав. І я пошкодував лише, що не потрапив 
сюди раніш. Я поклав собі залишитись там, 
і ось настав час, коли я стояв по один бік 
важкої брами, а дружина — по другий. У її 
заплаканих очах я читав, який тягар носить 
вона в серці, в серці, яке я убив. Але чому 
мене мало хвилювати убите серце, мене, 
який убив кілька цілих людських тіл!

До того ж мені здавалось, що серце дру
жини було просто частиною її тіла. Я, боже
вільний, знав, що людина складається з ба
гатьох частин. Як можуть люди, самі по собі 
вже поділені на стільки частин, відчувати 
подружню любов, або любов до дітей. Те
пер я хотів робити так, як мені забажається. 
Щоб примусити мене не робити чогось, тре
ба діяти, як той офіцер у горах Філіппін: 
запропонувати мені це, перш як у мене ви
никне бажання. У мене так мало бажань, 
але вони мають бути виконані до того, як я 
їх усвідомлю. Але в той же час ніхто не 
зможе примусити мене зробити те, чого я 
не хочу. Мене вразило, що від часу повер
нення з полону, мені в моєму поламаному 
житті доводилось робити тільки те, чого я 
не хотів.

Газети, що їх вранці і ввечері приносять 
навіть сюди, здається, мають намір втягти

мене в те, чого я хочу найменше — у війну. 
Війни вигідні жменьці джентльменів, які 
керують ними, та мова не про них: я не ро
зумію людей, яких вони знову обманюють. 
Може, вони не збагнуть цього, поки не піз
нають усього, що я пережив на Філіппінах. 
Це розкриє їм очі і примусить зрозуміти. 
Люди, які не знають, що то таке війна, — 
наполовину діти.

Та годі. Усе, що друкується в газетах, не 
більше як симптом. Симптом залишає 
швидкоминуще враження, і його забуваєш. 
Та симптоми осідають у нашій душі, якщо 
вони з'являються один за одним або пе
ріодично. Отак як тоді в полі вогнища ляка
ли мене своїм порядком, і кількістю.

Якщо справді симптоми, що з'являються 
в газетах, це гра психологів на нервах мас, 
то я ненавиджу цих спеціалістів. Але «ре
волюціонери», щоб зруйнувати цю систему, 
висувають тільки пусті плани, і замість того, 
щоб іти всім разом, погрузають у дріб'яз
кових чварах.

Так саМо, як ніхто більше не зможе при
мусити мене вмерти на фронті, вони не 
зроблять мене виконавцем своїх планів. Ні
хто не примусить мене робити те, чого я не 
хочу.

Я розумію, що все це безглуздий набір 
слів. З того часу, коли я проти своєї волі по
вернувся в цей світ, усе в моєму житті зале
жить тільки від моєї волі. До війни моє жит
тя грунтувалося на принципі особистої неми
нучості, і все, що трапилося, було немину
чим — для мене в усякому разі. Я, поба
чивши на фронті сваволю авторитетів, тепер 
усе підпорядковую, волі випадку.

Моє повернення в Японію було випадко
вим, і все моє наступне життя теж було низ
кою випадковостей. Могло статися так, що я 
вже ніколи б не побачив дерев'яного стіль
ця, який стоїть у кутку моєї кімнати.

Але, здається, люди не визнають випад
ковості. Ми не такі сильні духом, щоб вічно 
обстоювати цей звичайний ряд випадковос
тей. Усе людське життя, що проходить між 
випадковістю народження і випадковістю 
смерті, дає нам мало прикладів, коли лю
дина діє з власної волі; називаючи все це 
своєю «вдачею», або навіть життям, люди
на намагається втішати себе. Що ж, думати 
інакше ми не можемо.

Можливо, і це все теж дурниці. Моє жит
тя в психіатричній лікарні полягає тільки в 
спостереженні небесних тіл, і це заняття пе
реривається лише сном. Лікар кожного дня 
примушує мене прибирати мою палату, і я 
не скаржусь, бо, роблячи це, я забуваю про 
свої «випадковості».

Є якась іронія в тому, що більшість сані
тарів тут — колишні санітари японської ар
мії. Мені приємно згадувати, які вони були
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раніщ, як іноді били поранених. Я відчуваю, 
що це якось зв'язує моє життя на фронті з 
теперішнім.

Якщо тепер я хотів перейти від випадко
востей до неминучості, то мені треба було 
знайти ланку, що зв'язує моє минуле життя, 
де випадок тяжів -наді мною, з моїм тепе
рішнім життям.

РОЗДІЛ XXXV.

З Н О В У  В О Г Н І  
В  П О Л І

Писати порекомендував мені мій лікар. 
Він вважав, що, дозволивши мені описати 
своє минуле, він якось збагатить свій метод 
вільно-асоціативного лікування. Він пообі
цяв зберегти лікарську таємницю, і я вирі
шив описати те, чого я ще нікому не роз
повідав. Дещо з мого минулого він уже 
взнав, піддавши мене сеансам гіпнозу. От
же, тепер можна було розповісти йому і всі 
подробиці, хоч я й не чекав, що він зрозу
міє все, що я хочу розповісти.

Мій лікар дурень. Він на п'ять років мо
лодший за мене. Він весь час шморгає сво
їм довгим, як у мурахоїда, носом. Він не 
знає, що після повернення я сам визначив у 
себе симптоми шизофренії і прогресуючої 
втрати пам'яті, і з власної волі опинився тут. 
Він знає психіатрію приблизно так, як я 
теологію.

Користуючись експериментальними мето
дами лікування, такими, як електричний 
струм або лікування сном, він добився того, 
що я перестав відчувати відразу до їжі, за 
що я дуже йому вдячний.

Гроші, що їх я одержав після продажу бу
динку, дали мені змогу надовго сховатися у 
цій тихій ізольованій палаті. Я відмовився 
від доглядальниці і не погодився, щоб до 
мене поселили дружину. Дружині я запро
понував розлучення, і, на мій подив, вона 
погодилась. Між нею і моїм лікарем виник
ла якась зворушлива близькість, абсолютно 
не пов'язана з їх спільними інтересами, зу
мовленими моєю хворобою. І навіть тепер, 
коли вона вже не відвідує мене, я знаю, що 
він призначає їй побачення в сосновому 
гаю. Мені це байдуже. Усі жінки продажні.

Лікар, дочитавши мої записки до того міс
ця, де я втрачаю свідомість, улесливо засмі
явся.

— Що ж, написано непогано. Читаєш, на
че роман.

— Я хотів змалювати все як було.
Він знову хихикнув.
— Авжеж, авжеж. Ви думаєте, що напи

сали тільки правду, але насправді дійсність 
завжди прикрашена, так роблять усі пись
менники.

— Я не винен у тому, що уява упорядко
вує факти.

— Ви все чудово розумієте, але все-таки 
трошки вигадуєте.

— В першому-ліпшому підручнику можна 
прочитати, що спогади завжди збагачують
ся уявою. Що я міг би написати, якби буду
вав усе тільки на своїх теперішніх почуттях 
і споґадах.

— Але ж у вас дуже незначні симптоми, 
отже, не треба хвилюватися. Те, що пише 
людина в період хвороби часто має сліди 
несподівано глибокого проникнення в люд
ську психологію. Шкода тільки, що ви забу
ли кінець. Між нами кажучи, може саме там 
і треба шукати справжню причину вашої 
хвороби.

— Мені здається, я зовсім не хворий.
— Хворі завжди так вважають. І ставлять

ся до нас, лікарів, з антипатією. І ви теж?
Я нічого не відповів.
Він засміявся.
— Ви вже пробачте мені, але я вважаю, 

ви все-таки хворий. Ви хворі на відчуже
ність, ускладнену недовірою до людей і, на
самперед, до самого себе.

— Ви хочете сказати, що я мушу вам ві
рити?

— Ну, не дивіться на мене так сердито... 
На сьогодні, мабуть, досить. Спробуйте 
пригадати, що було після того, як ви втра
тили свідомість. Але не треба надто силува
ти себе.

Цей забутий період, як спалах блискавки 
в темряві, залишався в мені. Я багато разів 
намагався згадати це, та кожного разу, ко
ли мої спогади доходили до цього місця, усі 
мої рефлекси не пускали мене далі дощо
вих краплин, що падали на затвор гвинтівки 
у моїй руці. Образних спогадів не було, і я 
вирішив^увійти в цю незнайому сферу через 
логіку, бо в процесі спогадів логіка іноді 
може принести користь.

Самовдоволено глянувши на мене, — він 
гадав, що розуміє мій душевний стан, — лі
кар кивнув головою і вийшов з палати. Я 
теж пішов у сад і сів на лаву. Під жовтне
вим сонцем сосни кидали довгі тіні на жов
ту траву, вкриваючи її фіолетовими смуга
ми. Розмова з лікарем примусила мене роз
крутити нитку логічних умовиводів.

Партизани взяли мене в полон у районі 
Ормока — так принаймні записано в моїй 
історії хвороби. Та останнє місце, яке я па
м'ятаю, це гори, що відокремлювали парти
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занський район від моря. Отже, я ішов. Але 
що примушувало мене йти?

Тоді я тримав гвинтівку вперше після 
убивства жінки, коли я зрозумів, що гвинтів
ка була причиною злочину, і викинув її. Піс
ля того, як я убив людожера Нагамацу, во
на була у мене в руках. І в той період, що 
випав з моєї пам'яті, гвинтівка напевне теж 
була у мене в руках.

Спогади про філіппінців пов'язувались у 
мене із спогадами про вогні в полі. Чи може 
статися так, що я знову побачу вогні в полі?

Глибоко у вухах, а може в серці, весь час 
лунало глухе невпинне рокотіння. Здава
лось, що хтось б'є в барабан. Звук цей повз 
по тінях від сосен, які щораз довшали, ля
гав на спогади про вогні в полі.

Я відчував, як на рівній долині Мусасіно, 
що оточувала госпіталь, загоряється безліч 
невидимих вогнищ. Я відчував, як у сірій пе
лені забуття, наче яскраві цятки, спалаху
ють відблиски вогнів у полі. Видіння не су
проводилося , ніякими почуттями. Реальніс
тю були тільки відблиски.

Я повернувся до своєї кімнати, повече
ряв і ліг спати. Бій барабанів не вщухав. Те
пер, нарешті, я згадав усе те, що забув. Ні, 
не все, але, може, з міру того, як я писа
тиму, пригадаю і все інше.

РОЗДІЛ XXXVI.

З А П И С К И  М Е Р Ц Я

Може, все це мені лише ввижається? Але 
я не можу брати під сумнів усі свої від
чуття. Спогади — це також своєрідний дос
від, — а хто може сказати, що я не живу? Я 
нікому не вірю, я вірю лише собі.

Високо в небо здіймається дим величез
ного вогнища, внизу я бачу язики полум'я.

А поряд гойдається, мов стрілка компаса, 
тонка зігнута цівка диму. Мені здається, що 
вона за власним бажанням може змінити 
форму...

Це дивно, але спогади про вогні у  полі 
пов'язані з думками про те, що горіло в тих 
вогнищах. Я не знаю, чи було це під густим, 
помережаним іскрами димом, чи під зігну
тим, наче гачок, димком, але я добре уяв
ляв собі високу, схожу на мурашник купу 
соломи. Не бачиз я і самого вогню, тільки 
дим клубочився, як пара, важко пливучи у 
небо. Ніби не бажаючи, щоб вітер розвіяв 
їх, клуби диму притискалися один до одного 
і густим стовпом піднімалися вгору.

Я знову побачив спалене поле. Немов 
тінь, що біжить по дну прозорої ріки, над

чорною стернею, низько, майже торкаючись 
високої трави, клубочився чорний дим.

Я, мабуть, помітив дим. і рушив до нього 
— я неодмінно мусив наблизитися до вог
нища.

Але навіщо? Не можу згадати. Моя. па
м'ять знову наче аркуш білого паперу. Дум
ка, що я йду, відродила в уяві якусь постать. 
Моя постать з гвинтівкою за плечем іде по 
горбах і полях. Зелена форма вилиняла, на 
рукавах і плечах дірки. Ноги босі. Але по 
нахилу схудлої шиї я можу сказати, що та 
людина, яка йде попереду мене, — солдат 
1-го розряду Тамура.

Ну а хто ж тоді я, той, хто йде позаду?.. 
Також «я». Хто сказав, що я не можу скла
датися з двох людей?

Навколо тихо, мов під водою. І горби, і 
дерева, і каміння, і трави — все пірнуло у 
високе небо, а потім опустилося сюди, на 
дно природи.

Мене, горду людину, темні спонуки вели 
через це безмежне поле. Гвинтівка за пле
чем, хода рівна, немовби я ніколи не голо
дував. Куди я йду? До вогнів у полі, туди, де 
живуть філіппінці. Я йду, щоб покарати лю
дей, які плазують по землі і завдають болю 
богові.

Однак, якщо я ангел, то чому я такий сум
ний? Чому серце, яке мало б уже звільни
тися від усього земного, сповнене тривогою 
й страхом? Я мушу не помилитися.

Над одним із горбів дим. Гойдаючись, як 
водорість, він піднімався вище й вище. А де 
сонце? Так само, як бог у небі, воно навіть 
вище за воду, що заповнила небо.

Вируючі потоки нагнули до землі траву на 
вершині горба. Вогонь підійшов до низького 
темного лісу, що обступив горб, і побіг так, 
немовби за ним хтось гнався.

Там. Там був якийсь чоловік. Постріл... 
Мимо... Він швидко скотився по схилу, тро
хи пробіг, а коли зрозумів, що йому вже ні
що не загрожує, довірливо повернувся до 
мене спиною і скоро зник у лісі.

Там ще залишалися люди. Над хиткою 
травою зводилися їхні тіла. Один, двоє, 
троє...

Вони йшли до мене. То лягаючи на землю, 
то знову підводячись, вони насувалися, ру
хаючись наче роботи, темні, безликі, вони 
наближалися, здіймаючись над хиткою тра
вою. Ні, тепер мені вже не можна помили
тися.

А де сонце?
Вогонь уже тут. Цей безглуздий вогонь 

швидко наближався, спалюючи траву навко
ло мене. Піднявши голову, роззявивши ро
та, він насувався з усіх кінців. За димом, як 
завжди, сміялися люди. Нема нічого. Нема 
нічого.

Я побачив себе. Я спокійно піднімаю гвин-

& ^ всесвіт
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тівку — мою гвинтівку, з перекресленою 
навхрест хризантемою.

В цей час я відчув удар у потилицю. Все 
тіло заніміло. Так, звичайно. Я забув. Вони 
повинні були вдарити мене по потилиці. Ми 
ж домовилися. З того часу, як я потрапив до 
цієї лікарні, я мрію про смерть. Тепер вона 
настала. Але чому ж я все ще існую? Я не 
бачу більше людей, але я чую їхні дзвінкі 
голоси. Хоч я не бачу їх, вони бачать мене, 
вони можуть зробити зі мною все, що схо
чуть. Покладуть на операційний стіл, вправ
лять кістки і зроблять все, що схочуть.

Я гадав, що коли людина помирає, її сві
домість гасне. Це неправда. Коли помира
єш, усе не щезає. Я мушу це сказати їм. Я 
кричу:

— Я живий!
Та навіть я не чую свого крику. Мертві 

німі, але вони живуть. Особистість не може 
вмерти. Смерть всюдисуща. Навіть після 
смерті ми день у день мусимо прокидатись

і щось вирішувати. Я повинен був розповіс
ти про це людям, але вже пізно.

У безлюдному полі, як і тоді, коли я жив, 
навколо мене у вічному русі колихалася 
трава. На чорно-синьому небі світило чорне, 
як антрацит, сонце. Та я спізнився.

З трави виринали люди. Приминаючи но
гами траву, вони йшли вперед. Це були лю
ди з того ж світу, що і я, це були ті, кого я 
вбив: філіппінка, Ясуда, Нагамацу.

Мерці сміялись. Якщо це справді був сміх 
з небес, то який же він страшний.

В цей час мою голову пройняв гострий 
біль. Ніби довгий цвях, біль свердлив череп, 
розтикав мозок. Але ж я убив їх за велін
ням випадку, бога, війни — за велінням 
чогось такого, що поза мною. Ось чому в 
цій країні мерців я разом із ними можу 
дивитися на це чорне сонце.

З японської переклали 
Михайло НОСОВ і Севір НІКІТАШЕНКО

Читайте в наступному 
номері наш ого журналу ро
ман від ом ого французько
го  письменника P o d  е р а  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
М е р л а  „У їк е н д  на Пів
денному березі".

ТРАГІЧНІ ПОДІЇ «ДИВНОЇ ВІЙНИ» 1940 РОКУ 
ЛЯГЛИ В ОСНОВУ ЦЬОГО ТВОРУ. ОЧИМА ФРАН
ЦУЗЬКОГО СОЛДАТА, ІНТЕЛІГЕНТА ЖЮЛЬЄНА 
МАЙЯ, ЙОГО КОХАНОЇ ЖАННИ ТА КІЛЬКОХ ТО- 

< ВАРИШІВ ПО ЗБРОЇ МЕРЛЬ ПОКАЗУЄ КАТАСТРО
ФУ ОБ'ЄДНАНИХ ФРАНКО-АНГЛІЙСЬКИХ ВІЙСЬК 
ПІД ДЮНКЕРКОМ.

«УЇКЕНД НА ПІВДЕННОМУ БЕРЕЗІ» ВИ- 
I ТРИМАВ БАГАТО ВИДАНЬ І НАГОРОДЖ Е

НИЙ ГОНКУРІВСЬКОЮ  ПРЕМІЄЮ 1949 
РОКУ.
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Портрет Анрі Барбюса виконав 
художник І. Хотинок.

УКРАЇНСЬКА
ПЕРІОДИКА ПРО АНРІ БАРБЮСА

«...Більшість робітників Франції знають, що 
...український народ будує свою власну культуру, 
своє нове життя».

Анрі Барбюс 1

Анрі Барбюс підтримував 
найтісніші зв’язки з україн
ською періодичною пресою 
30-років. Важко було б від
творити точні події, факти 
та незабутні зустрічі, пов’я
зані з перебуванням пи
сьменника на Україні, якби 
ми не зверталися до газет 
та журналів тих часів.

На сторінках періодичних 
видань «Пролетарий», «На

родний вчитель», «Вечернее 
радио», «Червоний клич», 
«Комсомолець України», «Ві
сті», «Молодняк», «Гарт», 
«Металеві дні», «Шквал», 
«Одесские известия», «Літе
ратурна газета», «Красное 
слово», «Радянське село»,

«Червоні квіти», «Красная 
Армия» Анрі Барбюс впер
ше друкував багато своїх 
статей, кореспонденцій та 
нарисів.

Слід зазначити, що з ім’ям
1 Комсомолець України, 5 жовтня 

1927 р.



Анрі Барбюса український 
читач познайомився задовго 
до його приїзду на Україну. 
В 1923 році Харківське дер
жавне видавництво України 
випустило в світ його книгу 
«Світ з безодні» («Чого 
прагне группа «Кларте»). 
Ця книга відкривається не
великою вступною статтею. 
Написана в рік вступу пи
сьменника до лав Французь
кої Комуністичної партії, 
стаття розповідає нашим чи
тачам про місце письменни
ка в боротьбі проти міліта
ризму.

В лютому 1927 року в 
журналі «Червоний клич» 
була вміщена кореспонден
ція Анрі Барбюса до судово
го процесу над Борисом Сте- 
фанівим і його товаришами. 
В ній автор гнівно таврує 
злочинні дії тодішнього ре
акційного румунського уря
ду (Бориса Стефаніва — 
колишнього депутата Доб- 
руджі, прогресивного дія
ча, — було заочно в 1925 
році засуджено бухарест
ським судом до 10 років 
каторжної праці за «змову 
проти держави»). .

Насправді, пише Барбюс, 
«ці люди протестують проти 
дорожнечі життя та тих уда
рів, що падають на робітни
чий чклас. Вони, протестують 
проти самочинних арештів, 
катувань, убивств політв’яз
нів та захисників пригніче
ної національної меншості, 
вони вимагають права само
визначення».

З якою іронією висміює 
Анрі Барбюс так зване 
«джерело обвинувачення», 
яке було безпідставно пред’
явлене ні в чому не повин
ним людям! Письменник го
стро виступає проти заходів 
фашистського уряду і ро
бить такий висновок: «Про
летаріат всесвіту... цього не 
допустить. Жодна чесна лю
дина не дозволить катувати 
та ганьбити чесних людей».

Українська періодика ши
роко коментувала кожний 
приїзд Анрі Барбюса до Ра
дянського Союзу. Газета 
«Вечернее радио» від 10 ве-

Обкладинка одеського журналу 
«Шквал», № 2, 1929 року з порт
ретом і автографами Анрі Барбюса.

ресня 1927 року вміщує ряд 
матеріалів з нагоди прибут
тя французького друга до 
нашої країни.

З метою популяризації 
творчості письменника, ця ж 
газета 18 вересня надруку
вала розділ з нової книги 
Анрі Барбюса «Ісусові Іу
ди».

Розповідаючи про те, як 
трудящі Харкова зустріли 
Анрі Барбюса, журнал «Чер
воний клич» в своєму 26 но
мері за 1927 рік робить вис
новок, що цей приїзд «є оз
нака росту солідарності ре
волюційних сил всесвіту».

Коментуючи перший при
їзд Барбюса до Харкова, 
редколегія журналу «Молод
няк» пише:

«Робітники Заходу посла
ли його до нас бути прикла
дом їхнього великого серця, 
побачити наше соціалістич
не будівництво, наші дефек
ти. Приїзд Барбюса якраз 
припав до тривожного часу, 
коли лакеї нафтових королів 
Детердінгів готують на нас 
новий напад. Але Барбюс— 
цей гучномовець інтернаціо
налізму — перший у лавах 
повірників робітничої солі
дарності, викриває злочин
ства заядлих мілітаристів 
Фошів, Пілсудських і приєд
нує свій голос до протесту 
робітничого класу і його вір

ної інтелігенції з приводу 
наближення воєнної небез
пеки».

Газета «Вечернее радно» 
посилає свій редакційний 
«Привіт великому письмен
нику». В цьому документові 
говориться: «Столиця Ра
дянської України зустрічає 
Барбюса, як могутнього та 
мужнього бійця тієї великої 
раті, якій пощастило звіль
нити людство від примари 
війни...»

В дні перебування Барбю
са в Харкові газети й жур
нали виступали з матеріала
ми, які детально характери
зували творчі успіхи пи
сьменника. В статті «Анрі 
Барбюс», вміщеній у газеті 
«Народний вчитель», читає
мо: «В своїх творах письмен
ник відкрив експлуатовано
му людству, що війна — не 
патріотичний порив, не ге
ройство, не любов до бать
ківщини, а жадоба торгашів 
та засиплення трудящого 
суспільства. Не прикрашую
чи, без перебільшення Бар
бюс змальовує жахливе об
личчя війни, голод, нестат- 
ки, поневіряння людини. 
Письменник подає в своїх 
романах дійсність війни так, 
як вона є, і тому таке сильне 
слово А. Барбюса, що зав
жди бачить перед собою ог
рабовану хижаками люди- 
ну-трудівника».

Газета «Радянське село» 
присвячує письменнику цілу 
сторінку під загальним заго
ловком: «Перебування на
Україні славетного проле
тарського письменника тов. 
А. Барбюса».

Крім докладного репорта
жу про приїзд письменника 
до Харкова, газета вміщує 
його портрет, уривок з ро
ману «Вогонь», а також ре
дакційну статтю «Хто такий 
Анрі Барбюс». Стаття закін
чується рядками: «Кожна
дика розправа капіталістів з 
народом сповняє ненавистю 
велике серце Анрі Барбюса, 
кожне наше досягнення він 
щиро вітає. Цим він особли
во дорогий і близький радян
ським республікам».
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Про творчий доробок Бар- 
бюса-письменника і Барбю- 
са-революціонера розпові
дає своїм юним читачам та
кож дитячий журнал «Чер
воні квіти» (№ 11 за 1927 
рік), а молодіжна газета 
«Комсомолець України» дру
кує спеціально для неї на
писані слова Анрі Барбюса: 
«Я надзвичайно щасливий, 
що маю змогу вітати друзів 
і передати привіт молодим 
комуністам України від мо
лодих комуністів Франції та 
Німеччини... Харків, 4 жов
тня 1927 р. Анрі Барбюс».

Другий приїзд Анрі Бар
бюса до Радянського Союзу, 
зокрема перебування на 
Одещині, широко висвітлює 
періодична преса.

З Одеси Барбюс знову 
приїхав до Харкова. В роз
мові із співробітником хар
ківської газети «Народний 
учитель» Анрі Барбюс гово
рив: «Мета мого приїзду — 
налагодити зв’язок з усіма 
працівниками розумової 
праці: вченими, артистами, 
зокрема вчителями... Я ду
же щасливий скористатися з 
нагоди, що мені дає Ваш 
гарний часопис, присвячений 
українській культурі, щоб 
по-братерському привітати 
українських учителів і з сво
го боку передати вам приві
тання загону пролетарських 
та революційних учителів 
Франції, що з ними я маю 
дуже тісний зв’язок. Хай жи
ве національна українська 
культура на території 
УРСР» (Харків, 29 січня 
1929 р. Анрі Барбюс).

Відвідав письменник і ре
дакцію журналу «Червоний 
клич», де залишив такий ав
тограф: «Редакції і читачам 
«Червоного кличу» — мої 
сердечні, щирі побажання і 
привіт солідарності від 
французьких товаришів».

Ім’я Барбюса не сходить 
зі шпальт української періо
дичної преси і після його 
від’їзду з столиці України.

Журнал «Червоний клич» 
у лютневому номері вміщує 
розгорнуту статтю, в якій 
аналізує значення творчості

пролетарського письменни
ка.

«його книжка «Справжні 
історії», — читаємо ми, — 
що не так давно перекладе
на на українську мову, — 
це документи злочину бур
жуазії, сторінки живої істо
рії, тяжкої боротьби проле
таріату Заходу. Читач ба
чить у цій книжці Анрі Бар
бюса як невтомного модрів- 
цяЛ.-ЩО, не дивлячись на 
підтоптаність організму, — 
твердий, непоборний.духом, 
дійсний борець . пролета
ріату, кого не зупиняють 
кордони ворогів Радянської 
Республіки».' Стаття закін
чується такою характерис
тикою: «Радянська Україна 
любить Анрі Барбюса як 
друга, першого французько
го революціонера-сучасника, 
що працює багато над тим, 
як би українську літературу 
і мистецтво показати захід
ному пролетаріату.

дні» (Одеса) в 6 номері за 
1931 рік повідомляє, що Ан
рі Барбюс організував нове 
міжнародне об’єднання пи
сьменників і художників, 
яке ставить собі за мету за
хищати СРСР, висвітлювати 
в іноземній пресі питання 
соціалістичного будівництва 
в Радянських республіках. 
Окремі комітети цього об’
єднання було організовано 
у Франції, Німеччині, Авст
рії та Бельгії.

Зв’язки Анрі Барбюса з 
періодичною пресою Украї
ни — яскрава сторінка жит
тя і творчості видатного 
французького письменника- 
антифашиста. Зв’язки ці на
очно показують, які дорогі 
були для Барбюса кожні, 
бодай найменші успіхи на
шого народу в боротьбі за 
соціалістичні перетворення, 
які відбувалися тоді на Ук
раїні.

Старше покоління україп-

Автограф газеті «Комуніст»:
«Комуністам — через трибуну «Комуніста» — зі своєю непохитною 

відданістю справі, котра тут здобула блискучу перемогу».
Анрі Барбюс

Харків, 4 жовтня, 1927 р.

Пролетарський привіт на
шому любимому письменни
ку Анрі Барбюсу!».

Щомісячний літературно- 
художній та громадсько-по
літичний журнал «Металеві

ських журналістів з глибо
кою повагою пригадує 
живого Анрі, відданого дру
га Радянського Союзу.

Михайло БУГОВИЙ
‘ Член Міжнародної організації допо

моги революціонерам (МОДР). м. Харків
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М. М У Д Е С І Т І

«ЦІ П’ЄСИ ДОПОМАГАЛИ НАМ,..»
П'єси О. Корнійчука поба

чили світло рампи в демо
кратичній Німеччині у перші 
післявоєнні роки («Макар 
Діброва» — 1949, «Калино
вий гай» — 1950, «Платон 
Кречет» — 1951, «В степах 
України» — 1951). Інтерес 
до творчості видатного ра
дянського драматурга не
впинно зростав, прем’єри 
його п’єс («Загибель ескад
ри» в 1954 р., «Крила» в 
1956 р. та ін.) ставали ви
значними явищами в кульг 
турному житті країни. Твори 
О. Корнійчука, за словами 
критика К. Клейншмідта, 
«були не тільки радісними 
подіями—ці п’єси допомага
ли нам» — допомагали роз
в’язувати численні життєво 
важливі проблеми.

Опубліковані в німецькій 
періодичній пресі відгуки й 
рецензії на постановки п’єс 
О. Корнійчука містять у собі 
не тільки спроби оцінити ре
жисуру й акторську гру, сце
нічне втілення творчого за
думу драматурга. В них іде
ться, по суті, про ідейний та 
естетичний аспекти творчос
ті видатного радянського 
драматурга, широко обгово
рюються питання, пов’язані 
з проблематикою і худож
ньою майстерністю його 
п’єс. Відомі німецькі крити
ки В. Поллачек, Ф. Ерпен- 
бек, П. Едель та інші дають 
високу оцінку їх повнокров
ному реалізму, сценічності, 
гострій сюжетності, відзна
чають глибоку індивідуалі
зацію образів, відточений і 
тонкий діалог.

Таким чином твори ук
раїнського радянського дра
матурга стали для німе
цької критики об’єктом

уважного й вдумливого 
вивчення. Звертає на себе 
увагу прагнення німецьких 
літературознавців розібра
тися в особливостях реаліз
му творів О. Корнійчука, в 
природі його новаторства.

В 1949 році в Карл- 
Маркс-Штадті (тоді Хемні- 
ці) з успіхом ішла п’єса 
«Макар Діброва» (в німець
кому перекладі «Шахта 
«Зірка»). Критика відзнача
ла актуальність п’єси, в якій 
ідеться про дружній колек
тив, об’єднаний спільною ме
тою, високим трудовим ен
тузіазмом, для німецького 
глядача.

«Позитивні якості «Шахти 
«Зірка»... полягають у теп
лих тонах п’єси, в пластич
ному, сповненому життя ма
люнку образів та характе
рів»,— писав журнал «Те
атр дер Цайт».

Всі сюжетні лінії, всі дра
матичні вузли п’єси, на дум
ку рецензента, дбайливо 
зв’язані в єдине та струнке 
ціле й підпорядковані роз
криттю ідейного її змісту.

«Платон Кречет» О. Кор
нійчука (німецька назва 
«Хірург») обійшов у 1951 
році багато сцен НДР. Ус
піх був величезний.

Німецька критика вказує 
на зрілу художність п’єси, 
що виявляється як в обра
зах, «сповнених глибокого 
змісту і руху», так і в «на
пруженій, багатоплановій 
дії», драматургічному конф
лікті. П. Едель писав, що в 
образі Береста «втілено си
лу партії та її зв’язок з на
родом».

Із захопленням зустріли 
глядачі столичних і перифе

рійних німецьких театрів ко
медію О. Корнійчука «Кали
новий гай», яка, за словами 
В. Поллачека, дала творчим 
колективам матеріал для 
«світлого і багатого спектак
лю».

Цю комедію критик нази
ває «дзеркалом життя ра
дянського суспільства на 
шляху до комунізму». Уда
чею драматурга є, на думку 
В. Поллачека, яскраві обра
зи людей, «які дивляться в 
майбутнє і духовно зроста
ють на очах у глядачів...»

Критик К. Клейншмідт 
пише: «Критичний струмінь 
цієї веселої комедії приму
сить німецького глядача за
мислитись над багатьма пи
таннями... все, що відбуває
ться на сцені — це часто ка
мінчик і в наш город». Геро
єм комедії виступає згурто
ваний колектив, здатний на 
найсміливіші звершення, за
значає автор. «Це не казка з 
«Тисячі й однієї ночі», — ве
де далі К. Клейншмідт, — 
а життєва, правдива п’єса, в 
ній показана боротьба ра
дянських людей за нове, по
казано, як те, що сьогодні 
ще здається романтичною 
мрією, завтра перетворюєть
ся на реальність».

Знайомство німецьких 
глядачів і читачів з драма
тургією О. Корнійчука від
бувалося, як бачимо, під 
знаком боротьби за створен
ня своєї національної, соціа
лістичної культури. П’єси 
українського радянського 
драматурга були зброєю в 
боротьбі за побудову нової 
демократичної німецької 
держави.

м. Одеса
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М4ШІ ІНТЕРВ'Ю
Гості з Ірану (зліва направо): Ма- 
суд Лнсарі, професор Аріянпур, 

Сайє.

Р О З М О В А
П Р О  І Р А Н С Ь К У

Л І Т Е Р А Т У Р У
Країною поетів називали стародавню Персію. Від

блиск цієї слави залишається й за нинішнім Іраном. 
Але сталося так, що з літературою і мистецтвом цієї 
країни, найближчої нашої сусідки, ми обізнані на
прочуд мало. Тим цікавіше було зустрітися й погово
рити з членами першої делегації Іранського Това
риства культурного зв'язку з СРСР, яка відвідала 
Україну: віце-президентом Товариства паном Ансарі, 
відомим поетом паном Сайє і професором Тегеран
ського університету доктором Аріянпуром.

Перш за все, нас, звичайно, цікавило сучасне ста
новище іранської літератури, лінії і напрямки її роз
витку, її здобутки.

Про все це розповіли наші гості.
— Я почну з огляду поезії, — сказав професор 

Аріянпур, — оскільки саме поетичні форми, най
більш характерні для усіх етапів розвитку нашої л і
тератури, лишаються й досі найпопулярнішими се
ред народу.

Сучасна іранська поезія має три основні напрямки. 
По-перше, наслідування класичних зразків і тради
цій, по-друге, наслідування, здебільшого в середо
вищі молоді, західних течій неореалізму або сюр
реалізму; по-третє, відображення сучасної дійсності, 
яке в загальних рисах можна назвати реалізмом.

Представники першого напрямку, досить пошире
ного, користуються засобами давніх майстрів, тобто 
тематикою й образною системою класики.

— Ці поети, — зазначає пан Сайє, — просто пере
співують класичні зразки, не додаючи нічого власно
го.

— Прихильники другого напрямку, — продовжує 
професор Аріянпур, — звертаються до загострених 
особистих взаємин і почуттів людини.

Порівнюючи з двома першими напрямками, наша 
реалістична поезія відносно нова, молода. ї ї  заспі
вувачів хвилюють проблеми дійсності — внутрішні, 
міжнародні, економічні, й, оскільки ця тематика не 
вкладається у традиційні форми, поети-реалісти зму
шені створювати нові. Цим і пояснюється те, що на
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ші більш ніж 13011-річні канони віршування почина
ють зазнавати змін.

Щоправда, пошуки «реалістів» досі ще не зна
йшли належного визнання народу, але інтелігенція 
дедалі прихильніше ставиться до нового типу віршу
вання, дедалі більше підтримує таких поетів, як 
Сайє, Касраї, Хущабаді, Бамдат, Иадерпур, Фарох- 
заде.

Наша країна переживає перехідний період від 
феодальних форм до індустріалізації. Це, зро
зуміло, не може не позначитися на літературному 
житті. Не маємо сумніву, що за умов дальшої індуст
ріалізації реалістична поезія стане на твердий грунт, 
повністю здобуде права громадянства.

— Я не зовсім згодний з твердженням, начебто 
ми цілком відкидаємо старі традиції, — включаєть
ся у розмову пан Сайє. — У нових віршах ми, зви
чайно, спираємося на давні форми і канони, але від
повідно переосмислюємо їх, модернізуємо.

Існують поети, зокрема серед молоді, палкі при
хильники докорінної зміни іранського віршування, 
його цілковитого підкорення європейським зразкам. 
У своїх творах вони нехтують традиційними форма
ми, і тому їхні вірші, чужі іранському читачеві, не 
знаходять прибічників.

Щодо тематики, то, як і скрізь, в Ірані є поети, що 
й у нові поетичні форми втискують одвічні теми 
самовираження, відтворення власного світовідчуття. 
Ті ж літератори, яких ми вважаємо справжніми пред
ставниками нової поезії, намагаються розширити і 
тематичні, і образні рамки своїх творів. Так вини
кають вірші, присвячені, наприклад, Назимові Хік- 
мету чи подружжю Розенбергів, рухові за мир тощо.

Не слід забувати особливих умов, у яких працюють 
іранські письменники. Адже більшість населення на
шої країни — неписьменна, отже, друковане слово 
з трудом знаходить читача. Щоправда, зараз уряд 
і громадські організації розгорнули досить активну 
діяльність по ліквідації неписьменності, і в цьому 
наші літератори можуть якнайкраще послужити своє- 

. му йародоіві. *
З іншого боку, незважаючи на. неписьменність (чи, 

може, Завдяки їй), мало не кожен селянин знає на
пам'ять всі види віршування й навіть сам здебіль
шого вміє складати «рубаї», «газелі» тощо.

— Ось чому, — жартує Сайє, — мені важко ска
зати, скільки в нас поетів, бо весь народ — поети. 
Професіоналів же — близько трьохсот.

Далі слово знову забирає професор Аріянпур:
— На противагу поезії, — говорить він, — наша

проза не має такого блискучого минулого, вона, 
власне, взагалі не має солідної історії.

Від іранської революції, що відбулася 50 років 
тому, починається розвиток прози за європейськими 
канонами. І саме тому наші відомі прозаїки були 
послідовниками романтизму і натуралізму. З посту
повим перетворенням країни на промислову, у про
зі виникають і реалістичні течії. Нині їх можна роз
різнити чотири.

Послідовниками першої — романтичної — були 
наші прозаїки, що йшли за Хіджаді. Прибічники дру
гої течії, які хотіли уникнути впливу романтизму, 
так чи інакше ставали на позиції натуралізму. Це, 
в першу чергу, Джамальзаде і Массуд.

Натуралізм грунтується на позитивістській філосо
ф ії. Для відсталого суспільства корисні як позити
візм, так і натуралізм. Але на вищому ступені роз
витку обидва напрямки шкідливі. Натуралізм має 
здатність перебільшувати, загострювати ті вади, що 
існують у сЬіті. Для людей, які не знають, чим і як 
можна лікувати виразки суспільства, це, може, й 
годиться, але для тих, хто добре знає, що потрібно 
суспільству, цього явно недосить. Іранський же на
род тепер розуміє, чим треба лікувати свої рани.

Під впливом західної літератури у нас з'явилися 
сюрреалістичні твори— наслідування Кафки, Вірджінії 
Вульф та інших. У цій манері виступають переважно 
молоді літератори, які шукають легкої популярності.

Нарешті, про останню із згаданих мною течій. ї ї  ще 
не можна назвати реалізмом, але йдеться до цього. 
Зроблено вже чимало цікавих спроб, але реалізму 
в сучасному розумінні цього слова ще нема. До 
цього напрямку належать письменники, які вже від
мовилися від натуралізму, але до справжнього реа
лізму ще не дійшли. Його представляють такі імена, 
як Хедаят, Чубак, Альаві, Альахмад, Бехазин, Модз- 
рессі, Афгани, Мір Садегі та інші.

В міру просування нашої країни шляхом індустріа
лізації цей напрямок набуватиме справжньої сили 
й стане провідним. І зараз прогресивні письменники 
Ірану намагаються спрямувати літературну молодь 
на шлях реалізму. Сподіваємось, іцо їм у цьому по
таланить.

— Ми прагнемо до найбільш плідного поєднання 
традицій і новаторства, бо не можи,а рухатись упе
ред, не спираючись на надбання народу, не рахую
чись з творчою спадщиною таких велетнів минулого, 
як Сааді, Гафіз, Джамі та інших.

— Саме так, — немов підсумовує розмову Масуд 
Ансарі, — які б нові течії не виникали в сучасній л і
тературі, а Шевченко, якого ми знаємо й шануємо, 
залишається Шевченком!

■

72



Аксель Цезар Шпрінгер (праворуч) на подвір’ї своєї резиденції, біля самі
сінького кордону демократичного Берліна, з високими гістьми — «уповно
важеним» Бонна в Західному Берліні Ернстом Леммером і тутешнім обер- 

бургомістром Віллі Брандтом.
Яку нову провокацію вони готують?

«Шпрінгер, Аксель Цезар, вида
вець, власник фірм «Аксель 
Шпрінгер і син» (Гамбург) і «Гам- 
меріх і Лессер» (Гамбург), що ви
дають: «Гамбургер абендблат»,
«Більд-цейтунг», «Ді вельт», «Велы 
ам зоннтаг», «Дас непе блат», 
«Констанце», «Кристал», «Герцу!». 
Адреса: Гамбург, 36, Кайзер-Віль- 
гельмштрассе, № 6, тел. 24-81-81.

Народився 2 травня 1912 року 
в Альтоні, євангелічного віроспо
відання, одружений з Розмарі Лог 
ренц, має двох дітей. Закінчив ре
альну гімназію, одержав комер
ційну освіту. До 1945 року був ре
дактором (до цієї роботи допус
кався з обмеженнями) і книготор
говцем (збут продукції власного 
виробництва). Улюблені заняття — 
гольф і верхова їзда».

Гамбург, район Санкт-Паулі. Кас
кад рекламних спалахів — черво
них, зелених, фіолетових — ман
ливих і приголомшливих. Хрипкі 
вигуки зазивал нічних барів і ка
баре. Англійська, французька, іта
лійська і бозна-яка ще мова.

Так буває вночі. А вдень Санкт- 
Паулі і його головна вулиця Ре- 
пербан неподільно належать тру
довому Гамбургу. Мчать на вело
сипедах і моторолерах рознощики 
товарів, поспішають заклопотані 
домогосподарки, десь поряд, за 
будівлями, важко зітхає величез
ний морський порт.

На цій-таки вулиці стрімко здій
мається вгору величезна споруда 
із скла, сталі й залізобетону. Тут, 
головним чином, працюють уночі. 
Але 53-річний хазяїн, завжди 
одягнений за останньою модою 
чоловік, з ’являється тут рівно о 
десятій ранку. Ні на хвилину рані
ше, ні на хвилину пізніше. Це Ак
сель Цезар Шпрінгер — власник 
одного з найбільших газетних кон
цернів світу.

Конкуренти Шпрінгера' бояться

його підступів і його могутності. 
Стережуться газетного короля та
кож політичні лідери, міністри й 
депутати бундестагу, та боннський 
уряд не може обійтись без гам
бурзького видавця. Більш сприт
ного й хитрого пропагандиста ан
тинародної політики сили й атом
ного озброєння йому годі й ба
жати. Тим-то й не дивно, що на різ
них прийомах у Бонні Ш прінгер— 
один із тих, до кого президент і 
канцлер підходять у першу чергу. 
Правда, справжні хазяї Ф едера
тивної Республіки Німеччини— па
ни з правлінь і спостережних рад 
концернів і банків, — іноді криво 
всміхаються. Вони вважають 
Шпрінгера вискочкою. Але його 
«вартість» дорівнює щонайменше 
чверті мільярда марок. І, що най
важливіше — ті пани мають по
требу в Шпрінгері. Тому до нього 
широкою рікою течуть гроші і за
мовлення на публікацію об’яв.

На сторінці 1225-ій довідника 
«Хто є хто», випущеного західноні
мецьким видавництвом «АРАНІ», 
ми знаходимо такі відомості:

Така офіційна версія біографії 
Шпрінгера.

У нього дві столиці — Гамбург 
і Західний Берлін. З цих центрів 
він керує найбільшою в Західній 
Європі газетно-журнальною «ім
перією», річний оборот якої досяг 
у 1965 році 850 мільйонів марок. 
І ця «імперія», затиснута в заліз
ні лабети Шпрінгера, проводить 
певну, ясно визначену лінію — на
магається нанести удар справі 
миру.

Наприкінці літа 1948 року на од
ній із вілл Гамбурга зійшлися два
надцять чоловік. Серед них були 
вкриті сивиною журналісти з бага
торічною практикою, що вірою і 
правдою служили кайзерівському 
рейху. Були там також і молоді 
журналісти. Мова йшла про нову 
газету.

У день виходу її першого номе
ра афішні тумби зарясніли зеле
но-білими плакатами з написом: 
«Гамбургер абендблат», власник
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Аксель Шпрінгер». На той час він 
уже не був новачком у газетній 
справі. Від друкарської фірми йо
го батька у Гамбургу, що видава
ла невеличку газетку, залишили
ся по війні самі руїни. Але дещо з 
капіталу вціліло, до того ж Шпрін- 
гер-молодший мав досвід журна
ліста, набутий ним у «школі» Геб
бельса.

Вирішивши взятися за газетну 
справу, Аксель Шпрінгер спробу
вав пристосуватися до післявоєн
них умов. В той час західні окупа
ційні власті, що видавали ліцензії 
на випуск періодики, не дуже при
хильно ставилися до націстів, во
ни віддавали перевагу особам, 
переслідуваним в роки фашизму. 
Шпрінгер, звичайно, до цієї кате
горії не належаз, але то його не 
бентежило. На запитання керівно
го чиновника британської військо
вої адміністрації: «Чи пересліду
вали вас?», — він відповів баналь
ним жартом: «Крім жінок — ні
хто!»

Невідомо, дотепністю чи чимось 
іншим сподобався 34-річний 
Шпрінгер британським окупацій
ним властям, але 15 грудня 1946 
року вони вручили йому дозвіл на 
видання журналу «Нордвестдейче 
гефте», а скоро по тому й на ви
дання радіодвотижневика «Гер 
цу!» Слідом за ними почала вихо
дити й «Гамбургер абендблат». 
Про ідейну спрямованість цієї га
зетки можна судити з такої заяви 
її власника: «Після закінчення вій
ни мені стало ясно, що німецький 
читач ні в якому разі не хоче ду
мати. Це й було вирішальним фак У

тором для визначення лінії моїх 
газет». Основний напрямок «Гам
бургер абендблат» був сформу
льований коротко й виразно: 
«Будьте лю б’язні один з одним». 
А це означало — будьте лю б’яз
ні й з тими, хто винний в націо
нальній катастрофі Німеччини.

Ця хитра формула принесла ба
риші не самому лише Шпрінгеру. 
Вона відповідала інтересам банкі
рів, промисловців, битих гітлерів
ських генералів, націстських суддів 
й чиновників, які під першим про
мінням «економічного чуда» знову 
потяглися до влади. «Не думай
те!» — закликав шпрінгерівський 
журнал «Гер цу!» — Яке нам діло 
до того, що ФРН поглибила розкол 
Німеччини, що боннські політики 
в бундестагу протягли закон про 
ремілітаризацію, що вони зрадили 
національний суверенітет країни 
Сполученим Штатам і НАТО, що 
націстські генерали й судді, вер
ховоди гітлерівської воєнної еко
номіки і есесівські кати знову по
сіли керівні пости у державному 
апараті й в економіці, що атомне 
переозброєння і підготовка до 
війни загрожують самому існуван
ню громадян ФРН?»

Видання Шпрінгера замовчували 
все це, натягаючи німецькому Мі- 
хелю ковпак з китичкою на очі й 
вуха, аби він не бачив і не чув 
того, що робиться навкруги, і не 
заглиблюсався у громадське жит
тя. Відбувався грандіозний процес 
ошукування мас з метою відволі
кання їх від злободенних політич
них питань, від боротьби за соці
альний прогрес, демократію і мир.

«Більд-цейтунг» з провокаційним 
заголовком, спрямованим проти 
колишнього посла ФРН у Москві 

Г. Кролли.

У 1954 році сам канцлер Аде- 
науер ззернув увагу на Шпрінге
ра, запропонувавши йому «на ор
ганізаційні витрати» 200 тисяч ма
рок одноразово і щомісячну суб
сидію в 50 тисяч марок. Звичай
но, якщо ці суми порівняти з ти
ми, якими орудує Шпрінгер сьо
годні, таке порівняння викличе ли
ше посмішку. Але тоді ці гроші 
були не тільки субсидією, вони на
гадали молодому Шпрінгерові, хто 
хазяїн і кому слід служити. Бонн
ський уряд і тепер підкидає іноді 
тресту Шпрінгера значні суми з 
секретного фонду «для виконання 
спеціальних завдань». Про фінан
сові справи газетного тресту пік
лується зараз і найбільший у 
ФРН «Дейче банк», на чолі якого 
стоїть націстський банкір Абс. 
Шпрінгерівська «фабрика громад
ської думки» допомагає Абсу і 
компанії одурманювати мільйони 
західних німців. Ось чому, пере
фразовуючи вольтерівський ви
слів, можна сказати: «Якби Шпрін
гера не було, то його треба було 
б створити».

Сенсаційні заголовки: «Убивця на замовлення». «Передсмертні сльози
жертви», «Убивця сховався від поліції» — улюблений (і, головне, прибут

ковий!); коньок преси Шпрінгера.

У безпосередній близькості до 
державного кордону Німецької 
Демократичної Республіки, у тій 
частині Західного Берліна, де вці
ліли старі будівлі, височить бага
топоверховий будинок. В його сті
нах звили кубло провокатори й 
убивці. Тут, у філіалі редакції 
щпрінгерівської газети «Більд- 
цейтунг» — рупора західнонімець
ких ультра — був розроблений де
тальний план провокації, що за-
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вершилася вбивством службовця 
прикордонної поліції НДР. Розслі
дування встановило, що саме 
звідси, з території «Центру гра
фіки і ремесла», був проритий ту
нель у будинок № 56 на Ціммер- 
штрассе, що стоїть уже за при
кордонною стіною. В наперед ви
значений час найманий убивця, та
кий собі Рудольф Мюллер, про
брався у вказаний дім і застре
лив німецького прикордонника 
Рейнгольда Хуна, а по тому кинув
ся назад у будинок концерну 
Шпрінгера. Усією цією «опера
цією» керував співробітник «Більд- 
цейтунг» Бурніц. На час заздале
гідь організованого вбивства на 
даху шпрінгерового будинку були 
встановлені теле- і кінокамери. 
Фотокореспонденти діловито зня
ли всю цю, як говорили колись 
есесівці, «акцію». Наступного дня 
у «Більд-цейтунг», що виходить чо- 
тиримільйонним тиражем, були 
опубліковані фотознімки, відповід
ний репортаж, а також портрет 
убивці й графічна «схема опера
ції»!..

Ось, виявляється, центром якої 
«графіки» і якого «ремесла» ста
ло підприємство Шпрінгера! Ма
буть, вперше в історії криміналіс
тики Аксель Шпрінгер і його штат 
самі організували убивство з тим, 
щоб потім мати змогу друкувати 
сенсаційне повідомлення про це з

неодмінними фотографіями вбивці 
і його жертзи.

Смерть, убивства, кров повинні 
стати для читачів «прес-Цезаря» 
чимось звичним. їх  всіляко відучу
ють од прояву будь-яких гуманних 
почуттів. Ось деякі заголовки з 
дюжини номерів шпрінгерівської 
«Більд-цейтунг», які дають уявлен
ня про те, що саме пропонується 
читачеві: «Не тямлячи себе від
любові, вона кинулася в обійми 
вбивці», «Мій коханий — убивця», 
«20 хвилин — таємниця камери 
смерті», «Помста засудженого: 
процес програно, захисника вби
то». На таких нотах з року в рік, 
починаючи з 24 червня 1952 року, 
дати її заснування, звучить щоден
на мелодія «Більд-цейтунг». І ко
ли в пресі ФРН з ’являються поси
лання на «дешевий бульварний 
листок ціною у 10 пфенігів», то 
читачі знають, про яку саме газе
ту йде мова.

Західнонімецькі журналісти не
даремно називають «Більд-цей
тунг» еталоном «револьвер-прес
се» — жовтої бульварної преси. 
Вони ж таки влучно назвали прак
тику Шпрінгера «журналістикою 
п’яти «Б». «Блут» (кров) — заспо-

Вони завжди напоготові: «бос» ви
магає сенсацій, сенсацій за будь- 

яку ціну!

коює нерви, «бузен» (бюст) — 
збільшує тираж, «бебі» (дитина)— 
те, що люблять молоді батьки, 
«біст» (тварина) — забезпечує при
хильність любителів тварин, «бе- 
тен» (молитися) — радує духівни
цтво, канцлера і правлячу партію.

Отже, п’ять «Б» — читачеві за
лишається лише читати й ні про 
що не думати. Коли ж додати сю
ди шосте «Б» — «більдер» (знім
ки)—то можна зовсім відмовитися 
від читання. А з усього цього виті
кає й сьоме «Б»— «бетруг» (шах
райство).

Кожний номер «Більд-цейтунг» 
набитий пропагандистською брех
нею, наклепами, дезінформацією.
І читачі, не помічаючи цього, ков
тають отруту разом з пістрявою 
мішаниною з дешевих сентенцій, 
світських пліток і напівпорногра- 
ф ії.

Від бульварної «Більд-цейтунг» 
не відстає і «серйозна?» шпрінге- 
рівська газета «Ді вельт»?. Основне 
видання її виходить у -.Гамбургу. 
«Ді вельт» має свої відділення в 
Ессені і Західному Берліні. Редак
ційні бюро газети є також у ряді 
інших міст ФРН: у Бонні, Бремені, 
Франкфурті-на-Майні, Дюссель
дорфі, Ганновері, Мюнхені, Штут- 
гарті. «Ді вельт», крім того, має 
своїх кореспондентів у багатьох 
країнах світу. В цій газеті пропа
гується шпрінгерівський вислів:
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«Усе, що ми створили, залишиться 
спорудою на сипучому піску, аж 
доки в наших руках не буде дру
гої половини вітчизни». Під цією 
«другою половиною» • Шпрінгер, 
звичайно, розуміє НДР і території, 
що входять до складу інших со
ціалістичних • країн. • Підручні 
Шпрійгера з «Ді вельт* не раз пу
скали в-х ід  фальшивки, зокрема 
надрукували підроблений номер 
органу Центрального Комітету 
СЄПН— газети «Нейєс Дейчланд», 
з метою .звести наклеп на НДР. 
«Ді вельт» організувала скажену 
кампанію проти колишнього посла 
ФРН у Радянському Союзі Ганса 
Кролля, який, виявивши тверезість 
думки, висловився за покращання 
відносин між Федеративною Рес
публікою Німеччини і Радянським 
Союзом.

У такій задушливій атмосфері, 
під дією шовіністичної отрути, -що 
чергується із смакуванням сексу, 
описом найогидніших збочень і 
найпримітивнішої антикомуністич
ної пропаганди, і формуються ре
ваншисти й злочинці.

В офіційних життєписах Шпрінге- 
ра, що зберігаються в західноні
мецьких архівах, нема жодної вка
зівки на його діяльність з 1933 по 
1945 роки. Цезар досить спритний 
і могутній, щоб запобігти будь- 
якій згадці про брудні коричневі 
плями на своїй жилетці. Але факти 
невблаганні. Глава найбільшого 
газетного концерну ФРН в часи 
Гітлера працював у «Німецькому 
інформаційному агентстві», яким 
керував Геббельс. Відтоді симпа
тії Шпрінгера не змінилися. Піс
ля розгрому фашизму заповзятли
вий ділок одружився з дочкою 
обергрупенфюрера СС Вернера 
Лоренца — вбивці й садиста — 
одного з найближчих поплічників 
Ейхмана, керівника «Центрального 
відомства в справах «Фольксдей- 
че». Під керівництвом Лоренца це 
відомство створило в Польщі й 
балканських країнах «п’яту коло
ну» Гітлера. Шпр ^гер виступив за 
звільнення Лоренца з американ
ського ув ’язнення і навіть сплатив 
за нього штраф у розмірі 50 ти
сяч марок, що його наклав на Ло
ренца західнонімецький суд.

До пари Шпрінгеру й інші вер
ховоди газетної «імперії». Для ро
боти в своєму концерні він залу
чає переважно журналістів з тем
но-коричневим фашистським ми
нулим. Коли в 1953 році Шпрінгер 
купив у англійських окупаційних 
властей газету «Вельт», то на пост 
головного редактора він призна
чив одного з тих, хто розчищав 
шлях Гітлеру, — Ганса Церера. В 
цій-такі газеті редактором еконо
мічного відділу працює колишній 
оберштурмфюрер СС Ф рід Цім- 
мерман, а посаду політичного ре

дактора займає Георг Ш редер. 
При Геббельсі він був кореспон
дентом «Еуропа-прес», що постача
ла іноземним газетам націстський 
пропагандистський матеріал. Після 
того, як Шпрінгер придбав голов
ний пакет акцій видавництва Ульш- 
тейна в Західному Берліні, він 
призначив націстського журналіста 
Гельмута Меиєр-Дітріха головним 
редактором «Берлінер ‘ морген- 
пост».; Як «експерта по . НДР» 
Шпрінгер взяв у свій «Гамбургер 
абендблат» націстського журналіс
та Фріца Деттмана. Саме ці бор
зописці, що набили руку на на1- 
клепницькій і погромницькій писа
нині в часи гітлерівського рейху, 
тепер застосовують свої «здібнос
ті» у концерні Шпрінгера.

Диявольська машина Шпрінге
ра, що сіє ненависть, розширює 
поле своєї діяльності. Ця машина 
націлена зараз на те, аби повніс
тю монополізувати право на-фор
мування громадської думки ФРН. 
Нещодавно вона проковтнула дюс
сельдорфську газету «Міттаг». 
Водночас Шпрінгер оволодів газе
тою «Шпетаусгабе», що деякою 
мірою конкурувала з його «Більд- 
цейтунг». Цезар вирішив розсуну
ти кордони своєї «імперії», поши
ривши її вплиз й на західнонімець
ке телебачення. Штурм уже роз
почався. «Нам загрожує створен
ня монополії, подібної до якої не 
існувало з часів геббельсівського 
міністерства пропаганди», — пише 
з цього приводу в журналі 
«Штерн» відомий публіцист Себа
стьян Хафнер. І горе тому, хто 
стоїть на дорозі цієї монополії!

Західнонімецький сатиричний 
журнал «Пардон», що насмілився 
іронічно прокоментувати непри
вабливу роль Шпрінгера в розпа
люванні реваншистського психозу 
в Західному Берліні, вже відчув 
на собі його удари. Розлютований 
Цезар заборонив розповсюджува
ти журнал «Пардон», і більшість 
книготоргових фірм не насмілили
ся його не послухатися. Це недив- 
но, адже половину свого обороту 
книготорговці одержують від про
дажу шпрінгерівських видань.

Видавці журналу «Пардон» ро
били одчайдушні спроби прорвати 
блокаду. Вони обурювались, вима
гали заходів проти «насильства 
над свободою друку». Але тією 
свободою у Західній Німеччині 
користується тільки преса шпрін- 
герів.

Такий механізм газетної «імпе
рії» Акселя Цезаря Шпрінгера. Во
на органічно злилася з усією си
стемою боннських ультра. Так ор
ганізуються злочини і створюють
ся кадри убивць. Так отруюється 
громадська думка і щодня вво
дяться в оману мільйони читачів.

Г. КОРОТАЄВСЬКИЙ

....ЩОБ БУВ с л у х н я 
н и й ; Оголошення в па
ризькій газеті «Парі суар»: 
«Для роботи на посаді сек- 

г ретаря потрібен освічений 
чоловік з приємними мане
рами, одружений. Сімона 
Берро, директриса готелю 
«Мадлен». Серед претенден
тів був один неодружений 
юнак. Мадам Берро рішуче 
відмовила йому: «Я хочу 
мати навколо себе лише та
ких мужчин, які дійсно нав
чилися слухатися».

ШЛЮБНА ЦЕРЕМОНІЯ 
НА КАНАТІ. Стоячи на ка
наті на висоті 25 метрів, по
вінчалися в Тулузі канато- 
ходці Лілі Гманковська та 
Жан Гленль. Під час шлюб
ної церемонії поруч з мо
лодими балансували й свід
ки, тільки священик стояв 
на дошці на кінці каната. 
Сестра нареченої одина
дцять років тому теж він
чалася на канаті. Робиться 
все це, звичайно, задля 
реклами.

ОБЛАГОРОДИВ! Захід
нонімецький історик Ерік 
фон Кюнельт-Ледін пере
тлумачив тепер деякі роз
діли біблії. Він зокрема за
певняє, що Ісус зовсім не 
був сином бідних батьків, 
а єдиним спадкоємцем 
власника великого буді
вельного підприємства. Що 
ж стосується діви Марії, то, 
за новим тлумаченням, во
на теж походить з родини 
великого купця. На думку 
Еріка фон Кюнельт-Ледіна, 
нові відомості про святе сі
мейство мають «підняти по
вагу до нього з боку вірую
чих»...
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ЙОРДАН Р А Д І Ч К О В

Г О Р И  
В Ц В І Т У

Ось вони, Черказки!
Залите сонячним світлом село плаває в 

хмарі рожевої піни: цвітуть сади.
Напоєна весняними соками земля на

решті викинула перший цвіт, сповнений та
ємничого аромату, що додає смаку нашо
му життю. Обважнілі бджоли, мор краплі 
меду, купаються в тому ароматі, повільно 
пливуть до своїх пасік, злегка здригаючись, 
коли поблизу кукурікає півень. Боже, які в 
Черказках півні, які в них горлянки! — ієри- 
хонську трубу перекричали б.

Двоє чоловіків сидять на зеленому горбі 
за селом; біля них бавиться хлопчик; він 
підштовхує незграбну черепаху, яка спи
нається на свої криві ноги й ворушить пан
цирем.

— Татку, а чому черепаха горбата? — за
питує хлопчик одного з чоловіків.

Малюнки К. В е р х а  ц ь к о ї

— Тому, що колись вона тримала на собі 
землю, — каже батько.

— Через ге в неї й ноги криві?
— Звичайно, синку, — відповідає Нико

ла Барабанов, учитель історії в сусідньому 
селі.

Другий чоловік, ветеринарний лікар із 
Черказок, слухає їхню розмову й усміхаєть
ся сам до себе.

В небі, розіпнувшись над горами, пливе 
хмаринка, біла й чиста, мов відбиток кві
тучих сільських садів. За нею суне ще од
на — сіра, прудкіша; щоб рухатися швид
ше, вона прикидається то звіром, то пта
хом, то враз стає кругла й котиться по 
небу.

«їм, хмарам, легко, — думає Никола Ба
рабанов, — вони прибирають якого самі 
хочуть вигляду, а втомляться — можуть 
розсипатися й розтанути в небесній бла
киті. Чи в них є якісь чари, чи, може, вони 
теж мають свою душу... Але якщо в них є 
душа й вони можуть умирати, то де тоді їх
ні могили? Дощ — оце і є душа хмар», — 
робить висновок учите'ль історії, але не спі
шить ділитися з ветеринаром своїм відкрит
тям і каже йому:

— Завжди, коли я йду Черказькою доли-
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ною, мені здається, що вона має душу. 
Тобі таке не спадало на думку?

— Спадало, — ухильно відповідає вете
ринар.

Він запалює цигарку, затуляючи полум'я 
долонями.

Пролетів літак, скаламутив небесну синя
ву й сховася за Балканським хребтом. 
Вчитель і ветеринар подивилися йому вслід. 
Снігові вершини над синім гірським маси
вом різали очі.

— Тут усе вже цвіте, — промовив вете
ринар, — а в горах ще лежить сніг. Там 
тепер три тисячі наших овець і кіз.

— А я про це й не подумав, — озвався 
Никола Барабанов, — для мене Балкан на
самперед історія.

— Кому історія, а кому й клопіт. Коли 
гори огортають хмари й починається гроза, 
ми тривожимось, як там наші отари.

— А мені гроза в горах нагадує наше 
минуле: суворо й непорушно, по груди в 
полум'ї стоїть Балкан, а над вершиною його 
кружляють орли.

— Колись у школі нам теж так розпові
дали, — озивається ветеринар. — Та най- 
прекрасніший Балкан уранці, коли він весь, 
здається, охоплений загравою.

Вони сиділи на горбі й дивилися на гори, 
які, спершися на скелясті узвишшя, проши
вали снігову запону суворими, омитими 
грозою вершинами. То тут, то там у затінку 
гір видніли невеличкі села. Скелясті схили 
були обплутані гірськими дорогами, ніби 
линвами, які горяни понакидали на верши
ни, щоб утримати гори біля себе, прив'я
зати до них свої села: коли б одного дня 
гори раптом кудись рушили, разом з ними 
рушили б і села.

— Бачиш, он угорі мріє Чифлійско? — 
показав рукою ветеринар. — Одного тижня 
я чотири рази ходив у те село до хворої 
кози. Породиста була, зааненська.

Хатки Чифлійска дрібними цяточками чор
ніли край снігового схилу.

Никола Барабанов подумав, що праця 
цієї людини, все її життя й турботи теж 
ніби прив'язані до гір, що він піклується 
і про три тисячі овець та кіз у горах, і про 
всю іншу худобу, яка потребує його допо
моги, і про оту зааненську козу з Чифлійс
ка... Серед гір прихистились черказькі каме
ноломні та лісопилки; десь вгорі гримлять 
водоспади, туляться бараки лісорубів, десь 
працюють збирачі смоли, вуглярі, лісова 
охорона; продирається хащами вовчиця, 
переслідувана свогенським мисливським 
загоном, ведмедиця, що втекла з тетевен- 
ських вирубок...

— Балкан теж має душу, — промовив, 
ні до кого не звертаючись, Никола Бара

банов. — І душа його — це його таєм
ниця.

— Про це і в пісні співається, — озвався 
ветеринар.

— Еге ж, еге ж! — підвівся Никола Ба
рабанов. — Адже це тут колись Орфей 
оплакував свою Еврідіку; мабуть, десь там 
лежить Хаджі Димитр, і орлиця затуляє 
його своїми крильми, а над прірвами й до
линами літають самодиви \ шукаючи духу 
Караджі1 2.

— А де ж ці самодиви, татку? — спитав 
хлопчик.

— Там, — показав той рукою. — Угорі.
Затиснувши черепаху під пахвою, хлоп

чик дивився на засніжені схили. Вони бли
щали, мов у казці, але самодив ніде не 
було видно, тільки орел кружляв над вер
шиною.

— Я бачу тільки орла, — сказав хлоп
чик.

— І самодиви теж десь там, — запев
нив його батько. — Але їх найкраще вид
но, коли заплющиш очі.

— А я, коли заплющую очі, то чую за
вивання бурі, — втрутився у розмову ве
теринар. — Буває, захопить тебе в горах 
гроза, ти ховаєшся десь у кошарі й чуєш, 
як уся гора аж стогне. Грім розколюється 
просто над твоєю головою, а блискавки 
повзуть по землі: з-з-з, з-з-з. • Волосся на 
голові наелектризовується й стає дибом.

— В долинах таких гроз не буває, — 
мовив учитель історії, — тут ідуть спокійні 
дощі.

Хлопчик дивився то на батька, то на ве
теринара, потім знову спрямовував погляд 
на гори, шукаючи самодив у білих шатах.

— Балкан дав назву всьому півострову,— 
промовив Никола Барабанов. — Балкан- 
ський півострів! Як здорово звучить! Тут 
проходили російські генерали, слідами гай
дуків ішли й пили з тих самих джерел пар
тизанські загони. І ми теж нині п'ємо з них.

— Змінилися тільки назви, — сказав ве
теринар. — Над Чифлїйском є одна кри
ничка, її назвали Партизанською. Ущелина, 
яка раніше звалася Самодивською, тепер 
зветься Черказькою. Тільки вершини носять 
давні назви.

У безмежному весняному небі пливла 
біла хмарка. Обплутаний міцними линвами 
доріг, Балкан стояв приборканий і мовчаз
ний. ховаючи в своїх ущелинах багато бол
гарських таємниць, як квітка ховає в собі 
тайну запліднення.

Потім, коли вони взяли на плечі свої рюк
заки й почали спускатися до села, вчитель

1 Самодива (самовила) — міфічна жіноча істота, що 
нібито живе в горах і лісах (болг).

2 Хаджі Димитр Асенов, Стефаи Караджа — активні дія
чі національно-визвольної боротьби болгарського народу 
проти турецького гніту.
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історії почав розповідати про те# як у дав
нину до Балкана намагалися дійти цар Да- 
рій, Александр Македонський, імператор 
Траян; як греки й римляни вірили, що в 
Хемусі живе бог війни, володар північних 
морів; як Гомер вважав Хемус найвищою 
в світі горою.

— Вона й справді найвища? — запитав 
хлопчик.

— Найвища, синку, — відповів батько, 
а ветеринар, закусивши в роті зелене сте
бельце, всміхнувся. — Вона найвища і най- 
священніша для нас, бо криє в собі багато 
вогню. — Відтак обернувся до ветеринара:
— Для нас Балкан священніший, ніж Олімп 
для греків, бо він реальний.

— Так, у ньому наші скарби й достаток,
— сказав ветеринар.

Мабуть, він знову подумав про свої отари 
й про ту козу з Чифлійска, заради якої йо
му довелося чотири рази дертися стрімки
ми схилами мало не до самих снігових вер
шин.

Повз квітучі садки прогуркотів поїзд, пе
ретнув річку й, звиваючись, помчав у гори. 
Уздовж залізниці мчало десятеро хлопча
ків верхи на буйволах.

— Бачиш цих вершників? — спитав сина 
Никола Барабанов. — Колись і я пас ;yv 
буйволів. Залізниці тоді ще не було, а коли 
її згодом збудували, ми влаштовували зма
гання з поїздом, хто кого пережене.

Хлопчик хотів роздивитися на вершників, 
але вони швидко зникли на своїх буйволах 
за садками, і в повітрі лишився тільки гур
кіт поїзда та смужка диму, що поступово 
танула, підхоплена легеньким вітерцем.

— Хіба вони можуть наздогнати поїзд? — 
здивувався хлопчик.

— Колись ми наздоганяли, —- всміхнувся 
батько.

— Торік троє коней навіть перегнали по
їзд, — втрутився в розмову ветеринар. — 
Один із них зараз пасеться у горах. З ма
шиністів тоді аж шапки позлітали.

Хлопчик запитав, як машиністи п о ї і м  за
брали свої шапки.

— Зупинили поїзд та й забрали, тільки 
трохи пробігти довелося — вітер далечень
ко відніс шапки. Ось які коні в Черказько- 
му господарстві! А який там є баран — 
здоровенний, мов гора, — вовки, як поба
чать його, відразу прикушують язика.

Хлопчик аж сяяв від захоплення, сти
скаючи під пахвою черепаху, а ветеринар 
запевняв його, що навіть півні в Черказках 
незвичайні.

— Справді, їх чутно аж звідси, з горба,— 
погодився хлопчик.

— Навіть із Балкана, можеш бути певен! 
Навіть у каменоломнях, де дроблять ка
міння, чують наших півнів.

— Бачиш ці узвишшя, — показав на гори 
вчитель історії. — Туди зійшов сліпий дід 
Йоцо, щоб побачити нову Болгарію.

Хлопчик глянув на скелясті гори, але за
мість діда Йоца знову побачив орла. Птах 
кружляв, вдивляючись у власну тінь, яка 
сковзала внизу по черказьких садах, пере
тинала залізничну колію, наздоганяла хлоп
чаків з буйволами й знову поверталася до 
пишного яблуневого цвіту, повзла по схи
лах зеленого горба, лякала горластих півнів 
на подвір'ях, тремтіла над огорненим ди
мом заводом шпал, шугала вгору, аж до 
снігових вершин, і знову спускалась у до
лину, і знову кружляла — швидко пропли
ваючи над тінистими гаями, ковзаючи по 
зелених житах, серед яких де-не-де полу
м'яніли червоні квіти; і знову кружляла...

Хлопчик знав, що вона шукає дух Кара- 
джі, але не сказав про це дорослим, бо 
він теж хотів мати свою таємницю, щоб 
бути, ніби Балкан; адже Балкан тому і є 
Балканом, що має свої таємниці.

Йому здавалося, що досить зараз сказа
ти: «Сезаме, відчинись!», і гори й Черказь- 
ка долина розчиняться навстіж, відразу по
кажуть йому все золото своїх скарбниць, 
усі свої багатства... Та він не Алі-Баба, щоб 
одним-єдиним чарівним словом розкривати 
всі гірські скарби.

— Багато скарбів заховано в чорних гру
дях нашої Болгарії, — мовив Никола Бара
банов.

— Звичайно. І кожен болгарин додає до 
них також свою частку, — відповів ветери
нар.

Вони вже вийшли на рівнину, горб ли
шився позаду. Звідси гори здавалися ще 
вищими, ще гостріше впивалися в небо їхні 
вершини, Біла хмарка поменшала.

В долині запах квітучих садів був ще 
сильнішим, наче аж в'язким. Здавалося, ти 
не дихаєш повітрям, а п'єш його. Коли пе
реходили залізничне полотно, на них дих
нуло кіптявою та запахом мастила. Никола 
Барабанов згадав, як люди носили рейки, 
коли будували цю залізницю, — ставали 
щільно, один біля одного, кожен відчував 
лікоть свого сусіда; таким чином було пе
ренесено всю цю важку сталь і вкладено на 
шпали.

Стежкою вздовж колії, згорнувши тру
бочкою свого жовтого прапорця, йшов ста
рий згорблений колійний обхідник.

— А чому люди стають горбатими, тат
ку? — спитав хлопчик, дивлячись на нього. 
' — Бо носять на собі важкий тягар, — 
відповів батько. — Осьщей чоловік, наприк
лад, тримає на плечах цілу залізницю

— Як черепаха тримала землю? — пере
питує хлопчик.

— Так, синку, — каже батько.
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Ветеринар усміхається й жує травинку. 
Чому він усміхається, цей ветеринар?.. 
«А-а-а, — здогадується хлопчик, — він но
сить на своїх плечах три тисячі овець і за- 
аненську козу. Тому й усміхається». Мабуть, 
це його таємниця, бо кожен має свою та
ємницю; от і обхідник таємно носить на 
плечах залізницю — подивишся збоку, ні
чого ніби й непомітно. Що ж несе він сам? 
Хіба черепаху, яка чи й важить кілограмів 
зо два. От коли б йому швидше підрости!

А хто несе оці сади, поле, річку, горби, 
високий Балкан? Напевне, люди, які тут жи
вуть. Хлопчик запитує батька, як же люди 
носять усе це?

— В душі, — відповідає той.
«Цього я ще не можу збагнути. Нічого, 

от підросту, тоді побачимо! Тоді все буде 
ще кращим, адже татко казав, що люди 
прикрашають землю своєю щоденною пра
цею, так само, як кожен прикрашає свою 
хату, і що тому й не згасає вогонь у бол
гарській оселі». Власне, батько не казав 
цього дослівно, але хлопчик зрозумів його 
саме так, хоч добре й не знав, де той во
гонь, — йому здавалося, що коли б дов
кола скрізь були вогні, земля почала б па
рувати у них під ногами. А вона ж була м'я
ка, вкрита травою, від неї віяло прохолодою 
і ще чимось приємним; до того ж, він не 
бачив поблизу жодної бджілки з обпале
ними крильцями!

Обхідник зі своїм згорненим прапорцем 
сховався за поворотом, і хлопчик подумав, 
що, коли виростеш, найкраще носити заліз
ничну колію. Люди дивитимуться на тебе, 
і з голів у них злітатимуть шапки; дід Йоцо 
питатиме зі своєї скелі, чому так дивуються 
люди, йому скажуть чому, і дід Йоцо хи
татиме головою: справжнє диво!

«Навіть орел може здивовано застигнути 
вгорі, — спадає на думку хлопчикові, — 
орел, якщо схоче, може нерухомо висіти 
в повітрі».

Ветеринар саме пояснював Николі Бара
банову, скільки кормових одиниць містить
ся в траві гірських полонин, коли раптом 
знову з'явилися хлопці верхи на буйволах. 
Чорна кавалерія важко промчала долиною, 
діти, жестикулюючи, щось вигукували, а 
буйволи крутили хвостами й люто косували 
на перехожих.

— То як, наздогнали? — спитав вете
ринар.

— В тунелі сховався! — кинув один з 
хлопчаків.

Поїзд, виявляється, встиг сховатися в ту
нель. Це вже не зовсім чесні змагання, 
але ж він ітиме ще й завтра, — тоді поба
чимо!

Буйволи бігли в напрямку Черказок, і на 
боках у деяких із них ветеринар і вчитель 
помітили зроблені варом написи: «Во-

сток-3», «Ю. Гага», «Ракета». Вчителів син 
голосно крикнув вершникам:

— Хлопці! Хлопці! Дивіться, черепаха!
Він кинувся зі своєю черепахою слідом

за кавалерією, але хлопчаки, не озираю
чись, промчали долиною; передні вже схо
валися за садками, а хлоп'я все бігло за 
ними зі своєю черепахою, захоплене напи
сами на буйволах.

— Чого доброго, ще злетить! — промо
вив ветеринар, дивлячись, як швидко бі
жить хлопчик.

— А злетить! — відказав Никола Бара
банов, що теж дивився вслід синові.

Балкан, оперезаний дорогами, стояв при
борканий і дивився вниз на рівнину. Він чув 
і удари в каменоломнях, і гуркіт поїздів у 
тунелях, і тупіт отар, і грім водоспадів, і 
шалений біг буйволів біля свого підніжжя,— 
і від усього цього сповнювався теплом, на
ливався тим вогнем, який щовесни розтоп
лює сніги на його плечах.

П О Р А
С П О Г А Д І В

Внизу знову поча
ли гукати:

— Мишко! Миш- 
ко-о-о!

Гукали дуже го
лосно, ніби від цьо
го залежало щось 
надто важливе. Про
те гори відразу ж 
сплющували звук, 

відлуння пом'якшувало його, робило ти
хим, ковтало, ніби на глум тим, хто так го
лосно репетував.

«Мабуть, якогось грибника кличуть», — 
подумав Никола Велчев. Кількох грибників 
він бачив по той бік, на тінистих галявинах; 
були там і жінки. А цей Мишко, якого так 
голосно кличуть, мабуть, малий; Никола на
певно не знав, але йому здавалося, що ма
лий.

Зійшовши на гребінь гори й спускаючись
протилежним схилом, Никола помітив паву
тиння. Воно пливло в повітрі, сріблячись 
над деревами й галявинами, вигиналося ши
рокими дугами, то спускаючись зовсім низь
ко, то злітаючи вгору, ніби прагнуло заче
питися за яку-небудь вершину. Никола від
чув його й на собі — воно обплутувало йо-
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го, липло до обличчя й рук; він рвав паву
тиння різкими рухами рук, а воно наплива
ло звідусіль, безкінечне й густе, заповню
ючи все довкола.

Це тонке срібло й навколишня тиша (вни
зу нарешті перестали гукати), запах мокрої 
ліщини, — дивно, але тут чомусь пахло 
тільки ліщиною, — якось відразу зробили 
легкими його рухи; легко стало йому й ду
мати. Може, в цьому винне було це тонке 
павутиння, що давало можливість не просто 
збагнути, але й побачити пружний рух по
вітря, його дивну пластичність, настільки 
відчутну, що, здавалося, вона передавалася 
навіть лісові, який ритмічно похитувався.
. А трава! Згинаючись під ногами, вона 
відразу ж розпрямлялася, суха й мовчазна; 
це гірська трава, вона відростає після ко
совиці, — лискуча, мов щетина, й така ж 
міцна. Через це гірські полонини восени 
скидаються на шкури диких свиней, розіп- 
нуті сушитися на сонці.

Все було точнісінько так само, як і тоді, 
багато років тому. Перед ним лежала та 
сама галявина, трохи похила, дбайливо ото
чена лісом, в тіні якого вона розкинулася. 
Никола Велчев зупинився, шукаючи знайоме 
дерево, й здивувався: здається, оце воно, 
але де ж рани на його стовбурі? Він обі
йшов дерево навколо, шукаючи ту рану, за
ради якої й прийшов на цю галявину, але 
дерево стояло перед ним ціле й неушкод- 
жене, лиш подекуди виднілися тріщини на 
корі, ніби вона стала вже затісною.

Не перестаючи дивуватися, Никола Вел
чев відступив на кілька кроків і тільки тоді 
помітив високо вгорі чорну потворну пля- 
му-тріщину. Вона була дуже високо. Тільки 
тепер він збагнув, що дерево росло про
тягом усіх цих років, все вище й вище пі
діймаючи свою рану та лікуючи її власними 
соками; сонце висушувало їх — от вони й 
запеклися чорною плямою.

Скільки ж часу минуло відтоді? Мабуть, 
чимало, якщо дерево встигло вирости таке 
високе.

Никола Велчев пригадав усе так виразно, 
що ніби живі перед ним постали бійці за
гону, дерево на краю галявини, юнак у м'я
ких царвулях]; прийшовши в загін уночі, 
він мав випробувати біля цього "дерева 
свою зброю й довести свою надійність. Йо
му показали позначку на висоті людського 
зросту; він відлічив п'ятнадцять кроків, об
смикнув пуловер і почав цілитися. Повітря 
здригнулося від пострілу; здригнулося й 
дерево. Куля зробила світлу рану в його 
корі.

Стріляв він влучно.
В юнака аж сльози на очі набігли від по

стрілу та похвал, а щоки так зарум'янилися, 1
1 Шкіряні постоли, що їх носять болгарські селяни.

що навіть світлий пушок став на них ро
жевим.

А пополудні, згадав Никола Велчев, цей 
юнак лежав мертвий під деревом, з-за яко
го відстрілювався від поліції. Його не вря
тували ні крихкий стовбур, ні влучна стріль
ба. Поліцаї підкралися до нього, мов миші, 
і так само й розбіглися, — сірі миші на пиш
ному лісовому килимі.

Серед пропахлої порохом тиші, що рап
том запанувала навколо, юнак лежав на
взнаки, здивовано втупившись очима у де
рево над головою. Обличчя його набрало 
трав'янистого відтінку, таким самим став і 
пушок на щоках — немовби він звалився 
на шкуру кабана, і вона передала йому свій 
колір. Зверху його м'яко обсновувало па
вутиння, яке невпинно ткали невидимі па
вуки; здавалося, воно зашиває мертвого 
своїми холодними дзвінкими нитками в ту 
шкуру кабана, щоб живі могли забрати його 
з собою й понести лісами.

Невже ж і досі не поржавіли ці сталеві 
нитки?

Никола знову бачив павутиння, яким щой
но милувався, відчуваючи дивну легкість 
своїх рухів; тепер йому здалося, що воно 
обплутує його шию тонким сталевим за
шморгом; до горла підкотив клубок, як і 
тоді давно, коли він побачив сірий пушок 
на сірому обличчі й пуловер, виплетений 
материнськими руками.

Ні, ця сталь не ржавіє.
Минуло вже багато років, вона втратила 

свій блиск, затягла все своїм сірим серпан
ком, бо важко весь час носити в собі об
раз мертвого товариша, так само, як дере
ву важко нести рану в своїй серцевині; 
воно зберігає лише слід цієї рани.

Юнак упав під коріння дереза, бо й сам 
був одним із корінців великої справи; стов
бур виріс, вигодований тим корінням, і ви
соко підніс свої рани, щоб бачили їх гори.

Никола Велчев зрозумів, що дерево — 
живий знак цих ран; торкаючись його сьо
годні, він повертався до того давномину
лого, що нині виросло й розгалузилося, 
мов стовбур і гілля ось цього дерева.

— Мишко! Мишко-о-о! — знову загукали 
знизу.

Обірвавши спогади про минуле, цей крик 
нагадав Велчеву недавній випадок. Жінки 
розвішували білизну в дворі кооператив
ного будинку. Раптом вони побачили мишу 
й, високо попідбиравши подолки, завере
щали від жаху. Миша дріботіла лапками по 
піску, намагаючись врятуватися; вона пере
лякалася так само, як і жінки.

Спершись на підвіконня, Никола Велчев 
сміявся з цього жіночого переполоху; в 
двір вийшов один із мешканців, низький і 
кривоногий, наголо обстрижений. Він смі-
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ливо наступив на мишу, потім узяв її дво
ма пальцями за хвіст і показав жінкам. Ті 
заверещали ще дужче, ховаючи обличчя у 
розвішаній на мотузках мокрій білизні...

Никола Велчев не знав, чому це прига
далося йому тут, у горах. Він знову бачив 
сірі постаті поліцаїв, що шаруділи опалим 
листям. Але тоді не було ні галасливого 
подвір'я, ні розвішаних білих простирадел 
— обличчя можна було сховати хіба що в 
синій хмарці диму від пострілів, що висіла 
над цією схожою на обідрану кабанячу 
шкуру галявиною. Втім, були й білі прости
радла —: тільки розвішані високо в небі...

Никола Велчев намагався довше затрима
ти в своїй уяві синій дим від пострілів, бо 
коли б він розсіявся, то довелося б знову 
побачити юнака під деревом й відчути гір
кий клубок у горлі. А він не хотів знову ба
чити мертвого юнака, не хотів плакати.

І все ж таки Никола Велчев побачив його. 
Він раптом відчув, що юнак стоїть позаду, 
соромливо всміхаючись, у світлому пуло
вері й царвулях; стоїть і розглядає свій пі
столет.

Никола Велчев відчув щось солоне на 
устах і зрозудлів, що це він плаче.

Не можна довго плакати, бо юнак може 
піти. Треба втерти очі й відвернутися, аби 
юнак не помітив, що він плаче.

Обернувшись, Никола Велчев заціпенів і 
закусив уста, щоб не скрикнути.

Край галявини стояв юнак. Тримав у ру
ках щось кругле й велике, здивовано роз
глядаючи його. Був у такому самому пуло
вері й царвулях із свинячої шкіри.

— Дядечку! — гукнув він.
Це повернуло Николу Велчева до дійс

ності. Перед ним стояв зовсім не юнак, а 
взутий у царвулі маленький хлопчик; він 
стояв, притискаючи до грудей щось велике 
й біле.

— Порхавка? — спитав Никола Велчев.
Хлопчик закивав головою й почав стиска

ти порхавку; з неї, мов із димаря, пішов 
дим. Хлопчик стискав її все дужче й дужче, 
аж поки не закашлявся від порохняви.

Знизу знову загукали:
— Мишко! Мишко-о-о!
Хлопчик ще трохи постояв, потім повер

нувся й побіг зі своєю порхавкою туди, звід
ки його кликали. Никола Велчев бачив, як 
він човгає по листю своїми царвулями: 
«шшит, шшит, шшит...», тягнучи за собою 
срібні павутинки.

З лісу долинув звук клаксона. Никола 
Велчев сказав своєму шоферові, що повер
неться за годину. Певне, вже пора.

Він пішов, галявиною. Йому раптом вида
лося дивним, що люди вимірюють час го
динником. Ніколи раніше це не спадало 
йому на думку, а от сьогодні здалося див
ним, що час вимірюють годинником. Він не

знав, чим його треба вимірювати, але був 
певен, що зовсім не годинником. Потрібно, 
очевидно, щось інше, щось таке, що задо
вольняло б нашу уяву так само, як срібне 
павутиння* робить для нас реально відчут
ною пружність повітря.

«Адже час, — думав Никола Велчев, — 
це ми самі, як дерево із своїм корінням, 
і з позначками на стовбурі, з гіллям; під
нятим у небо, в якому полощуться свіжо
випрані хмари».

— Мишко! Мишко-о-о! — знову загукали 
знизу, репетуючи так, ніби від цього зале
жало щось дуже важливе.

З Е Л Е Н А
Д О Л И Н А

Хлопчик пас коби
лу в долині між 
горбів — зеленій, 
запашній, залитій со
нячним світлом, яке 
весело збігало її 
схилами, щоб по
блищати на рейках 
вузькоколійки; хлоп

чикові вони здавалися довжелезною твари
ною, що заснула в долині. Прокидалася 
вузькоколійка двічі на день, коли нею про
бігав невеличкий поїзд, пирхаючи димом. 
Хлопчик помітив, що як тільки здалеку до
линав свисток паровоза, кобила тихо й не
зграбно дибала до колії. Вагончики вистуку
вали колесами, вдарялися один об один, а 
кобила стояла на насипі, згорбившись і за
дерши голову. Коли поїзд зникав, вона ки
далася слідом і довго бігла вздовж колії, 
нюхаючи повітря й жалібно іржучи.

Ніхто не знав, чому кобила біжить слідом 
за поїздом. Не знав цього і хлопчик. Дуже 
давно, коли вона ще була молода, в неї 
було маленьке лошатко в білих панчішках, 
і вони разом ходили в зелену долину на 
пашу. Лоша то крутилося біля своєї матері, 
то збігало на залізничну колію, поки одного 
разу не стрілося з поїздом. Воно дуже зди
вувалося, побачивши чорного коня, і ніяк не 
хотіло втікати від нього, хоча кінь загрозли
во свистів і пускав ніздрями пару. Кобила 
заіржала, передчуваючи нещастя. Вона 
встигла побачити, як паровоз ударив її зди
воване дитя, в повітрі майнули його білі
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панчішки; коли повз неї процокотіли останні 
вагони, колія була порожня. Лошати ніде не 
було.

Кобила кинулась шукати його, але зна
йшла на насипі лише кілька темних плям і 
запах свого дитяти. Тоді вона побігла слідом 
за поїздом — спочатку повільно, потім де
далі швидше й швидше, поки не перейшла 
на галоп. Ніхто, крім луни, не відповідав на 
її розпачливий клич. А вона все бігла й біг
ла, сподіваючись наздогнати поїзд і відібра
ти в нього своє лошатко в білих панчішках...
І хоча кінь не може наздогнати поїзд, вона 
завжди, пасучись над залізничною колією, 
кидалася слідом за поїздом.

Але хлопчик нічого не знав про лошатко 
в білих панчішках. Він сьогодні навіть не ду
мав про кобилу; сидячи на м'якій траві, він 
замислився про щось своє. Вранці він бачив, 
як у двір до Павлини зайшов чоловік. Пав
лина кинулася до нього, він підняв її на ру
ки й почав цілувати. Це Павлинин батько, він 
працює в місті й приїжджає щонеділі. Пав
лина така здорова, а бач, не соромиться, 
коли батько бере її на руки й цілує, поки 
сусіди дивляться з-за тинів. Хлопчик також 
дивився крізь дірку в огорожі, а потім запи
тав свою матір, коли прийде їхній тато.

Мати завжди казала йому, що тато неод
мінно приїде до них. Він далеко, їхати йому 
треба дуже довго — кілька днів поїздом,— 
поки дістанеться до їхнього села. Батько 
Павлини працює близько, в сусідньому мі
сті, він може навіть пішки прийти сюди. Йо
го ж тато прийти не може — йому довелося 
б іти сто років.

Хлопчик не знав, скільки це — сто років, 
але, напевне, це багато. Звичайно ж, його 
татко приїде поїздом, хлопчик кинеться до 
нього, нехай Павлина побачить, що .не тільки 
її беруть на руки й цілують... Інколи taTKO 
снився йому, хоча хлопчик ніколи не бачив 
його; але він нікому не розповідав цих сво
їх снів — такі вони були гарні. Все було так 
чудово! Удвох, взявшися за руки, вони йшли 
горами й долинами, повз залізничну колію, 
а коли підходили до річок, батько перено
сив його на руках. Які широкі ріки переходи
ли вони, навряд чи хто бачив такі широчен
ні ріки!

Кобила паслася спокійно, в глибині лісу 
щось тихо й співуче шуміло, ніби зітхало 
за вітром, що десь полетів. Це заспокоюва
ло й присипляло хлопчика; сонце купало 
долину у водоспадах свого проміння. Рап
том хлопчик почув якийсь далекий звук. 
Стрепенувшись, він звівся на коліна. Кобила 
перестала пастися і, високо задерши голову, 
почала стригти вухами. Вдалині пролунав 
свисток паровоза.

Ішов поїзд. Кинувшись до колії, хлопчик 
почув, що позаду біжить ще хтось. Озир
нувся — кобила. Він схопив її за шию і по

чав дертися нагору по її ногах, по широких 
грудях, а вона терпляче стояла на місці й 
тихенько іржала. Як тільки хлопчик вмостив
ся у неї на спині, міцно вхопившись за гри
ву, кобила побігла до залізниці.

Повітря сповнилося гуркотом, димом і 
свистом. Паровоза ще не було видно. Ко
била й хлопчик дивилися в той бік, звідки 
чулися гуркіт і сичання. З-за повороту ви
плив дим, потім вигулькнула чорна морда 
невеличкого паровозика з однією фарою 
на лобі; за ним котилися вагончики.

Паровозик дихнув димом в обличчя хлоп
чикові, і в того запекло, стиснуло в горлі; 
кобила заграла під ним; може, вона поба
чила білі панчішки свого лошати. Хлопчик 
також побачив щось біле в одному з віко
нець — людину з газетою. Промайнули ще 
кілька облич, а один чоловік помахав хлоп
чикові рукою і щось гукнув.

— Татку! — крикнув хлопчик.
Він і сам незчувся, як вимовив це слово. 

Чоловік визирнув у віконце й знову помахав 
хлопчикові рукою. Вагончики котилися, 
скрипіли, бряжчали, гуркотіли на рейках.

— Тат-ку! Тат-ку! — кричав хлопчик і 
щасливими очима дивився на залізну чере
ду, що пробігала повз нього.

Але поїзд швидко зник. Стукіт коліс по
ступово стихав: «Тарак-так... тарак-так...»
Хлопчик злякався, що поїзд проїде, і йому 
не вдасться зупинити його в долині; що, 
може, тільки в цьому поїзді їде його татко; 
що, мабуть, той чоловік біля віконця і є його 
татко... Він почав смикати кобилу за гриву, 
бити її кулачками, і вона заграла під ним, 
понюхала повітря, застригла вухами. За 
мить хлопчик відчув, як під ним напружили
ся її м'язи, заграли старі ноги; голосно ір
жучи, кобила кинулася вздовж залізниці. 
Грива її маяла на вітрі, копита лунко били в 
утрамбований насип; хлопчик учепився їй у 
гриву, від вітру на очі йому набігли сльози, 
і вся долина якось дивно застрибала перед 
ним. Ліс на Петловім гребені то нахилявся, 
то випростувався, горби підстрибували пе
ред очима, ніби вони теж мчали разом з ни
ми. Блискучими рейками віддалявся остан
ній вагончик, він був уже зовсім маленький і 
моргав хлопчикові двома червоними ліхта
риками.

— Татку! — закричав хлопчик.
— Іуууу! — засвистів паровозик. — Іу!
Зелені навколишні горби мчали разом з

хлопчиком, щоб наздогнати й зупинити по
їзд. Ліс теж біг, маючи на вітрі своєю зеле
ною гривою.

— Стійте! Стійте! — гукав хлопчик.
Йому здавалося, що він наздоганяє ва

гончик, що відстань ааіж ними стає дедалі 
меншою, що він ось-ось побачить віконце. 
І в віконці...

— Зупиніться! Зупиніться!
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Горби теж щось гукали, і ліс на ГІетловім 
гребені щось гукав, — хлопчик чув усе дуже 
виразно й це дуже зворушило його; коби
ла, високо підкидаючи свої довгі ноги, гнів
но била землю копитами.

І раптом вагончик щез з очей.
Хлопчик побачив перед собою огорнену 

диалом чорну пащу. Це був тунель! Його 
морок поглинув усе — череду залізних 
вагончиків, гуркіт і свист паровозика. Тільки 
легкий димок цідився з тунелю і ліниво під
німався в небо. Тиша знову повернулася в 
долину, навіть вітер десь причаївся.

Кобила зупинилася, понюхала холодну, 
чужу темряву тунелю й рушила назад уз
довж колії, схиливши свою стару голову. 
Хлопчик плакав, стискаючи її гриву. І горби 
враз зупинилися. Ліс теж дивувався — хіба 
ж можна зупинити поїзд, якщо в долині 
немає станції, немає навіть звичайної будки 
обхідника, а є тільки зелена трава, запашна, 
м'яка, і сонце, яке струмує схилами горбів 
і купає зелень у своєму промінні?

Хлопчик стискав руками гриву кобили, 
питаючи самого себе, чи багато це — сто 
років. Він раптом збагнув, що поїзд про
ходить двічі на день, щодня двічі, і щоразу 
цією долиною, куди він жене пасти кобилу. 
Не треба плакати, треба тільки придумати, 
як зупинити поїзд. Він утер сльози і, зади
вившись на горби, почав думати, як би це 
його найкраще зробити.

А й справді, що може зупинити поїзд у 
такій зеленій і сонячній долині?

С О Н Ц Е
Черказькі жінки 

пішли по глину. Сон
це напилося роси й 
рушило в дорогу; 
воно котилося, злег
ка погойдуючись, і 
тільки, зачепившись 
за Черказькі гори, 
почало підійматися 

повільніше. Шлях був для нього знайомий 
— воно могло б пройти його навіть із зап
лющеними очима, хоч ніколи їх не заплю
щувало. В одному місці сонце зупинилося 
погріти маленьку ящірку, що лежала на ске
лі. Ящірка весело крутнула хвостиком і під
моргнула сонцю своїми перетинчастими по
віками. Потім сонце побачило черказьких 
жінок, які копали глину, і спробувало зазир
нути їм в обличчя, але жінки насунули на

очі хустки й копали далі. Тоді воно розпек
ло їхні елеки 1 так, що вони мало не зайня
лися. Жінки поскидали елеки й далі накла
дали глину в кошики.

Коли кошики були повні, жінки підняли 
їх на коромисла й рушили до села.

— Навіщо вам ця глина? — запитали чоло
віки.

— Подниці2 робитимем, — відказали 
жінки.

— Хто ж тепер робить подниці! — здиву
валися чоловіки. — Підіть до сільської коо
перації й купіть електроплитки. Там тепер 
повно електроплиток, усі на двісті двадцять 
вольт;. Варитимете на них, скільки зама
неться.

— -У подницях не варять, — відказали 
жінки, — а печуть хліб і калачі.

— Та воно так, — погодилися чолові
ки й посідали довкола, щоб подивитися, як 
роблять подниці.

На рівному місці жінки зсипали глину на 
купу, залили її водою, перемішали мотика
ми й зачекали, поки вона розм'якне; відтак 
роззулися й босі стали в один ряд, ніби зби
ралися танцювати старовинне коло, Розпо
чали з правої ноги — згори вниз; глина по
волі почала відступати, осідати, лягала жін
кам під ноги; купа поменшала й незабаром 
стала вже не купою, а рудим глиняним буб
ликом. Жінки трохи перепочили, втерли з 
лиця ПІТ, ВИПИЛИ по стомні3 води й знову 
почали згрібати мотиками глину на купу. 
Права нога в кожної була руда, ліва — біла, 
і хоча чоловіки гукали їм, щоб ішли до по
току помити ноги, вони не пішли, а підкаса
ли спідниці з лівого боку й почали місити 
лівою ногою. Тільки одна жінка, Григорова, 
повернулася спиною й місила правою но
гою, бо ліва в неї була хвора на ревматизм.

Сонце вже пройшло половину свого що
денного шляху, пострушувало росу на чер
казьких луках, висушило розвішану в дворах 
білизну, коли раптом помітило серед села 
купу рудої глини й жіноче кільце навколо 
нього. Біля потока стояла розпряжена валка 
з Горішньої Луки, але візників десь не було 
видно — усі до одного поховалися в тінь.

Жінки не злякалися сонця й працювали 
далі; а воно било їх у спини, в обличчя, во
ни розчервонілися, мов вогонь; глина ж 
почала парувати.

Чоловіки дивилися, як пара йде з глини 
для подкиць і з самих жінок, і казали, що 
без сонячного удару сьогодні не обійдеть
ся; дістануть кожна по удару — і вези їх 
тоді до амбулаторії! Та де там до амбулато
рії! Тут і цілої гарнізонної лікарні не виста
чить!

1 Короткий одяг без рукавів.
* Кругла неглибока глиняна форма, в якій болгарські се

ляни печуть хліб.
” Спеціальний глиняний глечик на воду, з двома-отворами.
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Жінки тим часом іще раз розмісили купу 
глини на бублика, перекопали його мотика
ми, знову згорнули й місили далі, — тепер 
уже правою ногою. Листя на деревах тим 
часом поскручувалося, кури снували по 
двору, пороззявлявши дзьоби; випряжені з 
возів воли затупцювали на місці, натягали 
припони й тривожно ревли, а один із них 
раптом звалився додолу, простягти ноги. 
Візники з Горішньої Луки повиходили з за
тінку, прибігли й черказькі селяни, і всі по
чали розпитувати:

— Що трапилося?
— Що сталося?
Хтось із гурту крикнув:
— В нього сонячний удар!
Це й справді було так.
Чоловіки зробили затінок і заходилися 

рятувати тварину, відливати її водою, пуска
ти кров, розтирати сіном, заганяти в тінь 
решту волів. Люди й тварини поховалися 
від сонця, село було залите сліпучим роз
топленим повітрям.

Тільки жінки не спинилися.
Випили ще по стомні води й знову стали 

колом. Усе навкруги тремтіло й стрибало у 
них перед очима. Жінки скоса позирали на 
сонце.

«Не зупинилося ж воно, — думали жінки. 
— Адже сонце не може стояти на одному 
місці, трохи спуститься».

А сонце завмерло на місці, мов приліпле
не до синього неба. «Постою ще трохи, — 
вирішило воно, — прожену жінок і знову 
рушу в дорогу».

Та довго воно не могло затримуватись — 
усе довкола так розпеклося, що й небо 
могло прогоріти. Якщо ж прогорить небо, 
сонце може провалитися в небесну безод
ню й розбитися... Воно знову рушило, скоса 
зиркаючи на жінок, які все кружляли біля 
своєї глини. Тепер вони згрібали ЇЇ на купу, 
ліплячи величезну балабуху.

Знову війнув вітрець, що заховався був 
від спеки. Візники з Горішньої Луки поза
прягали своїх воліз і рушили до міста. Чер
казькі селяни вилізли з затінку, поставали 
біля жінок, закурили й почали хвалити гли
ну — так уже, мовляв, добре вимішана, що 
краще й бажати не можна!

Жінки на них навіть не глянули; зліпивши 
глиняну балабуху, вони пішли до потоку ми
ти ноги, сполоснули обличчя водою і повер
нулися назад, голосно перемовляючись.

Глянули на сонце. Воно вже висіло над 
заходом і здавалося стомленим. Тоді жінки 
вирішили, що настав час ділити глину, й 
почали ліпити з неї однакові кульки. Кинули 
жеребки, кожна взяла свою пайку, і всі ру
шили додому.

Чоловіки докурили, почухали потилицю, і 
кожен поплентав слідом за своєю дружи
ною, ніби його вели на ниточці.

Сонце почервоніло від гніву й сорому і 
винувато сховалося за Черказькі гори. «Так 
тобі й треба, — подумали жінки, які несли 
додому глину (вона була так добре виміша
на, що якби бог проходив на той час Чер- 
казками, то неодмінно спокусився б іще раз 
виліпити з неї Адама). — Так тобі й треба! 
Ми не спасували перед чоловіками, тим па
че не спасуємо перед якимось там сонцем!»

Сонце? Ану, марш додому!

Ю С  У П
— Юсупе! — гук

нув я згори. — За
лазь у цебро, витя
гатиму!

Присівши навпо
чіпки на дні шахти, 
він до чогось при
слухався. Потім ви
простався і, спер
шись спиною на стін
ку, глянув угору 
якимсь невидющим 
поглядом. На глиби
ні шахти було по
хмуро, і Юсуп теж 
здався мені похму
рим, — самі тільки 
очі світилися.

— Залазь! — зно
ву гукнув я, схилив
шись над шахтою. — 
Треба заряди готу
вати!

Тінь на дні шахти заворушилася; тримаю
чись руками за стіни, Юсуп заліз у цебро. 
Я почав крутити корбу, поступово намоту
ючи на неї линву, поки нарешті Юсупова 
голова не з'явилася над великим цебром, 
яким Ми витягали з шахти породу. Він мру
жив очі проти яскравого світла, але, зда
валося, нітрохи не був задоволений, опи
нившись на поверхні. Його неголене об
личчя мало якийсь кислий вираз, було блі
де й спітніле.

Тобі що, недобре? — спитав я, роз
мотуючи бікфордів шнур.

Юсуп, вчепившись у підпори, притриму
вав корбу, щоб цебро не впало додолу.

— Ні, — відказав він.
— Відпочинь поки що на траві, — запро

понував я йому. — Я зараз усе приготую, 
і ти спустиш мене в шахту.



Він похитав головою і не зрушив з міс
ця, до чогось прислухаючись.

— Чи, може, ти боїшся? — спитав я.
Він спробував усміхнутися, і на його не

голеному обличчі з'явився вираз розгуб
леності.

«Це від повітря», — подумав я. Повітря 
у шахті вогке, застояне, у ньому важко 
дихати. Провітрювати ЇЇ не було як, тому 
нам доводилося часто мінятися місцями — 
один нагорі біля корби, другий у шахті.

— Подихай глибше, і все мине, — за
спокоював я Юсупа. — Може, вип'єш 
трошки води?

Він відмовився —  ̂мусульмани у дні своїх 
свят не п'ють води, — а тільки змочив тро
хи чоло й знову почав до чогось прислуха
тися, зиркаючи на поле, де кілька жінок 
збирали тютюн; неподалік від них стояла 
колиска з дитиною. Ще далі, на горбі, тон
кою голкою впивався в небо мінарет ме
четі.

— Погане повітря внизу, — промовив 
Юсуп, дивлячись на жінок у полі. — Сви
нею пахне.

Він гидував свинею, бо його аллах теж 
гидував свинею, і мив тільки ступні ніг, бо 
аллах теж мив тільки ступні. Юсуп свято 
вірив у нього й робив усе, що робив він; 
вони дуже добре розуміли один одного, 
хоч ніколи не бачилися. Втім, може, саме 
тому вони й порозумілися між собою і ні
коли не сварилися?

Залізаючи в цебро, я просив Юсупа бути 
уважним: ледве тільки підпалю шнур, щоб 
тягнув мене нагору. Ми працювали разом 
уже три місяці, і я нагадував йому про це 
не з обережності, а просто за звичкою. «Га
разд!» — кивав він щоразу головою.

Він почав крутити корбу, і я спускався 
все нижче й нижче, поки цебро не вдари
лось об дно шахти.

В шахті стало ще похмуріше, бо вже ве
чоріло, але гнізда видно було ще досить 
добре, і я міг закласти в них заряд. Гнізд 
ми зробили п'ять — два з південного боку 
й три з західного, де твердіша порода. П'я
ти зарядів нам вистачить, щоб наступного 
дня спуститися на метр глибше.

— То як, зваримо барана? — питаю.
— Зваримо, зваримо, — чую згори Юсу- 

пів голос.
Я і сам знаю, що зваримо, бо вже кілька 

днів підряд говоримо про те, як заріжемо 
барана, як оббілуємо його, та все одно 
питаю, бо треба ж про щось говорити. Пи
таю також про його брата, зурнача, чи гра
тиме він нам на зурні на свято; потім кажу, 
що в шахті й справді смердить свинею.

— Свинею, свинею, — відгукується Юсуп 
згори, нарікаючи на повітря в шахті. Воно

справді вогке й важке, але не таке вже по
гане, щоб на нього нарікати.

Глянувши вгору, бачу дві дошки, корбу 
і Юсупа, точніше, його ноги. Час уже під
палювати шнур.

Шнур сичить, стріляючи іскрами й димом, 
і я стрибаю в цебро.

— Юсупе! — кричу. — Тягни!
Але линва висить непорушно.
— Юсупе! Юсу-упе!
Дивлюся вгору. Бачу дві дошки й корбу, 

але Юсупових ніг немає.
— Юс-у-у-у-пе! — волаю з глибини шах

ти. '
Ніякий чорт не озивається.
Шнур уже догоряє — ось-ось пролунає 

вибух.
Швидше, швидше! Думати мені вже нема 

коли. За .мене думає хтось інший, я тільки 
дію. Вискакую з цебра, затиснувши в руці 
ножа, починаю різати шнур і кидаю палаючі 
кінці далеко в куток шахти. Вони сичать і 
там, гарчать, сиплють на мене іскрами й ча
дять димом, але я знаю, що там вони мені 
вже не страшні, — ось догорить порох, і 
вони, ще трохи поворушившись, затих
нуть. Інстинктивно зіщулившись у найдаль
шому кутку, я навіть крізь свист пороху, що 
горить, чую, як гупає моє серце й холонуть 
кістки. Я вперше відчуваю, що в мене є 
кістки й що вони можуть холонути. Хтось 
перекривив моє обличчя, я намагаюся по
долати цю гримасу, але ніяк не можу. Рап
том мою руку пронизав різкий біль: це 
від ножа; ні, я не порізав її, а просто надто 
стиснув ніж у руці.

Шнур догорів. Западає раптова тиша, але 
я все ще не наважуюсь відійти од стінки — 
мого єдиного захистку. Я не знаю, від чого 
він має мене захистити, але мені за ним 
добре. Задихаючись у пороховому диму, 
стою непорушно, плачу й намагаюся отями
тись, з'єднати якісь розірвані нитки. Дивлю
ся вгору, та бачу замість неба червоні кола, 
які крутяться, то більшаючи, то меншаючи 
й затуляючи мені білий світ. Серед тих кіл 
я ще встигаю помітити дошки, корбу й те, 
що Юсупових ніг біля них немає.

— Юсу-упе! — гукаю щосили.
Ніхто не озивається.
Квадратний отвір шахти хитається в мене 

перед очима: ліворуч — праворуч, ліворуч 
— праворуч; і раптом до мене долинає ди
тячий плач. Він то дужчає, ніби дитину хтось 
душить, то вщухає, то знову дужчає. Цей 
дитячий плач здається мені жахливим на 
дні моєї темної нори.

Знову кличу Юсупа, — жодної відповіді.
Тоді починаю тягти до себе линву. Кор- 

ба нагорі крутиться і рипить, линва поступо-
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во розмотується, поки я не відчуваю, що 
вона напнулася у моїх руках. І хоча я рані
ше ніколи не лазив по канатах, я хапаюся 
за линву. Линва тонка, ріже руки, але я не 
можу пустити її, бо ж треба якось видер
тися нагору. Спочатку печуть руки, потім 
біль минає, я вже просто нічого не відчу
ваю. Дивлюся лише вгору, щоб дотягтися 
швидше до дощок. Аби тільки не впасти! 
Аби не зрадили сили, бо як випущу з рук 
линву, потону в синюватій темряві цієї нори, 
заповненої пороховим димом.

Насилу хапаюся за дошки. Ставши на них 
коліньми, падаю непритомний. Потім мо
рок потроху розсіюється, і я інстинктивно 
повзу далі, далі від корби, туди, де навіть 
умерти не так страшно, — може, тому, що 
навколо світло.

І тоді за кілька метрів од шахти помічаю 
Юсупа. Він лежить ниць, неприродно зіг
нувшись. Я відразу ж згадую піт на його 
зблідлому обличчі, згадую, як довго дихав 
він застояним повітрям у шахті. Згадую та
кож, що, деручись по линві нагору, я хо
тів зарізати його тим самим ножем, яким 
різав шнур, або скинути в шахту. Я був пе
вен, що зроблю це.

І ось він лежить, неприродно зігнувшись: 
дивлячись на його труп, я відчуваю спазми 
в горлі й холод у кістках, як там, унизу.

Та раптом труп ворухнувся. Юсуп по
вільно випростався і сів на голі п'яти, за
тиснувши вуха руками. Я хочу щось крик
нути, але не можу, — в мене пересохло в 
роті.

Юсуп тричі вдарив чолом у землю й зно
ву сів на п'яти. Тоді я почув якесь далеке 
завивання, що долинуло з того боку, де 
височів мінарет. Я згадав, що перед своїм 
святом мусульмани чекають заклику ходжі 
до молитви і потім усі разом падають на 
землю. Молилися й жінки на тютюновій 
плантації, міцно затуливши вуха, щоб на
віть плач немовляти не заважав їхній роз
мові з аллахом.

Мені стало страшно: покинувши голодну 
дитину, мати вклякла між тютюнових ряд
ків, притиснута до землі своєю вірою.

Щоб зрушити з місця, мені треба було 
обійти Юсупа. Втім, він нічого не ‘чув і не 
бачив, бо затулив вуха й заплющив очі. 
Уста його беззвучно ворушилися, він весь 
заглибився в розмову зі своїм небесним 
володарем, який гидував свиньми й мив 
тільки ступні, як і Юсуп.

Мені знову стало страшно; стискаючи в 
руці ножа, я відчув таку саму безпорад
ність, як і там, унизу. Поки я підпалював 
шнур, Юсуп почув заклик свого ходжі з мі- 
нарета і вкляк, затуливши вуха руками. Я

став для нього нічим, і взагалі весь світ був 
для нього ніщо; Юсуп просто перестав ба
чити й чути його, як мати не чула своєї ди
тини.

Та ось Юсуп розплющив очі й глянув на 
мене, мов людина, що прийшла ві^кись зда
леку.

— Рамазан байрам! — привітав він мене, 
склавши на грудях руки.

Я подивився на нього, і мене раптом за
трясла лихоманка, проймаючи страшним 
холодом; світло поступово почало згасати 
перед моїми очима.

Це може видатися дивним, але відтоді, 
як тільки я починаю мерзнути, я згадую цей 
епізод, шахту, порохові заряди, Юсупа, не
природно розпростертого на землі.

П І С Е Н Ь К А
Мій рідний краю, 

синє небо!.. (Здаєть
ся, так починається 
одна старовинна пі
сенька?)

Синє небо! Справ
ді, воно синє-синє, 
чисте-чисте, без 
жодної хмаринки. 
Всі хмари сьогодні 
попадали на землю; 

білі й рожеві, пухнасті, пахучі, вони запов
нили собою все довкола. Цвіт, цвіт, цвіт! 
Вся природа дихає цвітом; мені здається, я 
вже задихаюся від терпкого, запаморочли
вого аромату, а легкий бриз і далі розно
сить його навкруги; птахи борсаються, то
нуть серед цих запашних хмар, б'ючи кри
лами; коли вони пролітають над шосе, мені 
видно їхні роззявлені дзьоби: навіть птахи 
задихаються серед мого невеличкого поля, 
де кинули якір хмари.

Попереду дорогою котить обруч сусідсь
ка дівчинка. Обруч пружинистий, від кож
ного удару паличкою він підстрибує й швид
ко котиться вперед. Дівчинці нелегко його 
наздогнати; вона біжить, вимахуючи руками, 
витягши голову, але її голий задочок, такий 
важкий і неповороткий, весь час відстає. 
Ох, цей важкий задочок! — усміхаюсь до 
дівчинки. Вона стріпує своїм вплетеним у 
кіски бантиком, схожим на півнячий гребінь 
— і підстьобує себе паличкою. Потім нахи
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ляється, підіймає обруч, що упав додолу, й 
знову котить його вперед. Я теж мало не ки
даюся слідом за дівчинкою — ганяти разом 
обруча, але раптом чую позаду на дорозі 
якісь звуки. Пролунавши в полі, вони замов
кають удалині, поглинуті навколишніми го
рами. Дівчинка зупиняється серед дороги й 
чіпляє свій обруч на паличку. Я теж зупи
няюся, побачивши, що до нас наближаєть
ся велосипедист. Відразу важко розібрати, 
гукає він щось чи співає.

Це справді було щось середнє між вигу
ками й піснею, щось на зразок «ф'ю, ф'ю, 
ф ’ююю». Низько схилившись над рулем, 
чоловік легко й швидко крутив педалі. Він 
натискав на них, ніби хотів когось наздогна
ти; розвинувши потрібну швидкість, він ви
простався у сідлі, однією рукою тримаю
чись за руль, а другу заклавши за спину, й 
серед білих квітучих хмар знову полинула 
його дивна пісня.

Що ближче він під'їжджав, то більше при
вертав мою увагу його спів. Може, тому, 
що я теж сп'янів від терпкого дотику вес
няної природи, запаморочений цим запаш
ним полем, ароматними хмарами; вони то 
ледь хиталися від легкого подиху вітерця, 
то раптом здіймалися вгору, підхоплені ви- 
хорем, який розтріпував їх, утягуючи в свою 
коловерть і білий та рожевий цвіт, і золотий 
пилок тичинок, і тендітну бджілку, і.мохна
того, незграбного жука. Я сп'янів у цьому 
морі пахощів, серед білих, запашних хмар, 
що маяли на вітрі, готові ось-ось зірватися 
з якоря й полетіти в небесну безодню. .

Пісня незнайомця, в якій бриніло щось 
прадавнє, то наближалася і звучала дедалі 
сильніше, то враз м'яко стихала, як трепет
не відлуння, коли велосипедист знову нахи
лявся над рулем й натискав на педалі.

Коли він під'їхав до нас, привітно пома
хавши рукою, я впізнав у ньому свого одно
сельця, що недавно одружився. Тільки те
пер я збагнув, що означає його спів. Ще й 
досі сповнений весільної радості, він немов
би випромінював її з себе; слухаючи його 
дивне «ф'ю, ф'ю, ф ’ююю», я раптом знову 
почув вигуки заквітчаних з голови до пояса 
дружок, що танцювали перед самими тру
бами музикантів, побачив корогви, почув, як 
у нап'яту на барабан котячу шкуру гатять 
палички, що тхнуть вином і стравами; знову 
загриміли рушниці, викидаючи в небо цілі 
хмари кіптяви й диму, зазвучали весільні 
промови і тости гостей, — промовляв мало 
не кожен, бо вино робить моїх односельців 
ораторами, артистами, філософами, політи
ками, пробуджуючи в них усі таланти, яки-' 
ми їх більше чи менше обдарувала при
рода. Це було традиційне весілля, хіба що 
тільки без священика. с

Священик прийшов аж надвечір, — він 
був приятелем батьків, до того ж, хотів ви
конати свій обов'язок і поблагословити ве
сілля. Один із родичів, почувши, що він при
йшов, кинувся його шукати.

— Де батюшка? — гукав він біля столів.— 
Де батюшка? — розпитував, прокладаючи 
собі дорогу серед тих, що танцювали хоро, 
і високо підіймаючи над головою пістряво
го півня, взятого, як цього вимагає звичай, 
на подвір'ї в молодої.

Священик вів благочестиву бесіду край 
одного із столів і закусував, на поли його 
ряси падали крихти.

— Отче! — зупинився біля нього селянин 
із півнем. — Ми розписали їх, а не повінча
ли. Ми безбожники, благочестивий отче!

Один із гостей у прикрашеній блискучою 
фольгою шапці, перехилившись через стіл, 
сказав священикові:

— Втрачений момент — це вже не мо
мент!

— Вип'єш зі мною, отче? — не вгавав се
лянин із півнем. — Любові не потрібен бог, 
любов прагне любові. А душа прагне вина!

Гість із фольгою на шапці твердив своє:
— Втрачений момент — це вже не мо

мент!
— Звісно! — закивала головою огрядна 

селянка, тягнучи від столу гостя з півнем. — 
Сьогодні нам випала нагода погуляти, а за
втра чекає в полі робота!

Вона таки потягла його за собою, дебела 
й рум'яна, і він, тримаючи за ноги півня, 
почав пританцьовувати, вигукуючи й загроз
ливо похитуючи головою; коли наближався 
до музикантів, то щоразу намагався застро
мити свого півня в басову трубу...

«Ф'ю, ф'ю» — лунала в полі пісенька мо
лодожона. Він прагнув дати вихід усім по
чуттям та переживанням, що сповнювали 
його душу, — весілля, музика, шлюбна ніч, 
— і розповідав про той зовсім новий світ, 
який уперше відкрив для себе. Він виводив 
своє «ф'ю, ф'ю, ф ’ююю», а переді мною 
знову поставали картини весілля. Прощання 
гостей, вечірні сутінки, гупання барабана, 
народ, який не розходиться пізно після ве
чері, щоб дочекатися, поки винесуть сороч
ку молодої, як це робиться з незапам'ятних 
часів, випити глечик ракії. В кухні горить во
гонь — гріється вода на посуд, у його від
блисках весільні гості, що зібралися надво
рі, здаються бронзовими.

На порозі з'являється суха, чорна жінка, 
піднявши високо над головою решето з со
рочкою.

— Де піп? — запитує вона.
Розштовхуючи гостей, наперед виходить

священик і зупиняється перед селянкою з
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решетом. За нею стоїть інша жінка, три
маючи в руках глечик з квіткою.
4 — Випийте й благословіть! — каже вона.

Священик повинен поблагословити незай
маність нареченої. Музиканти приготува
лися грати і чекали, коли священик підніме 
руку. Але тут наперед вискакує селянин з 
півнем і вихоплює в жінки решето з рук.

— Назад! — кричить він. — Назад, люди!
Рвонувши з місця, він кількома стрибками

опиняється в кухні, і всі бачать, як він вки
дає решето у вогонь. Високо здіймаються 
іскри, потім вогонь пригасає (від сорочки 
вже нічого не лишилося), і селянин виходить 
надвір, відштовхнувши обох жінок, що за
ціпеніли на порозі.

— Овче! — звертається він до священи
ка, ледве повертаючи язика й не в силі вже 
вимовити «отче». — Овче, любові не потрі
бен базар, любов прагне любові!

Натовп погрозливо гуде, двоє чи троє смі
ливців уже вийшли наперед, готові до бійки, 
але селянин і знаку не подає. Озирнувшись 
і не знайшовши нічого під рукою, він за- 
махується і б'є півнем у перше-ліпше об
личчя.

— Погани! — кричить він. — Тварюки! — 
Ану назад, назад, кажу вам, п'яниці! Марш 
назад!

Й б'є півнем кого попало. (Спочатку пі
вень ще подає голос, а потім замовкає, та 
селянин не випускає його з рук, молотячи 
по обличчях, що потрапляють йому під ру
ку, аж пір'я летить). Ззаду, зупинившись бі
ля музикантів, селянин з блискітками на 
шапці править своєї:

— Втрачений момент — це вже не мо
мент!..

Велосипедист був уже далеко на обрії, 
поле там злегка горбилося, хмари квітучих 
дерев здіймалися високо в небо, і тому зда
валося, що шлях раптово обривається, ніби 
губиться в синій безодні. Сусідська дівчинка 
все ще котила обруча, витягши голівку, на 
якій підстрибував бантик-гребінець. Пісня 
дедалі тихшала, але пристрасність її не мен
шала. Навіть коли постать велосипедиста 
сховалася за горбом, — ніби провалилася в 
небесну безодню, — пісню все ще було чу
ти.

Я побіг наздоганяти дівчинку, — в цю хви
лину мені теж хотілося щось робити. Може, 
найкраще було б заспівати, як той молодо
жон, вклавши у мелодію все, що сповнюва
ло мою душу. Але я не вмію співати так, як 
він, до того ж, знаю, що ніколи не зможу 
виспівати без слів те, що мене бентежить.

З Б И Р А Ч І
с м о л и

Цю колибу зліпили 
збирачі смоли, щоб 
не ходити на ночів
лю аж до лісникової 
хати по той бік гір
ської вершини. Було 
сухо й тепло, отож 
можна було ночува
ти й тут, де вони 
збирали смолу. Всю 
пообідню пору блу

кав я вирубками, дивився, як напихають 
свої мішки різним зіллям збирачі лікарсь
ких рослин, поки нарешті вже аж надвечір 
не набрів на цю колибу, що виросла серед 
галявини, мов невисока башточка, оточена 
щільною стіною сосен.

Перед колибою палало вогнище.
Збирачі смоли розповіли мені, що вранці 

пройшов дощ, хоч і невеликий, зате роботи 
завдав їм на цілий день: кожен має три ти
сячі горнят, треба повиливати з усіх них во
ду і поставити жолобки там, де їх позно
сило.

Ми сиділи біля багаття перед колибою; 
смолярі збиралися вечеряти. Витягли з вог
ню горщик з квасоляною юшкою; над ним 
тоненькою цівкою здіймалася пара, навколо 
приємно запахло заправленою чебрецем 
стравою. Один із чоловіків, вайлуватий і не
зграбний, виніс із колиби гасовий ліхтар, 
почепив його на найближчій сосні, щоб вид
но було вечеряти.

Чекаючи, поки йому насиплють у миску 
квасоляної юшки, чоловік поскаржився, що 
в нього болять суглоби.

— Коли щодня йтимуть такі дощі, я лишу
ся без ніг, — сказав він. — Бач, як литки 
попухли.

— А в мене не у всіх горнятках була во
да, — обернувся до нього той, що роздавав 
юшку. — Там, де я оглядав до обіду, ще до
велося виливати, а пізніше, мабуть, сонце 
висушило.

Я знав його вже давно. Він хворів на біло
крів'я і прийшов сюди з батьком збирати 
сллолу й дихати цілющим сосновим повіт
рям. Його худе, безвусе лице було ще блі
де, але з-під шкіри вже пробивався ледь 
помітний рум'янець, який свідчив, що хло
пець починає одужувати.
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Батько його сидів під самою колибою, на
кинувши кожушка на свої гострі, вузькі пле
чі, — сухуватий і жилавий; син скидався на 
батька, тільки в старого обличчя було порі
зане глибокими зморшками й прикрашене 
величезними гайдуцькими вусами. Права 
брова в нього була розсічена, і коли він 
хвилювався, око починало сльозитися.

— Це добре, що йде дощ, — озвався він, 
присуваючи до себе миску. — Дощ пере
йде, пригріє сонце, в лісі настане спека.

— Ото заметушаться дикі бджоли! — 
втрутився у розмову той, що вішав ліхтаря; 
у нього було дуже дивне ім'я — Фтиля.

— В спеку і смоли більшає, — провадив 
далі старий. — Тоді навіть бджоли поспіша
ють, от і здається, що вони метушаться.

Старий був бригадиром смолярів, які пі
шли в гори ще навесні. Справжнє ім'я його 
Василь Николов, та всі звали бригадира про
сто Гайдуком.

— На каніфолевому, — він, певне, мав на 
увазі Велінградський каніфолевий завод, — 
відразу побачать, наскільки збільшиться 
збір смоли, коли почнеться спека, — бур
котів він, розрізаючи хлібину.

Двоє інших смолярів мовчки слухали й 
курили.

Тільки-но ми почали вечеряти, як унизу, в 
густому тінистому лісі щось закричало, жа
лібно, мов перелякана дитина, волаючи на 
поміч. Смолярі поклали ложки і вдивлялися 
в темряву лісу, що стояв навколо щільною 
стіною.

Вони довго прислухалися, але крім ледь 
чутного шепоту лісу, нічого не могли влови
ти. Гайдук спохмурнів, на обличчя його ляг
ла темна тінь. Підвівшись з несподіваною 
для його років жвавістю, він перейшов на 
той бік вогнища, щоб краще бачити в тем
ряві; трохи постояв, прислухаючись до та
ємничого шепоту лісу, потім повернувся до 
гурту.

— Це часом не на Васовці кричать? — не
впевнено спитав Фтиля.

Старий нічого не відповів.
Я добре знав історію Васовця і розумів, 

чому бригадир не хоче про це говорити. На
прикінці війни банда п'яних жандармів по
рубала в долині шаблями сімох селян. Гай
дук, що був ятаком1 невеличкого парти
занського загону, теж мало не загинув ра
зом з усіма. Ця варварська розправа стала
ся на його очах, бозна, як вдалося йому вря
туватися в темряві; тільки на правій брові 
в нього лишився широкий слід від удару 
жандармської шаблі. Визволення старий до
чекався в горах, ховаючись у покинутих смо- 
лярських колибах та живлячись тим, що

1 Таємний помічник партизан (болг.).

давали йому добрі люди в лісових сторож
ках.

Тишу знову розітнув жалібний крик. Тепер 
він пролунав у темному лісі зовсім поруч. 
Кричала не людина, а ніби ягня чи теля.

Фтиля підхопився на ноги.
— Це мале сарненя кричить, — сказав 

він. — Можу закластися, що це сарненя.
Гайдук, притримуючи на плечах кожушок, 

теж устав. Крик замовк, і тоді всі почули 
дрібний цокіт копитець; незабаром на галя
вину, злегка освітлену пригасаючим ліхта
рем, вибігло маленьке сарненя.

— Загубилося, — мовив молодий збирач 
смоли.

— Так, — погодився Гайдук. — Матір 
шукає.

Та не встиг він наблизитися до сарненяти, 
як воно знову сховалося в темряві, блимаю
чи великими, розширеними від жаху очима. 
Раптом сарненя скочило вбік, обійшло галя
вину (ми зрозуміли це з тупоту його копи
тець) і зупинилося по той бік колиби. Те
пер воно було ближче до вогню: ми бачи
ли, як воно тремтить, напружене, мов стру
на, готове щомиті втекти. Воно не дивилося 
ні на нас, ні на вогонь, йому загрожувала 
якась небезпека ззаду.

Фтиля, незграбно балансуючи поміж по
кинутими мисками, теж спробував перейти 
на той бік вогнища, але сарненя знов утек
ло, жалібно мекаючи. Чоловіки намагалися 
приманити його до себе, але воно то втіка
ло, то знов поверталося.

Фтиля пригадав, що якось узимку вовки 
загнали оленя на лісникове обійстя; тварина 
прийшла до людського житла, шукаючи за
хисту. ї ї  нагодували й відпустили тільки піс
ля облави на хижаків.

— Вовки й сарненя сюди загнали, — 
промовив Фтиля до Гайдука. — І якщо ми 
не зловимо його, вони його з'їдять. Давай
те спробуємо його як-небудь спіймати.

Гайдук мовчки зняв із сосни ліхтаря, і чет
веро збирачів смоли рушили в тому напрям
ку, де зникло сарненя. Біля вогнища лиши
лися тільки ми з бригадировим сином і дов
го дивилися, як віддаляється світло ліхтаря 
— вогник дедалі меншав і нарешті зовсім 
розтанув у темряві. Крик бідолашної твари
ни також змовк.

Раптом повз нас стрілою промайнули без
шумні вовчі силуети. Чи, може, це нам тіль
ки так здалося?

З лісу долинали голоси збирачів смоли, 
що кликали тварину. Потім і вони вмовкли, і 
навколо залягла тиша. Нараз десь далеко за 
горою пролунав приглушений передсмерт
ний крик сарненяти. «Таки розірвали», — 
подумав я, але нічого не сказав хлопцеві. 
Він мовчки подивився на мене, потім пере
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вів погляд на згасаюче багаття й замислив
ся.

Вогонь перед колибою вже зовсім погас, 
дотлівав і жар, коли з лісу повернулися зби
рачі смоли. Гайдук скрутив цигарку і, перш 
ніж сісти на своє місце, сказав синові, щоб 
він спустився завтра до села й приніс руш
ниці.

— Треба знищити цю погань, — мовив він.
Син мовчки кивнув головою.
Гайдук був весь подряпаний, біля нього 

стояв погаслий ліхтар з розбитим склом.
Чоловіки посідали й полягали навколо вог

нища. В миски з юшкою нападало глиці, ні
хто навіть не торкнувся ложки. З гір потяг
ло вітерцем, всі тихо зітхнули.

Гайдук похнюплено курив, втупивши очі у 
темну стіну лісу; всі бачили, що на його пра
ве око, над яким лишила слід ворожа шаб
ля, набігли сльози.

— Наче та дитинка було, — бурмотів сам 
до себе Фтиля. — І як же ж воно на нас 
дивилося, якими очима!

— Та годі вже тобі! — озвався бригадир.
— Просило в нас захисту, наче дитинка! 

— не вгавав Фтиля, дивлячись, як набігає 
сльоза на розсічене око старого.

На верхівках сосен зупинилися відпочити 
перед далекою дорогою рясні зорі. \

— Добру погоду віщують, — тихо промо
вив юнак. — Завтра буде сонце.

Він говорив про добру погоду, а я думав 
про цих людей, уявляв, як ці грубі збирачі 
смоли, що похмуро сидить зараз у відблисках 
згасаючого вогнища, блукатимуть завтра на
вколишніми лісами з рушницями напоготбві, 
рятуючи від хижаків беззахисних звірят. '

З болгарської переклав 
Микола ПАВЛЮ'К

БИТИ! Після довгих су
перечок в різних урядових 
інстанціях міністерство ос
віти Баварії офіційно пові
домило директорів шкіл, що 
закон про тілесні покарання 
учнів залишається в силі. 
Єдина зміна полягає тепер 
в тому, що вчитель може 
лупцювати своїх вихован
ців лише в присутності 
двох своїх колег.

РЕЛІГІЙНА МЕЖА. 
Двір жіночої школи в 
Мюльдорфі (Баварія) роз
ділено білою смугою на дві 
половини. На одній грають 
діти-католики, на другій — 
діти-євангелісти. Грати ді
тям разом не дозволяє 
шкільне начальство. Навча
ються католики та єванге
лісти також в окремих кла
сах.

? ДЕЛЬФІН І ПРОФСПІЛ
КИ. В місті Сан-Луї 
(штат Міссурі, США) в 
профспілку поштовиків 
прийнято почесним членом 
дресированого дельфіна 
Туффі. Під час перебування 
групи аквалангістів у під
водному будинку Туффі 
звідси перевозив кореспон
денцію на базу.

МЕДИЧНІ МАНЕКЕНИ. 
Університет в Лос-Анжело- 
сі запропонував кільком мо
лодим дівчатам працювати 
«медичними манекенами». 
Під час лекцій з невропато
логії та психіатрії дівчата 
зображують різні захворю
вання: істерію, хворобу
святого Вітта, втрату пам’я
ті, боязнь простору тощо.

ТРОШКИ ІСТОРІЇ. Істо
рики встановили, що перше 
шлюбне оголошення в Шве
ції з’явилося в 1727 році. 
Подала його жителька 
Стокгольма, 31-річна А. Со
ренсен. Тодішній міністр 
внутрішніх справ наказав 
перевірити, чи не божевіль
на ця жінка, коли вона на
магається знайти собі чоло
віка у такий спосіб.
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Ян Сміт підписує декла
рацію «незалежності».

високого пагорбка 
поблизу Булавайо, ін
дустріального центру 

Родезії, вдивляється в далечінь 
мертвими очима бронзовий Се- 
сіль Роде. В галереї англійських 
колоніальних піратів Роде посідає 
одне з чільних місць.

Син священика, він приїхав у 
80-х роках минулого сторіччя на 
південь Африки шукати долі. Ве
селий бог удачі, говорячи слова
ми Редьярда Кіплінга, щедро до
помагав йому. Незабаром Роде 
фантастично розбагатів на зе
мельних та інших спекуляціях, 
став діамантовим королем, пре
м'єром Капської колонії, главою 
заснованої ним Британської Пів
денноафриканської компанії. Та 
всього цього було замало для 
його апетитів. Тоді палала зоря 
золотого віку колоніалізму, і 
Родсу дуже кортіло стати Напо
леоном цього віку. Він мріяв 
прокласти залізницю через всю 
Африку від Кейптауна до Алек- 
сандрії і подарувати лондонсько
му Сіті цілий африканський кон
тинент, як дарували колись піра
ти англійським вінценосцям на
грабовані діаманти, одержуючи 
за це адміральські титули.

Для початку Роде спробував за
хопити одну з бурських респуб
лік, та не вийшло. Німецький кай-

Від Сесіля Родса 
до Яна Сиіта

В кого цілиться ватажок 
родезійських расистів?
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зер Вільгельм загрозливо наїжив 
вуса, Лондон підгорнув хвоста, 
йоганнесбурзька експедиція Род
са з тріском провалилася. Зате в 
північному напрямку його справи 
йшли чудово. За кілька ящиків 
рушниць і віскі Британська Пів
денноафриканська компанія від
купила в тутешнього вождя Ло- 
бенгули всі багатства надр тери
торії, де була колись велика аф
риканська держава Зімбабве. Не
забаром Роде «ліквідував» Лобен- 
гулу і став володарем всієї З ім
бабве аж до річки Замбезі і да
лі на північ.

Однак Сесіль Роде встиг здійс
нити лише частину своїх маячних 
задумів. Перед смертю він у 
духівниці наказав використати усі 
його колосальні капітали на ство
рення таємничого ордену коло
нізаторів, організованого на зра
зок єзуїтського. Місією нового 
ордену повинно було стати пере
творення ■ всієї земної кулі на 
англо-американську колонію.
Крім цієї духівниці, Роде ще за
лишив афоризм: «Освічений негр 
є найнебезпечнішою істотою».

Колонізатори назвали землю 
Зімбабве ім'ям Родса. Так ви
никла на політичній карті Африки 
Родезія. У 1923 році Англія ку
пила у Британської Південноаф
риканської компанії за 3750 тисяч 
фунтів Родезію з усім ї ї  живим 
і мертвим інвентарем. Відтоді Ро
дезія стала колонією англійської 
корони. За легендою, саме на 
родезійській землі існувала зга
дувана в біблії країна О фір , звід
ки цар Соломон вивозив гори зо
лота. Родезія й справді стала кра
їною О фір для лондонського С і
ті. Мідь, діаманти, золото, вана
дій, мільярдні бариші концернів. 
А для «тубільців» і донині збері
гається режим резервацій і раб
ства, такий самий, як і в сусідньо
му фервурдівському царстві. А ф 
риканцям заборонено ходити тро
туарами. Запроваджено тисячі ін
ших обмежень. Споруджено під
земні концтабори. Взагалі, не 
Лондон, а Преторія була і зали
шається духовно метрополією ро
дезійських плантаторів. Не в Лон
дон, а в Кейптаун посилають во
ни вчитися своїх синків і самі за
повнюють південноафриканські 
курорти й казино.

Минули десятиліття, змінилося 
лице нашої планети. Ураган виз
вольних рухів знищив колоніалізм 
майже повністю на всіх континен
тах, а в Африці майже суспіль 
від узбережжя Середземного мо
ря аж до берега Замбезі, до ро
дезійського кордону. Існування ро
дезійської вотчини здичавілого 
расизму на самому порозі віль
ної Африки стає чимраз більшим 
анахронізмом. Народ Зімбабве 
рішуче вимагає свободи, справж
ньої незалежності Родезії вима
гають 36 вільних африканських 
держав, вся світова громадськість,

Об'єднані нації. Англійські лейбо
ристські лідери обіцяли перед 
парламентськими виборами до
могтися людських прав для аф
риканців Родезії.

Та чим ясніше стає прирече
ність родезійського рабовласни
цького режиму, тим більше шале
ніє правляча зграя родезійських 
«ультра». Недавно вона під зву
ки музики «Тангейзера», цього 
вагнерівського гімна середньовіч
чя, проголосила утворення на 
місці родезійської колонії «не
залежної Родезії», нової мертво- 
народженої держави расистів і 
рабовласників. Так в минулі сто
річчя деякі піратські зграї про
голошували свої лігва «незалеж
ними державами».

Тільки безмежна тупість рабо
власників могла викликати у ро
дезійських ультра божевільну на
дію сховатися за водною стріч
кою Замбезі від невблаганного

Генерали Сміта.

історичного процесу, від бурх
ливого потоку визвольних рево
люцій і вберегти своє криваве па
нування.

Очолив і оформив операцію 
«незалежності» фюрер родезій
ських ультра, прем'єр-міністр Пів
денної Родезії Ян Дуглас Сміт. 
Зарубіжні газети повідомляють 
про нього: син шотландського
м'ясника, зріст — 1,83 метра, 
вік — 46 років. До цих відомо
стей про Сміта мало що можна 
додати — настільки бідна його 
біографія плантатора середньої 
руки. Він вискочив порівняно не
давно на політичну арену з бу- 
лавайських барів, як Гітлер з 
мюнхенських пивних. Про Сміта 
заговорили лише в 1961 році, ко-

3 поліцейськими собака
ми на людейі
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ли Лондон надав Родезії нову ко
лонізаторську конституцію, за якою 
200 тисяч білих одержали 50 пар
ламентських місць, а 4 мільйони 
аф рикаців— лише 15. Та і цю кон
ституцію Сміт зустрів у багнети, 
мало не як «червону». Це зроби
ло його фаворитом родезійсько
го тютюнового короля Лільфор- 
да, південноафриканського муль- 
тимільярдера Гаррі Оппенгейме
ра, Фервурда і Салазара, всьо
го расистсько-фашистського рабо
власницького кодла. Верховоди 
цього кодла остаточно дійшли 
висновку, що без переходу в 
контрнаступ не можна запобігти 
визволенню цілої Африки. Тому 
вони вирішили зробити Південну 
Родезію плацдармом контрнасту
пу, а Зам безі—вихідним рубежем. 
Сміт був для них цілком підхо
дящою фігурою. Тому його по
садили прем'єром і дали гроші 
на створення власної партії — 
«Родезійський фронт». Тому його 
благословили на авантюру «неза
лежності». І Сміт виконав це 
доручення.

Ян Сміт і його хазяї добре роз
рахували свої сили, перш ніж під
нести піратський прапор «неза
лежності». У розпорядженні Смі- 
та є до зубів озброєна 8-тисячна 
армія добірних головорізів, 18 
тисяч поліцаїв і кілька сотень 
псів, спеціально навчених загри
зати африканців. До того ще й 
«дочки Яна Сміта» (так зветься 
утворена ним жіноча фашистська 
організація) мають у своїх сумках 
поруч з пудрою і губною пома
дою дамські пістолети. Смітові 
гарантовано широку військову, 
економічну, фінансову і всіляку 
іншу допомогу з боку Фервурда 
і Салазара; останній вже підкинув

у Родезію загони своїх вояк. Йо
го потай підтримують також аме
риканські, англійські, західноні
мецькі монополії. Йому плеска
ють куклукскланівці, есесівські 
недобитки, ватажок англійських 
фашистів Джордан. Освальд Мос- 
лі готується переїхати під його 
крило. Сміт дуже добре знає ці
ну словесним громам англійсько
го прем'єра Вільсона і його дип
ломатичним маневрам.

Та чого варті всі ці козирі См і
та і його хазяїв у порівнянні з 
гігантською міццю цілого конти
ненту на марші до волі, до ново
го життя!

Джошуа Нкомо — один з 
керівників визвольного 

руху.

Народ Зімбабве не ско
рити!

У журналі школи, де вчився 
Сміт, є такий запис: «Ян Сміт — 
капітан команди регбістів. Він не
поганий нападаючий, але не вміє 
обирати момент для атаки».

Нині Сміт також невдало обрав 
момент для свого стрибка шака
ла. Він взагалі спізнився народи
тися. Коли б він був сучасником 
Сесіля Родса, то, мабуть, зробив 
би ще кращу кар'єру ніж Роде, 
А тепер його та його ефемерну 
«державу» не врятує жодний ве
селий бог удачі. Не та епоха.

І недовго ще нестиме свою вах
ту бронзовий Родс на крутом) 
пагорбку під Булавайо.
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Марка-шпигун, випущена англійцями в роки пер
шої світової війни.

ІАИ Рк'И -
ШПИГУНИ

У ті часи, коли ще не було по
штових марок, на конвертах, як 
знак оплати, ставився спеціаль
ний штемпель. Цікаво, що він з'я
вився насамперед як засіб бо
ротьби із шпигунством.

Під час англійської буржуазної 
революції у XV II столітті на пошті 
поруч з прибічниками Кромвеля 
працювали і прибічники короля 
Карла І. Вони широко використо
вували пошту для передачі шпи
гунських відомостей. Внаслідок 
цього кореспонденція часто до
ставлялась з великим запізненням, 
а іноді й зовсім не доходила до 
адресатів. З метою контролю, то
дішній генеральний поштмейстер 
Англії Генрі Бішоф видав розпо
рядження ставити на листи штем
пель з датою їх надходження, щоб 
поштові чиновники-шпигуни не 
затримували кореспонденцію.

Після того минуло майже три 
століття, і в роки першої світової 
війни поштові марки стали знаряд
дям, яким вже широко і різнома
нітно користалися агенти обох 
воюючих сторін.

Коли поштова цензура була ду
же посилена, розвідники відшуку
вали найнеймовірніші засоби пе
редавати свої повідомлення з од
нієї країни в іншу. Наприклад, 
англійська розвідка підробила з 
цією метою німецькі поштові 
марки вартістю в 10 і 15 пфенігів, 
які були тоді у обігу в Німеччині.

Ф ілателістам добре відома ця 
марка з алегоричним зображен
ням Німеччини. Художник П. Валь- 
драрфі обрав для цього портрет 
популярної на той час артистки 
Анни Фюрінг.

Англійська розвідка надрукува
ла ці марки на папері, оброблено
му відповідними хімікаліями, * 
забезпечила ними своїх агентів, 
які діяли на території Німеччини.

Англійські агенти писали звідти 
нічого не значущі листи підстав
ним адресатам в нейтральні краї
ни і наліплювали на конверти під
роблені марки. І саме на цих мар
ках робилися невидимі шпигунські 
повідомлення. Звичайно, щоб пе
редати якесь одне повідомлення, 
доводилося викладати його на ба
гатьох марках.

Німецькій військовій цензурі й 
в голову не приходило звернути 
увагу на ці марки, бо зфабрико- 
вані вони були досить вдало. Роз
крилось все випадково. Один ди
пломат — завзятий філателіст, по
свячений в справу з марками, не 
втримався і показав одну з фаль
шивих марок своєму знайомому, 
також філателісту. Так розкрилася 
ця таємниця, і німці, звичайно, 
вжили відповідних заходів.

І в наші дні є приклади викори
стання поштових марок з шпигун
ською і диверсійною метою. Ре
ваншистські організації, розміще
ні в Західному Берліні, займають
ся підробкою поштозих марок Ні
мецької Демократичної Республі
ки. Вони наносять на фальшиві 
марки різні провокаційні написи. 
Наприклад, на одній з серій під
роблених марок було надрукова
но провокаційний заклик: «Пра
цюй повільно». Агенти західноні
мецьких диверсійних центрів 
намагаються розповсюджувати та
кі марки на території НДР, та їм 
це погано вдасться.

ЗАХИСНИКИ люд
ських ПРАВ. За новим 
австрійським законом, не
виправні хазяї будинків 
розпусти можуть бути за
суджені до ув'язнення. Нео- 
націстська, так звана «Віль
на партія Австрії» побачи
ла в цьому законі порушен
ня прав людини і звернула
ся із скаргою до Міжна
родної ліги захисту прав 
людини в Страсбурзі. Звер
нення це, однак, залиши
лося без відповіді.

ЖЕРТВА МАРНОСЛАВ
СТВА. Один фальшивомо
нетчик з Атланти (США) 
протягом багатьох років ус
пішно підробляв десятидо- 
ларові асигнації. Робив він 
це так спритно, що жодно
го разу не викликав підоз
ри. Згубило цього фальши
вомонетчика власне марно
славство. Йому закортіло 
замінити на деяких банкно
тах портрет президента Спо
лучених Штатів... своїм 
власним! На цьому його й 
спіймали.

ЗМІНИЛИ ФАХ. У Нью- 
Йорку розкрито банду гра
біжників, яка складалася з 
двох десятків колишніх по
ліцейських службовців, що 
вийшли на пенсію або з різ
них причин залишили полі
цейські органи.

ОДНОДЕННИЙ МАТРІ
АРХАТ. Щороку, одного 
дня, на протязі 24 годин в 
маленькому грецькому міс
течку Монокліссіа панує 
«матріархат». Жінки цілий 
день проводять на вулицях і 
в кафе. Вони п’ють, палять 
цигарки, грають в карти і 
обговорюють політичні події 
та спортивні новини. А чо
ловіки в цей час сидять вдо
ма, займаються господарст
вом і доглядають за дітьми. 
Кожного чоловіка, що нава
житься в цей день вийти на 
вулицю, обливають водою.
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Віктор Е Н Г Л Б Е Р Т
Фото автора

НЕ
«Сині люди» ☆  Соляні копальні Більми f t  Бо
соніж по Тенере ☆  Іклани, імаджігени, 
ігдалени ☆  Аллахові слід допомагати 
f t  Невже європейці цілуються! ☆  Дерево 
Тенере f t  Пустеля злітає в повітря f t  Рама
дан — не для подорожніх f t  Схема життя: 

коло на піску.

Я пишаюся своїм новим 
кочівницьким «тагільму- 
стом» — головним убором 
із вузького куска бавовня
ної тканини завдовжки 20 
футів, — але всі мої спроби 
загорнути ним голову так, 
як це роблять кочовики, 
закінчуються невдачею.

— Хай тобі чорт! — ви
гукую спересердя, одрізаю 
дві третини тагільмуста й 
відкидаю геть. Ну, от, на
решті. Давно треба було це 
зробити. Голова й обличчя 
закутані, залишилася тільки 
вузька щілина для очей. 
Стоячи поряд із своїм вер
блюдом, думаю про те, що 
тепер ніхто б, напевно, не 
відрізнив мене від моїх су
путників, хоч я — бельгієць, 
а вони — туареги, жителі 
південної Сахари.

Туареги. Найдосвідченіші, 
наймужніші кочовики в сві
ті. Горді, стрункі й високі 
воїни-бербери, чиї предки Туарег-імаджігсн у традиційному 

вбранні — тагільмусті.

населяли в сиву давнину пів- 
нічноафриканське узбереж
жя Середземного моря, а 
потім в пошуках чи то но
вих земель, чи то свободи 
від арабських завойовників 
емігрували на південь, в пе
кучі піски пустелі, яка від
тоді стала для них рідною 
домівкою.

Туареги переінакшили од
ну з традицій ісламу. Чоло
віки цього племені закрива
ють свої обличчя від сто
ронніх очей, а жінки ходять 
з відкритими обличчями. Я 
довго жив серед туарегів, 
але чому вони роблять са
ме так — не зумів дізна
тися. Гадаю, що ця тради
ція виникла з потреби захи
щати лице від сліпучого 
сонця Сахари. В усякому ра
зі, зараз чоловіки-туареги 
відкривають свої обличчя 
тільки в товаристві дуже 
близьких друзів.

Якщо в туарега вистачає 
грошей на пофарбовану тка
нину, він купує собі тагіль- 
муст синього кольору. 
Фарба линяє, переходить 
на шкіру, і тому європейські 
мандрівники колись дали їм 
прізвисько «сині люди». Ці 
кочовики мужньо й уміло 
воювали проти французів, 
коли останні вторглися в Са
хару, але кінець кінцем
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списи й шаблі програли у 
змаганні з вогнепальною 
зброєю.

На щастя, туареги — лю
ди не злопам'ятні. Тим-то в 
наметі кочовика я почуваю 
себе в більшій безпеці, ніж 
на вулиці мого рідного 
Брюсселя в годину пік.

Ну, а в дану мить я вза
галі цілком спокійний за 
власну долю. Мене прийня
ли погоничем у верблюжий 
караван. А це означає, що 
на протязі наступних кіль
кох тижнів я й сам буду 
повноправним туарегом.

Ми стоїмо табором у Ні
гері, в оазисі Більма. За 
шістсот миль звідси на пів
нічний захід, в Алжірі, деякі 
туареги працюють зараз у

французькому атомному 
центрі в Ін-Еккері. Інші на
віть стали гідами й водять 
партії туристіз.

Але в Нігері жоден туа
рег ніколи в житті не чув 
навіть слова «атом». Тури
сти? Вони не відвідують піс
ки Тенере, цієї особливо не
гостинної частини південної 
Сахари, куди я незабаром 
маю вирушити. Тут, у Нігері, 
«сині люди» все ще додер
жуються способу життя, ус
падкованого від праотців. 
Вони розводять верблюдів, 
овець, кіз. І займаються ста
ровинним промислом — во
дять каравани з сіллю із Са
хари, де її скільки завгодно, 
в скотарські райрни півдня, 
де її обмаль.

Сіль, яку повезе наш ка
раван, видобута в копаль
нях поблизу Більми. Пра
цюють на тих копальнях 
негри племені канурі. Щоб 
розпушити сіль, вони ллють 
у копальню воду, а потім 
додають до неї соду — для 
очищення від домішків. Во
логу сіль засипають у дере
в'яні форми; висушена со
ляна болванка важить, при
близно, 40 фунтів. Формою 
своєю вона нагадує гриб на 
довгій ніжці з плоскою шап-

Караван зупиняти не можна: погоничі обідають на ходу.



Армія дромадерів вирушає в 600-кілометровий похід через «найзловіспішу
пустелю світу».кою. Такі болванки дуже не

зручно нав'ючувати на вер
блюдів. Впавши, соляні бол
ванки розколюються вдріз- 
ки. Чому канурі не виготов
ляють брусків зручнішої 
форми, я не знаю. Не зна
ють цього й туареги. Коли 
я запитую їх, вони тільки клі
пають очима.

Готуючись* до переходу, 
товчемо просо, плетемо ві
рьовки з волокна фігових 
пальм, вантажимо сіль. Я 
лагоджу свої мішкуваті шта
ни, вони вже встигли подер
тися.

Туареги придивляються до 
мене уважно, але тиш
ком, непомітно. Вони схва
люють мій тагільмуст — не 
догадуючись, що я відрі
зав од нього дві третини. 
Вони всміхаються, коли я 
скрикую й підстрибую од 
несподіванки, укушений зза
ду верблюдом.

Вони кивають головами, 
дивлячись, як я нав'ючую 
своїх верблюдів, і сміються 
з численних помилок, які я 
роблю в їхній мові — тома- 
шек. Вони бачать, що я не 
боюся бридких зелених вер
блюжих плювків, а в пусте
лі, де вода призначається

тільки для пиття, миюся 
не частіше за них, тобто ду
же рідко.

Я люблю верблюдів і за
хоплююся ними. І, на мій 
погляд, вони дуже смішні. 
Я регочу, дивлячись, як уве
чері вони стають колом нав
колішки, мов старі жінки, й 
починають ворушити своїми 
гумовими губами, пережо
вуючи корм; раз у раз вони 
щипають один одного, а ко
ли десь недалеко починає 
вити шакал, всі вони повер
тають голови в тому на
прямку і втуплюють у тем
ряву зневажливі погляди.

Туареги також люблять 
верблюдів, бо тільки завдя
ки цим тваринам вони і мо
жуть існувати в пустелі. Але 
нічого смішного в них туа
реги не знаходять. Нато
мість вони сміються з ме
не через те, що я сміюся 
з верблюдів.

І от, нарешті, ми вирушає
мо. Кожному дромадеру 
окремо, спершу навантажив
ши його, наказують підвес
тися, потім прив’язують його 
мордою до хвоста поперед

ньої тварини. Туареги кри
чать, верблюди гарикають і 
ревуть. Як тільки вервечка 
готова, її зрушують з місця, 
бо верблюд, що стоїть без 
діла, обов'язково утне яку- 
небудь капость.

Для вервечок не існує 
будь-якого визначеного 
маршового порядку. Іноді 
вони посуваються одна за 
одною, іноді — паралельни
ми рядами. Через Тенере 
не прокладено ніяких сте
жок. Удень нам указувати
муть шлях напрямок вітру, 
палаюче сонце й обриси 
дюн; уночі орієнтири наші 
сяятимуть на холодному зи
мовому небі Сахари.

Спочатку ми, погоничі, 
йдемо пішки, щоб не втом
лювати верблюдів і мати 
змогу поправляти на ходу 
погано закріплений вантаж. 
Наш шлях лежить крізь не
скінченні коридори між дю
нами. Мені приємно кроку
вати босоніж по м'якому 
піску.

Тепер і я, в свою чергу, 
пильніше придивляюся до 
людей, у товаристві яких
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маю перетнути одну з най- 
зловісніших пустель земної 
кулі.

їх десятеро. Шість дорос
лих воїнів із закутаними об
личчями і один підліток, 
він уперше надягне тагіль- 
муст, коли йому сповниться 
15 чи 16 років. У них пра
вильні риси облич, шкіра та
ка ж біла, як і моя. Двоє з 
супутників — хлопчики-нег- 
ри. Це — «іклани», що мо
вою томашек означає «ра
би». Втім, рабство тут розу
міють не так, як у нас, на 
Заході.

Туареги колись робили 
своїх полонених рабами, є 
в них $аби й зараз, але ку
півлею чи продажем живо
го товару вони не займали
ся ніколи. Нині іклани мо
жуть за власним бажанням 
залишати своїх хазяїв, та 
більшість із них не кори- 
стається з цього права. Та
ким чином, це не раби, а 
скоріше слуги, що працю-, 
ють не за гроші, а за харч, 
— найнижча каста в поділе
ному на соціальні верстви 
суспільстві туарегів.

Найбільш поважаною ка
стою у туарегів є «імаджі- 
гени» — «вельможне пан

ство», яке в минулому гоа- 
бувало каравани, вело не
скінченні війни з іншими 
племенами, а згодом утво
рило ядро опору французь
ким загарбникам.

Високий туарег-імаджігєп 
і сьогодні справляє неаби
яке враження своєю велич
ною поставою й манерами: 
він не ходить, а ступає... І 
навіть коли він просить си
гарету, то робить це з ви
глядом короля, що посвя- 
щає свого підданого в ри
царі.

Найчисленнішою є каста 
васалів, які й понині щоро
ку сплачують подать своїм 
вельможним панам. Очевид
но, їм і на думку не спа
дає, ш,о цю традицію давно 
вже можна було б пустити 
в непам'ять.

Втім, більшість моїх су
путників не належить ні до 
вельможних панів, ані до 
васалів; вони походять з ка
сти «ігдаленів», тобто «по
божного племені». Ігдалени 
додержуються мусульман
ських обрядів скрупульозні
ше за інших туарегів, які 
взагалі не відзначаються 
надмірною побожністю. Мої 
супутники моляться, як того

вимагає коран, п'ять разів 
на день. З-поміж ігдаленів 
походять і туарезькі «мара- 
бути» — святі люди.

О, мало не забув про 
свого десятого супутника. У 
нього правильні риси облич
чя і темна шкіра. Він напо
ловину негр, наполовину 
бербер, і таке сполучення в 
цьому суспільстві, де є чор
ні раби, ні в кого не викли
кає подиву.

Я працюю в парі з Саїду, 
нашим ватажком. Мій обо
в'язок — пасти задніх і 
пильнувати, щоб у нашій 
вервечці все було гаразд. 
Особливо уважно придивля
юсь до вірьовок, що з'єдну
ють дромадерів між собою. 
Жоден в'ючний верблюд не 
зробить і кроку вперед, як
що хто-небудь не тягтиме 
його за собою.

Я вже знаю години, коли 
Саїду зупиняється, щоб чи
нити намаз. Як тільки настає 
час молитви, біжу вперед і 
займаю його місце на чолі 
каравана. Це викликає за
гальне схвалення, бо кара
ван не повинен зупинятися 
ні на мить, аж до довгого 
нічного привалу. Якщо б він 
зупинився, то верблюди

99



Дочка пустелі — юна берберська красуня.

В оазисі Фаші. Паки захищають од вітру, чай скипів — кочовики
чнвають.

відпо-

стали б навколішки, а від 
цього рвучкого руху ноша 
часто перелітає через голо
ви тварин, і тоді її треба 
припасовувати знову.

Снідаємо на ходу. Проте 
ми не їмо, а п'ємо, бо сні
данок складається із суміші 
води, розкришеного сухого 
козячого сиру й товченого 
проса.

Йдемо не дуже швидко: 
півтори-дві з половиною ми
лі на годину по сліпучо-жов
тому пеклу. І все ж навіть

ця швидкість здається над
то великою, коли доводить
ся місити ногами м'який пі
сок. Я стомлююся. Коли вже 
хто-небудь сяде на верблю
да? Скоріше б! Ноги аж гу
дуть, але я не хочу бути 
першим.

Нарешті Саїду хапає сво
го головного верблюда за 
холку й вухо. Дромадер ре
ве й намагається вирвати
ся, але Саїду стрибає — і 
ось він уже сидить верхи на 
вантажі.

Я одразу ж роблю те са
ме. Решта також видираєть
ся на спини тварин. Ми бре
ли пішки чотири години по
спіль. Слава богу, традиція 
вимагає такого пішого пере
ходу тільки в перший день 
подорожі. Далі посуватиме
мось верхи.

Сутеніє. Але ми прямує
мо далі. На небі засвічують
ся зірки. Саїду орієнтується 
по одній з них і вказує на 
неї мені:

— Аллах подарував нам 
її.

— Слава аллаху, — відпо
відаю я.

— Так, — киває головою 
Саїду.

Повна злагода панує між 
мною і цим жителем пу
стелі.

Але, о господи, мені вже 
ломить поперек од нескін
ченного гойдання на вер
блюжій спині. Коли, нареш
ті, буде привал?

Ми зупиняємося саме в 
ту мить, коли сили верблю
дів вичерпуються до небез
печної межі. Ще крок — і 
тварини почали б надрива
тися. Ця межа відома туа
регам з давніх-давен, так 
само як і те, що брати з со
бою в дорогу й як лікувати 
хворих дромадерів.

Розв'ючуємо тварин, зні
маємо з них геть усе — і 
так робитимемо на кожно
му привалі.

Потім путаємо верблюдів 
і даємо їм корм, який везе
мо з собою. Тепер ми спо
кійні: стриножені, вони не
розбредуться по нічній пу
стелі в пошуках трави, й нам 
не доведеться гаяти весь 
наступний ранок на те, щоб 
знову зібрати їх докупи.

Вечерю готуємо на мале
сеньких вогнищах із хмизу, 
який верблюди везуть на 
своїх горбах. І, перш за все, 
кип'ятимо чай, міцний і дуже 
солодкий — це чудодійний 
напій для втамування спра
ги й відновлення енергії. 
Без традиційного чаю кочо
вик швидко втрачає свій зви
чайно добрий гумор.
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Чай готують любовно і 
п'ють церемонно, по три 
маленьких склянки на брата. 
Потім ми їмо з одного ка
занка, кожен своєю власною 
дерев'яною ложкою. Втім, 
завжди виявляється, що в 
одного чи двох чоловік лож
ки немає, і тоді інші пуска
ють свої черпаки по кругу. 
Мою ложку вони не беруть: 
вона металева й надто ма
ла.

Як безтурботно мої су
путники поглинають доро
гоцінну воду! В усіх інших 
караванних справах ці лю
ди такі обережні, так не 
люблять ризикувати. Але до 
води, цього найважливішого 
вантажу, вони ставляться 
недбало. Немов демонструй 
ють свою безмежну віру в 
аллаха — мовляв, він не за
лишить їх у біді.

Що ж, гаразд. Туарегам 
видніше, вони знають, що 
роблять. Та мине якийсь час, 
і я пересвідчуся, що Все
вишній не може приділити 
нам уваги, бо зайнятий, оче
видно, іншими справами, і 
що краще було б, якби мої 
друзі самі хоч трошки допо
магали своєму Всевишньому 
в його добрих ділах.

Хоч спрага дошкуляє ме
ні більше, ніж моїм супут
никам, я роблю тільки один 
ковток — і зупиняюся. Ал
лах тут ні при чому: просто 
вода жахлива на смак, і в 
ній, здається, щось плаває!

Придивившись, бачу, що 
вода в моєму бурдюку мі
стить козяче й верблюже 
волосся, а також велику 
кількість глини й зелених 
рослин, за допомогою яких 
туареги роблять шви водо
непроникними. Видно, в 
шкурі, з якої виготовлений 
куплений мною в Більмі бур
дюк, ще зовсім недавно бі
гала коза.

...Вже чотири дні йдемо 
ми через Тенере. Чотири 
дні, в усьому схожих один 
на одний. Нещадне сонце, 
пісок, безхмарне небо.

Одноманітність. Шурх, 
шурх, шурх — широкі вер
блюжі лапи м'яко ступають

по піску. Весь час в одному 
незмінному ритмі.

Туареги часто співають у 
дорозі — пісні про кохання, 
балади про ратні подвиги» 
Я наслідую їх, безбожно пе
рекручуючи словами спотво
рюючи своєрідну ~ мелодії. 
Мої зусилля смішать моїх 
друзів, але я зроєтаю в тхг 
ніх очах.

Та співи незабаром п р и г 
пиняються, так само я к " і 
розмови, бо від таких вправ 
пересихає в горлі й хочеть
ся пити. Запаси води в бур* 
дюках швидко зменшують? 
ся, і Саїду оголошує, що 
надалі споживання- її довё* 
деться нормувати. Нарешті 
він прийшов на допомогу 
аллаху.

Ледве тримаючись на но
гах од утоми, я розванта
жую верблюдів, згрібаю пі
сок, готуючи собі ложе на 
ніч, потім припадаю до бур
дюка — один довгий ков
ток, не більше! — а тоді 
вже, нарешті, лягаю й загор
таюся в ковдру. Незважаю
чи на гидкий смак води, я б 
залюбки випив зараз цілий 
бурдюк... Та вже за мить я 
сплю, як убитий.

П'ятий ранок відрізняєть
ся од попередніх. О, чудо 
з чудес — недалеко від на
шої стоянки росте трава! 
Якась заблудла хмарка про
лилася тут водою, і сім'я, 
що залишилося в піску піс
ля останнього такого чуда, 
проросло.

Маленький «іклан» Рабеду із своїм улюбленцем.



Соляні копальні коло Більми.

В пошуках ніжних пагінців 
верблюди порозбредалися, 
хто куди. Увесь ранок іде у 
нас на те, щоб зібрати, за
гнуздати й навантажити їх.

Сонце пече щосили, тва
рини втомлені й пручають
ся. Вони поводяться гірше, 
ніж звичайно. Я дістаю три 
добрячих стусани, потім 
один з верблюдів боляче 
кусає мене. Нарешті, і мені 
уривається терпець. Боксер
ським ударом я б'ю напад
ника по гумовому носу. Еер- 
блюд починає ставитися до 
мене з більшою повагою — 
але про любов між нами 
віднині не може бути й 
мови.

Я знаю, що незабаром ми 
зможемо досхочу напити
ся й поповнити свої запаси 
води. Саїду вказав на кряж,

що ледь бовваніє на видно
крузі.

— Фаші, — сказав він.
Фаші. Справжній оазис, 

який ми побачимо на нашо
му шляху між Більмою й 
Агадесом. Всі інші місця, де 
ми набиратимем воду, — це 
або колодязі, або водойми
ща з стоячою водою.

Тепер, коли мета перед 
очима, я сповнююся нетер
піння. Мені кортить їхати 
швидше, швидше. Туареги, 
проте, не поспішають. їх 
теж мучить спрага, але зви
чай забороняє їм виявляти 
хвилювання чи страх.

Спадає вечір, та відстань 
до Фаші, здається, не змен
шується; втім, неозброєним 
оком уже видно розколину 
в гірському кряжі, що веде

Сіль готова для транспортування. Десь далеко в серці Африки туарег міня
тиме її на просо, цукор, чай. тканини.



Першими п’ють верблюди — такий закон туарегів.

до оазиса. Ми ще простува
тимемо туди багато годин: 
адже мої супутники ще не 
почали причепурюватися, 
готуючись до зустрічі з не
знайомцями.

Я мандрував по нагір'ю 
Ахаггар в Алжірі з туаре- 
гами-імаджігенами. І щора
зу без будь-якого словес
ного попередження безпо
милково вгадував, що ми 
наближаємося до якогось 
селища. Мої супутники вби
ралися в свої найкращі та- 
гільмусти й накидки, чіпля
ли на бік шаблі...

О дев'ятій вечора прохо
димо крізь ущелину в ске
лях і повільно спускаємося 
вниз положистим схилом. 
Опівночі, при світлі молодо
го місяця, бачимо перші 
пальми.

Вітер доносить до нас глу
хі удари макогонів, що тов

чуть просо в дерев'яних 
ступах. Прислухаюся, чи не 
брешуть у селищі собаки. 
Мене це таки обходить: 
злі, худі собаки жителів пу
стелі завжди обирають ме
не своєю жертвою, чужинця.

Канурі з бурдюком і де
рев'яною чашею зустрічає 
нас коло в'їзду до селища. 
Жителі оазисів добре зна
ють, як безмежно поклада
ються туареги на ласку ал
лаха.

Я чекаю, доки досхочу на
п'ються інші, потім жадібно 
припадаю до бурдюка. 
Можливо, він теж новий, 
але я не встигаю цього по
мітити, бо ковтаю воду над
то швидко.

У Фаші ми залишаємося 
на два дні — даємо відпо
чинок верблюдам і відпочи

ваємо самі, плетемо вірьов
ки, лагодимо свій одяг. В 
селищі зійшлося кілька ка
раванів. Відвідуємо їхні сто
янки, домовляємося далі 
мандрувати разом.

Шкода, що туареги, ви
рушаючи в похід з карава
ном, не беруть із собою сво
їх родин. Мені так подоба
ються їхні кочові табори, я 
люблю їхніх милих дітлахів, 
у яких моя особа завжди 
спочатку викликає страх. 
Мене вражає незвичайна 
врода й граціозність їхніх 
щирих і приязних жінок, з 
якими туареги-чоловіки по
водяться, як з рівними, від
різняючись у цьому від ара
бів.

Мені подобається ціка
вість туарегів до наших єв
ропейських звичаїв, готов
ність, з якою вони поясню
ють свої власні традиції — 
завжди з почуттям гумору 
й такту.

— Ми чули, ніби в твоїй 
країні, — сказав якось один 
з моїх супутників, пригоща
ючи мене чаєм, — чоловіки 
принижуються до того, що 
притискають свої губи до 
губ своїх дружин. Чи це 
правда?

— А чи правда, — пари
рував я, — що чоловіки- 
туареги принижуються до

Піщана Оуря в Сахарі. Той, хто пережив її, знає, що таке пекло!



того, що труться носами із 
своїми дружинами?

Якусь мить ми дивилися 
один одному в очі, потім 
вибухнули сміхом.

Сім’я кочовика в похідному наметї.

Залишаємо Фаші, і я на
лічую армію з двохсот вер
блюдів. Це аж ніяк не оз
начає, що нам тепер легше 
буде подорожувати. Просто 
доведеться пильнувати біль
шу кількість верблюдів. А 
чим більше верблюдів — тим 
більше, верблюжих кліщів.

Уночі кліщі переповзають 
з верблюдів на мене, почи
нають нещадно кусати. Я 
довго не можу заснути. Не 
засинають і туареги, але не 
через кліщів, до яких вони 
звикли, а через те, що на
шого полку побільшало та 
порозв'язувалися язики.

Лише на день порушивши 
графік, ми прибуваємо до 
Дерева Тенере. Це дерево, 
яке формою своєю нагадує 
парасольку, — одне й єдине 
в цій частині пустелі.

І все ж ми мало не про
ходимо повз нього в тем
ряві — а це було б жахли
во, бо у нас знову вийшла 
вся вода. Ми мало не про
ходимо повз нього, бо від
стали від інших караванів,

які розгорнулися широким 
віялом і прочісують дюни 
в пошуках Дерева.

А відстали ми через те, 
що головний верблюд Саї- 
ду зовсім здурів. Він весь 
час стає навколішки, і дово
диться докладати нелюд
ських зусиль, щоб примуси
ти його підвестись.

Отож ми мало не про
ходимо повз Дерево Тене
ре й помічаємо його тільки

завдяки тому, що хтось роз
палив коло нього багаття.

Коли ми вирушаємо далі, 
в напрямку Тазоле, я впер
ше спокійно сприймаю той 
факт, що туареги наповню
ють свої бурдюки водою 
тільки наполовину. Адже Са- 
їду каже мені, що від на
ступного водоймища нас 
відділяє тільки триденний 
перехід. А там — кінець 
страшної Тенере й початок 
легкого життя.

Один з наших верблюдів 
ламає собі ногу на кам'яни
стих підступах до Аїрських 
гір, і нам доводиться за
стрелити його. Ми сумуємо 
з цього приводу, але не ду
же щиро: йдеться-бо про 
того триклятого головного 
верблюда Саїду.
. Та це тільки перша за
тримка, на черзі — інші. 
Спочатку ми знаходимо хо
рошу траву у ваді — висох
лому річищі, й на цілий 
день зупиняємося там, щоб 
верблюди попаслися. Два 
верблюди забрідають так 
далеко, що майже весь на
ступний день нам доводить
ся розшукувати їх.

Родина кочовика з усім своїм майном вирушає на пошуки нового па
совиська.

На цей час, певна річ, ми 
вже залишаємося без води. 
Саїду, проте, знає одне міс
це в тому сухому руслі, де 
можна, покопавши, видобу-



ти трохи дорогоцінної воло
ги. Ми шукаємо це місце до 
ночі, але води, яку ми, на
решті, знаходимо, вистачить 
нам тільки на один день.

Тим часом знімається ві
тер. Сама пустеля, здається, 
злітає в повітря й рине на 
нас. Ніщо живе не може 
протистояти цій бурі.

Ми розв'ючуємо верблю
дів, розв'язуємо їх, потім 
ховаємося од вітру за пака
ми й солом'яними матами. 
Загорнуті в ковдри з ніг до 
голови, ми майже нерухомо 
лежимо весь день.

Наступного ранку вітер 
вщухає. Ми ловимо верблю
дів і вирушаємо в дорогу.

ваном. Отож чи не розтя
гують мої супутники цю по
дорож навмисно? Адже, що 
не кажіть, а по дорозі мож
на досхочу наїдатися, а ко
ли щастя посміхається тобі, 
то й напиватись...

Та кінець кінцем — така 
вже людська доля — ми ді
стаємося до місця, де наші 
шляхи мають розійтися. Я 
завертаю до Агадеса, де 
збираюсь трошки відпочити 
перед тим, як приєднатися 
до іншого племені туарегів.

Ми робимо привал неда
леко від Агадеса. Ті кочови
ки, що приєдналися до 
нас у Фаші, мають якісь 
справи в Агадесі, і ми по
прямуємо туди вп'ятьох.

Мої супутники по карава
ну обійдуть місто стороною 
й візьмуть курс на Ассауас, 
де проведуть два тижні із 
своїми родинами. Потім во
ни вирушать на південь — 
до базарів Мараді і, мож
ливо, Кано. Там вони обмі
няють сіль на просо, цукор, 
чай і бавовняні тканини і 
знову повернуть до дале
ких соляних копалень Біль- 
ми. Життя туарега, що во
дить каравани, — це велике 
коло на піску.

Я дивлюся на Саїду і ба
чу в очах його щиру при
язнь.

— Беллафія, — каже він. 
— На все добре!

Він рушає й додає:
— З верблюдами ти уп

равляєшся добре, але та- 
гільмуст у тебе надто ко
роткий!

Від нестримної спраги я 
ледве розмовляю.

— Чи досягнемо ми Та- 
золе? — питаю я Саїду, спо
діваючись, що моє запитан
ня прозвучить як жарт.

— Якщо буде на те ласка 
аллаха, — цілком серйозно 
відповідає він.

Верблюд обходить якусь 
річ, що лежить на стежці. 
Ми дивимося вниз і бачи
мо бурдюк, повний води! 
Видно, його обронив тут 
якийсь подорожній.

— Слава аллаху, — каже 
Саїду, подаючи бурдюк ме
ні першому.

Перехід од Тазоле до 
Агадеса забирає звичайно 
п'ять днів — п'ять безтур
ботних днів по місцевості, 
де росте скільки завгодно 
трави й тече скільки завгод-

Автор нарису Віктор Енглберт — 
бельгійський журналіст, який уже 
кілька років вивчає звичаї і нрави 

туарегів.

но води. Але ми проходимо 
цю відстань за тиждень.

Щоранку туареги нав'ю
чують верблюдів і припасо
вують паки на їхніх спинах 
з надзвичайною ретельні
стю. Коли ж ми вирушаємо, 
то темп нашого руху по
вільніший, ніж будь-коли.

В голові у мене зароджу
ється підозра. Зараз місяць 
рамадан, місяць мусульман
ського посту, коли право
вірним забороняється , від 
сходу і до заходу сонця 
їсти, пити й віддаватися лю
бовним утіхам. Проте забо
рона ця не поширюється на 
тих, хто подорожує з кара

Під Деревом Тенере. Про цю акацію — єдине дерево посеред безмежної пу
стелі — складають пісні. Воно навіть позначене на географічних картах, бо 

поряд з ним є колодязь із життєдайною водою.



И-  - .  _ .
Ш веції судова справа 

Брітт Ваднер, яку західна преса 
назвала «королевою радіопіра- 
тів». Ми вже писали про цю 
заповзятливу жінку і ї ї неле
гальну корабельну радіостанцію, 
що курсувала десь поблизу швед
ських берегів. Мадам Ваднер не 
мала якихось шпигунських чи ін
ших подібних намірів, вона просто 
робила бізнес, зовсім новий і до
сить вигідний бізнес.

Оскільки радіостанція заповзят
ливої шведки була розташована в 
районі так званих міжнародних 
вод, вона формально не підлягала 
юрисдикції ні Швеції, ні якоїсь ін
шої країни. Тому Брітт Ваднер ні
кому не сплачувала ніяких подат
ків і мала можливість брати ре

кламні оголошення за дуже низь* 
ким тарифом. Дуже швидко її клі
єнтами стали численні відомі ф ір
ми, і прибутки власниці піратської 
радіостанції досягли значної суми.

Такий вигляд мала апаратна

Коли Брітт Ваднер, як шведська 
піддана, все-таки стала перед су
дом, в західній пресі почалася 
дискусія з приводу того, чи підля
гає вона взагалі якомусь покаран
ню.

Міжнародний бізнес, зацікавле
ний не лише в одній Брітт Ваднер, 
а взагалі у самій можливості ко
ристуватися таким вигідним засо
бом радіореклами, став на захист 
підсудної. Шведські судді зазнава
ли іакого тиску, що їм потрібно 
було майже рік, аби розшукати 
статтю, за якою «королеву радіо- 
піратів» вдалося посадити за гра
ти строком... на один місяць!

Переказують, що, коли Брітт 
Ваднер відправлялася до в'язниці, 
ї ї супроводив великий натовп, — 
немовби вона постраждала за 
правду. Та й дирекція жіночої в'яз
ниці в Гінзенбергу мала досить 
клопоту з «королевою», бо на її 
адресу щодня надходили листи, 
телеграми, навіть квіти.

Проте, зчинивши такий галас на
вколо Брітт Ваднер, західна преса 
явно перебільшила її «заслуги» на 
ниві нового бізнесу. Річ у тім, що 
не ця заповзятлива шведка була 
піонеркою радіопіратства і не во
на досягла в цій галузі найбіль
ших масштабів. Просто, як жінка, 
Брітт Ваднер надавала цій справі 
пікантності.

Вперше такі «пірати» з'явилися 
ще в 1958 році, коли група ділків 
із Сполучених Штатів обладнала 
потужну радіостанцію на судні, що 
кинуло якір у тих самих міжна
родних водах між Данією і Шве
цією. «Радіо Норд» — так назива
лася ця радіостанція — невдовзі

піратської станції «Лондон».
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стало дуже відомим серед радіо
слухачів північних країн Європи. 
Протягом цілої доби «Радіо Норд» 
передавало найпопулярнішу музи
ку, найновіші записи відомих ви
конавців. Звичайно, на хвилю стан
ції піратів охоче настроювали свої 
приймачі мільйони слухачів. І тоді 
«Радіо Норд» починало рекламні 
передачі, перериваючи ними кон
церти.

Коли діяльністю «Радіо Норд» 
зацікавилися власті Данії, Швеції 
та деяких інших країн, виявилося, 
що прибутки власників піратської 
радіостанції досягли вже півміль- 
йона доларів. Ці гроші так і зали
шилися в кишенях спритних бізне
сменів, оскільки власті згаданих 
країн не змогли ані покарати піра
тів, ані, принаймні, здерти з них 
відповідні податки.

Через деякий час нова радіо
станція «Радіо Лондон» з'явилася 
біля берегів Англії. Вона містила
ся на судні, що плавало під пра
пором Гондурасу, хоча, звичайно, 
власники станції не мали аж ніяко
го відношення до цієї південно
американської країни. Це була та
кож компанія ділків із СШ А, які 
за короткий час спромоглися за
робити щось близько мільйона до
ларів.

Та всіх перевершив голланд
ський мультимільйонер Верольме, 
який збудував цілий комплекс, що 
складався з потужної радіостанції 
і телевізійного центру. На відміну 
від своїх попередників, які обхо
дилися невеликими суднами, Ве
рольме звів серед моря цілий ме
талевий острів, на зразок тих, що 
будують для морської нафтороз
робки.

«Північне море» — так Вероль
ме назвав своє дітище — виникло 
біля берегів Голландії, але, зви
чайно, поза межами територіаль
них вод цієї країни. Будівництво 
цього піратського центру обійшло
ся в 35 мільйонів гульденів (близь
ко 8 мільйонів доларів), воно здій
снювалося із застосуванням най
новішої техніки.

Скоро мільйони телеглядачів 
Голландії та інших країн почали 
віддавати перевагу каналові, на 
якому працювала телевізійна стан
ція «Північне море». Рекламне 
агентство «Рем», власником якого 
є Верольме, набуло великої по

пулярності, замовлення сипалися, 
як з рогу достатку.

Щодня між голландським бере
гом і металевим островом курсу
вав катер, який приставляв на 
«Північне море» дикторів, мане
кенниць та інших учасників рек
ламних передач. Діяльність нової 
піратської станції набула надзви
чайно широких масштабів.

Голландські власті особливо лю
тували. Адже Голландія — одна з 
небагатьох західноєвропейських 
країн, де рекламне телебачення 
взагалі заборонено. Проте довгий 
час вони нічого не могли вдіяти 
проти Верольме. Лише після того, 
як це питання було винесено на 
обговорення парламенту, в Гол
ландії з'явився новий закон, що 
поклав край діяльності «Північно
го ^оря».

В операції по ліквідації цієї 
станції брали участь військові ко
раблі і вертольоти, солдати і по
ліція, очолювані самим генераль
ним прокурором Голландії Нубее. 
Разом із групою поліцейських він 
спустився з вертольота на мета
левий острів.

Так припинилися передачі «Пів
нічного моря», що принесли Ве
рольме і його компанії «Рем» при
бутки, які в чотири рази переви
щували витрати на будівництво і 
експлуатацію цього піратського 
радіотелевізійного центру.

І хоча голландські власті демон
тували і конфіскували все облад
нання «Північного моря», не мож
на бути певними, що долю цього 
вигідного підприємства вирішено 
вже остаточно. Верольме через 
своїх адвокатів звернувся з позо
вом до голландського уряду і на
віть поскаржився в Міжнародний 
суд у Гаазі. Він вимагає повернути 
йому конфісковане обладнання і 
навіть відшкодувати збитки. Знав
ці існуючих міжнародних законів 
вважають судову справу Верольме 
не зовсім безнадійною.

Уряди країн, біля берегів яких 
особливо часто з'являються радіо- 
пірати,— Англія, Голландія, Данія, 
Ш вец ія ,— вирішили тепер об'єд
нати свої зусилля для боротьби 
з цим лихом.

Піратство в ефірі стало ще од
ною пекучою проблемою сучасно
го буржуазного світу.

Голландські військові кораблі ото 
чили піратів, а з вертольотів спус 

тився загін поліції.
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ІРВІНГ С Т О У Н

К
створювалась'

4 .
Мікеланджело зжився з Аргієнто, і все бу

ло гаразд, якщо не зважати на той факт, що 
іноді важко було зрозуміти, хто ж з двох 
учитель, а хто учень. У ченців хлопчик про
йшов добру школу, і змінити його звички 
Мікеланджело вже був не в силі: на світан
ку Аргієнто обов’язково мив підлогу (неза
лежно від того, чиста вона була чи ні), що
дня прав білизну і після кожної трапези тер 
каструлі піском.

— Аргієнто, це ж безглуздя, — скаржив
ся скульптор, який не любив працювати на 
мокрій підлозі, особливо в холодну погоду. 
— Надто вже ти охайний. В студії можна 
мити підлогу раз на тиждень. Цього буде 
цілком досить.

— Ні, — вперто заперечував Аргієнто.— 
Щодня. На світанку. Мене так вчили.

— І хай поможе господь кожному, хто 
спробує переучувати тебе, — бурчав Мікел
анджело; проте він знав, що причин бурчати 
не було, бо хлопчик дуже старався. Аргієн
то познайомився з сім'ями селян, що приво
зили в Рим продукти. В неділю він відвіду-
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вав знайомих селян і розглядав їхніх коней. 
Свійські тварини з рідної ферми в долині рі
ки По — найбільше він скучав за ними. І 
часто, йдучи з дому, він говорив Мікелан
джело: «Піду подивлюся на коней».

Та всю відданість хлопчика Мікеландже
ло оцінив, коли сталося лихо. Якось, коли 
скульптор направляв на ковадлі різець, ста
левий осколок врізався йому в око. Споти
каючись, він зайшов у дім, око страшенно 
боліло. Аргієнто звелів йому лягти в ліжко, 
приніс гарячої води, намочив клапоть чи
стого полотна і почав раз у раз прикладати 
його до ока, сподіваючись таким чином ви
далити осколок. Незважаючи на сильний 
біль, Мікеланджело не хвилювався. Він 
вважав, що осколок вийде з сльозою. Та 
він не виходив. Аргієнто ні на крок не від
ходив од хворого, всю ніч прикладаючи 
компреси.

На другий день Мікеланджело стриво
жився, а ввечері його охопила паніка, бо 
він нічого не бачив запаленим оком. На сві
танні Аргієнто побіг до Якопо Галлі. Галлі 
прийшов із своїм хірургом маестро Ліппі. 
Лікар мав при собі клітку з голубами. Він 
звелів Аргієнто взяти з клітки голуба, роз
різав під крилом у птаха вену і тримав го
луба так, щоб кров лилася в хворе око. 
Надвечір хірург прийшов знову, розрізав



вену ще одному голубу і знову промив 
кров’ю око. Весь наступний день Мікелан- 
джело відчував, як в оці ворушиться оско
лок; вночі він вийшов.

Аргієнто весь цей час зовсім не спав — 
щось із сімдесят годин.

— Ти стомився, — сказав Мікеландже- 
ло. — Чому б тобі не відпочити кілька днів?

Аргієнто широко усміхнувся.
— Піду подивлюсь на коней.
Спершу Мікеланджело заважали люди, 

які весь час заходили або виходили з готе
лю «Ведмідь», що містився навпроти. 
Скульптора дратував вуличний шум, сту
кіт коліс по бруку, вигуки візників, різно
мовний гомін. Але потім він зацікавився 
паломниками з різних країн Європи. Деякі 
з них носили довгі халати, інші були одяг
нені в короткі туніки яскраво-зеленого або 
червоного кольору, ще на інших були твер
ді капелюхи. Він спостерігав їх через від
крите вікно і робив зарисовки з натури. Ско
ро він навіть почав пізнавати своїх «натур
щиків». Коли заявлялося знайоме обличчя, 
він швидко брав свій малюнок, виправляв 
його або щось додавав, фіксував різні пору
хи тіла; його увагу привертало і те, як роз
вантажують екіпажі, і те, як несуть скрині, 
і те, як знімають ношу з пліч, і те, як сіда
ють на мула або злазять з нього.

Вуличний гармидер, голоси, вигуки під 
час зустрічей чи прощань — усе це розва
жало його, не порушуючи його самотності. 
Живучи відлюдно, він мусив відчувати 
близькість інших дюдей. йому було потріб
но це, бо, працюючи з мармуром, він не хо
тів відгороджуватися од життя, а, навпаки, 
намагався бути в центрі того, що відбу
вається навколо.

У своїх ескізах для «Піети» він перехрес
ними штрихами позначив ті частини брили, 
які треба було відкинути, намітив, на які 
місця її припадатимуть удари інструментів. 
Тепер, коли він тримав у руках молоток і 
різець, йому хотілося скоріше побачити, як 
з мармуру почнуть проступати перші риси 
схованого в ньому образу, як почне ожива
ти брила. Він тому й вибрав таку величез
ну брилу, бо хотів, щоб мармур не треба 
було економити і щоб йому не довелося сти
скати жодної частини фігур, як це сталося 
з попередньою скульптурою, коли він зму
шений був мало не притиснути Сатцра до 
Вакха.

Він почав обробляти брилу ліворуч від 
голови мадонни і, стоячи спиною до північ
ного вікна, врізувався дедалі лівіше й ліві
ше. Потім разом із Аргієнто вони повернули 
брилу на брусках таким чином, щоб тінь па
дала саме туди, де мали бути западини. 
Гра світла й тіні підказувала йому пропор
ції.

Тепер скульптору треба було сміливо врі
затися в брилу, щоб знайти основні деталі. 
Під вагою покривала мадонна схиляла го
лову до руки Христа; увага фіксувалася на 
тілі, розпростертому в неї на колінах. Туга 
стрічка на грудях святої діви була схожа на 
руку, що міцно охопила і стискала трепет
не серце. Драпіровка спадала до правиці 
мадонни, якою вона міцно підтримувала си
на, потім до тіла Христа, який лежить, не
мов у глибокому сні, заплющивши очі; міс 
його прямий, хоч і повний, шкіра чиста та 
міцна; у нього м’які вусики, тонкі, злегка 
кучеряві бакенбарди. На устах його від
билося страждання.

Мадонна дивиться вниз, обличчя її спов
нене печалі й співчуття до всіх у світі си
нів, вона немовби з відчаєм питає: «Що 
могла я зробити, щоб врятувати його?», — і, 
переповнена любов'ю, додає: «Навіщо все 
це, якщо людину не можна врятувати?»

І кожен відчує, яке нестерпно важке тіло 
покійного сина, що його вона тримає на ко
лінах, і який ще важчий тягар у неї на 
серці.

Незвичайним, було те, що Мікеланджело 
в одній скульптурі об’єднав дві постаті на
туральної величини, революційним — те, 
що він поклав дорослого чоловіка на колі
на жінці. Цим він поламав усі традиційні, 
канонізовані зображення «Піети».

Фічіно вважав, що Платон міг би бути 
найвідданішим учнем Христа; бажанням 
Мікеланджело було поєднати класичне гре
цьке уявлення про красу людського тіла з 
християнським ідеалом безсмертя людської 
душі. Він не допустив у свою скульптуру 
зображення похмурих смертельних мук, 
властивого попереднім трактуванням цієї 
теми, і в нього обидві постаті оповиті спо
коєм.

Людська краса могла виражати святість 
так само переконливо, як це робить біль. 
І водночас вона могла підносити.

Треба було добитися, щоб мармур пере
дав усе це і ще багато чого. Якщо остаточ
ний результат має бути трагічним, то тим 
більше годиться йому постати в красі; в тій 
красі, яку любов і натхнення скульптора 
можуть викликати з цієї бездоганної білої 
брили. І якщо митець припуститься поми
лок, вони будуть зроблені люблячими ру
ками.

Зима прийшла несподівано. Стало вогко 
й холодно. Як і передбачав Буонаррото, сті
ни протікали. Разом з Аргієнто Мікелаи- 
джело переніс своє робоче місце і ліжко в 
суху частину кімнати, забрав із двору в дім 
горно. Мікеланджело насував свою шапку 
на лоба та вуха. Ніздрі в нього запалилися, 
весь час боліли, і через це було важко ди
хати.
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Піета. Деталь.

Він підставив під свій робочий ослін чор
ну залізну жаровню, яка гріла його ззаду, 
але тільки він переходив в іншу ча
стину кімнати, як у нього мало не замерза
ла кров. Він послав Аргієнто ще за двома 
жаровнями і за вугіллям, хоч грошей у 
нього було зовсім мало. Коли пальці в ньо
го посиніли від холоду, він спробував пра
цювати у вовняних рукавицях. Та нічого 
доброго з того не вийшло: коли відломив
ся шматок мармуру і грюкнув об підлогу, 
серце скульптора мало не обірвалося.

Якось у неділю Аргієнто повернувся з 
прогулянки хворий. Вночі в нього розпоча
лася гарячка. Мікеланджело переніс його 
на своє ліжко. На ранок хлопчик марив і 
кілька разів намагався зіскочити з ліжка, 
та Мікеланджело тримав його.

Він гукнув перехожого і попрохав покли
кати лікаря. Прийшов лікар, став на поро
зі, крикнув: «Це чума! Спаліть усе, чого він

торкався відтоді, як живе 
тут!» І щез.

Мікеланджело розповів 
про це Галлі. Маестро Ліппі 
глянув на Аргієнто і глузли
во сказав:

— Дурниці, ніяка це не 
чума. Переміжна пропасни
ця. Чи не бував він остан
нім часом у районі Ватіка
ну?

— Він ходив туди в неді
лю.

— І, напевне, пив воду з 
рівчака за стінами. Підіть 
до французьких ченців на 
Есквілінському горбі, вони 
виготовляють лікувальні пі
люлі.

Мікеланджело умовив су
сіда посидіти з Аргієнто, а 
сам пішов у монастир. Під 
зливою майже годину ішов 
він містом, повз форум Ав
густа, базиліку Константіна, 
Колізей, на Есквілінський 
горб... Пілюлі полегшили 
головний біль Аргієнто, і на
ступні два дні Мікеландже
ло здавалося, що той виду
жує; потім марення почало
ся знову.

На кінець тижня Мікел
анджело зовсім знесилився. 
Він переніс ліжко Аргієнто 
у велику кімнату, де на 
якийсь час міг заснути, поки 
Аргієнто дрімав. Але ще 
серйознішою, аніж сон, була 
проблема харчування, бо 
Мікеланджело не хотів за

лишати Аргієнто самого. Якось у двері по
стукав Бальдуччі.

— Ви не можете тримати його тут. Ви са
мі висохли, як мумія. Перевезіть його до лі
карні Св. Духа.

— І нехай він там умирає?
— Чого б то він там умирав?
— Того, що там ніхто за ним не ходитиме.
— А як ви ходите за ним, докторе Буо- 

нарроті?
— Стежу, щоб він був чистий, доглядаю 

його... Він не відходив од мене, коли я пора
нив око. Чи ж можу я віддати його в лікар
ню? Це не по-християнському.

— Якщо ви наполягаєте на самовбивстві, 
я щодня, перш ніж іти в банк, приноситиму 
вам їсти.

Очі Мікеланджело світилися вдячністю.
• — Бальдуччі, не прикидайтеся циніком. 

Ось гроші, купіть мені рушник і одне-два 
простирала.
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Повернувшись, Мікеланджело побачив, 
що Аргієнто дивиться на нього.

— Я скоро помру.
— Ні, Аргієнто. Селянина може вбити 

хіба що гірський обвал.
Аргієнто хворів три тижні. Три тижні, 

протягом яких скульптор і разу не взяв у 
руки різець; Мікеланджело турбувався, що 
не зможе закінчити статую за рік, як було 
домовлено.

Зима в Римі, на щастя, коротка. В берез
ні Кампанью вже заливало яскраве сонячне 
світло. Стіни майстерні потроху нагрівали
ся. І з настанням тепла кардинал де Вілльє 
прийшов поглянути, як посувається робота 
над його скульптурою. Кардинал дуже схуд. 
Він спитав у Мікеланджело, чи регулярно 
той дістає свою платню. Вони стояли посе
ред кімнати перед великою білою брилою.
І хоч постаті були ще не завершені, проте, 
обличчя скульптор уже вирізьбив, а саме 
вони цікавили кардинала найбільше.

— Скажіть мені, сину мій,— спитав він 
тихо,— чому обличчя мадонни таке молоде, 
молодше ніж обличчя сина її?

— Ваша милість, мені здавалося, що свя
та діва Марія не старіє. Вона непорочна і 
зберегла свіжість молодості.

Відповідь задовольнила кардинала.
— Я сподіваюся, що в серпні роботу буде 

закінчено. Моє найщиріше бажання — від
служити службу при встановленні скульпту
ри в каплиці св. Петра.

5.
Мікеланджело працював з раннього рай

ку до пізнього вечора, потім, не вечеряючи 
і не роздягаючись, як убитий, падав на ліж
ко. Прокидався він близько півночі. У голо
ві роїлися образи «Піети», йому не терпіло
ся взятися за мармур. Він вставав, брав ок
раєць хліба, засвічував мідну лампу, на ден
ці якої ще було трохи оливи, і ставив її так, 
щоб світло падало на те місце скульптури, 
яке він обробляв. Але лампа світцла тьмя
но, працювати різцем було небезпечно. То
ді він купив товстого паперу, зробив гостро
верхий капелюх, обв'язав його дротом, а в 
центрі зробив петлю, у яку встромляв свіч
ку. Тепер, коли він тримав голову на відста
ні кількох дюймів від мармуру, світло було 
яскраве і рівне.

Він працював, а Аргієнто спав у кухні, з 
головою вкрившись ковдрою. Свічі згоряли 
швидко, м’який віск спливав по капелюху 
на лоб Мікеланджело, але він був у захваті 
від своєї вигадки.

Якось пізно вночі хтось гучно постукав 
у двері. Мікеланджело відчинив і побачив 
Лео Бальйоні, який, будучи емісаром кар
динала Сан Джорджо, привіз Мікеландже
ло до Рима. На ньому був оксамитовий 
плащ. Його обступали молоді друзі з ліхта
рями та восковими факелами на довгих дер
жаках.

— Я побачив світло і зайшов глянути, що 
ти робиш так пізно. Ти працюєш? Що це в 
тебе на бровах?

Мікеланджело з гордістю показав їм свій 
капелюх із свічкою, і всі вони дико зарего
тали.

— Чому б тобі не користуватися козячим 
лоєм, він твердіший, і ти не ковтатимеш 
його цілу ніч,— вигукнув Лео.

Другого дня після вечері Аргієнто щез і 
повернувся за кілька годин із чотирма важ
кими пакунками, які жбурнув на ліжко.

— Це передав синьйор Бальйоні. Пода
рунок.

Мікеланджело . дістав тверду жовту 
свічку.

— Я не потребую його допомоги. Відне
си їх назад.

— Вони мені мало рук не обірвали — 
ніс їх із Кампо деі Фіорі. Я не понесу їх на
зад. Покладу їх перед порогом і спалю всі 
разом.

— Гаразд. Дай глянути, чи кращі вони 
за воскові. Але спершу треба розширити 
дротяну петлю.

Лео знав, що говорив: козячий лій танув 
повільніше і відразу холонув там, куди ка
пав.

Мікеланджело поділив ніч на дві полови
ни: одну спав, другу працював. Тепер у ньо
го робота кипіла — він висікав рясні склад
ки на шатах Марії, нижню частину тулуба 
Христа, його ноги; одна була трохи підня
та так, що її було видно спереду. Між нею 
і витягнутою рукою Марії залишався спо
лучний мармур.

Одного чудового літнього ранку, коли по
вітря було таке прозоре, що Альбанські гор
би, здавалося, височіли зовсім близько, до 
Мікеланджело прийшов посланець від Па
оло Ручеллаї, кузена, і сказав, що той не
гайно хоче бачити скульптора. Мікеландже
ло пішов, йому було цікаво дізнатися, що 
там таке і чому такий поспіх.

— Мікеланджело, ти такий худий.
— Скульптура поправляється, а я худну. 

Це природно.
Ручеллаї уважно дивився на нього.
— Я маю сказати тобі, що з учорашньою 

поштою одержав листа від кузена Бернар
до. У Флоренції намічено провести конкурс 
скульпторів.

Права рука Мікеланджело затремтіла.
— А що ж треба зробити?
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— У листі Бернардо сказано: «Заверши
ти начорно вже зроблену Агостіно ді Дуч-, 
чо роботу над мармуровою колоною, яка те
пер стоїть у майстерні собору».

— Брила Дуччо!
— Ти її знаєш?
— Я хотів купити її у Синьйорії для сво

го Геркулеса.
— Якщо ти добре пам'ятаєш її, це мог

ло б стати тобі в пригоді.
— Я бачу її зараз так, ніби вона лежить 

біля наших ніг у цій кімнаті.
— Ти можеш зробити з неї щось путнє?
Очі Мікеланджело спалахнули.
— Діо міо! Боже мій!

Мойсей.

— У листі сказано, що рада кваліфікує 
мармур як «погано вирізаний».

— Ні, ні, це благородна брила. її погано 
вирізали в каменярнях, і Дуччо надто гли
боко врізався в центр...

— Отже, ти хочеш взяти участь у зма
ганні?

— О, дуже! Скажи, яка має бути тема: 
політична, релігійна? Це лише для флорен
тійських скульпторів? Чи треба мені бути 
там, щоб узяти участь? Чи будуть...

— Тпру, тпру,— вигукнув Ручеллаї.— Я 
більше нічого не знаю. Але я попрошу Бер
нардо написати мені про все.

— Я навідаюсь у неділю.
Ручеллаї засміявся.
— Навряд щоб відповідь 

надійшла так швидко, але 
приходь обідати, і ми тебе 
підгодуємо перед змаган
ням.

— А може, я прийду, коли 
буде відповідь?

Минуло три тижні, перш 
як Ручеллаї запросив його 
знову. Мікеланджело вбіг 
у бібліотеку.

— Є новини, та не дуже 
цікаві. Час конкурсу ще; не 
визначено. Але буде це не 
раніше наступного року..Те
ми подають лише скульпто
ри Флоренції.

— Мені треба туди повер
нутися...

— А характер роботи ра
да вовняної гільдії і попечи
телі собору ще не визначи
ли.

— Собору? Виходить, це 
має бути релігійна скульп
тура. Після «Піети» я б узяв 
іншу тему.

— Платить гільдія, отже, 
й тему диктує вона. Я до
сить добре знаю цих панів 
і гадаю, що це буде флорен
тійська скульптура.

— Флорентійська? " Як 
Марзоччо?

Ручеллаї посміхнувся — 
в голосі Мікеланджело зву
чав переляк.

— Ні, мова не йде ще про 
одного лева. . Можливо, це 
буде символ нової республі
ки...

Мікеланджело почухав 
потилицю..’

— Якого ж характеру ста
туя має символізувати рес
публіку?
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Зв’язаний раб.

— Можливо, це теж передбачено умова
ми конкурсу, і митці даватимуть свої про
екти.

Паоло переповідав йому новини в міру 
того, як вони прибували з Флоренції: кон
курс відбудеться в 1500 році.

Вовняна гільдія сподівалася, що'брила 
Дуччо приверне до Флоренції скульпторів з 
усієї Італії, — як змагання Гіберті, Брунел- 
лескі і делла Кверча, що відбулися сторіч
чя тому.

— Але зараз уже літо 1499 року. У мене 
ще стільки роботи з «Піетою».— На обличчі 
Мікеланджело відбилася мука.— Я не мо
жу робити це нашвидкуруч, це скульптура 
надто дорога для мене. А що, коли я вчасно 
не закінчу?..

Паоло обняв його за плечі і відчув, як во
ни тремтять.

— Я повідомляю тебе, Мікеланджело. 
Вовняна гільдія обговорюватиме це питання 
на численних зборах протягом багатьох мі
сяців до того, як будуть визначені остаточні 
умови.

А кардинал де Вілльє програв своє зма
гання з часом. Його превелебності не суди
лося побачити свою скульптуру заверше
ною, хоч він і переказав останні сто дукатів 
у банк Галлі на початку серпня, в той час, 
коли треба було поставити скульптуру. Кар
динал тихо помер під час служби. Якопо 
Галлі і Мікеланджело були на похороні, 
стояли біля катафалка завдовжки шістнад
цять і завширшки дев’ять футів; співаки 
розмістилися за головним олтарем.

Мікеланджело запитав Галлі, коли вони 
повертались з похорону.

— Хто ж вирішуватиме, чи красивіша 
«Піета» за будь-яку іншу мармурову ста
тую з тих, які зараз можна побачити в Ри
мі?

— Кардинал уже вирішив це. Після сво
го візиту сюди в травні. Він сказав, що ти 
виконуєш контракт. Цього для мене цілком 
досить. А коли ти сподіваєшся закінчити її?

— Мабуть, не раніш, як місяців за шість 
— вісім.

— Виходить, якраз до п’ятсотого року. 
З ’їдуться глядачі з усієї Європи.

Мікеланджело стурбовано глянув на сво
го покровителя. *

— Чи не перекажете ви останні сто дука
тів моїй родині? У них знову якісь неприєм
ності.

Галлі докірливо глянув на нього.
— Це остання виплата. Ти кажеш, що 

тобі ще шість—вісім місяців працювати, а 
я майже всі кардинальські дукати перека
зав у Флоренцію. Наче якийсь бездонний 
колодязь.
' — Я хочу, щоб мої брати Буонаррото і 
Джіовансімоне купили на ці гроші крам
ницю. Буонаррото, здається, ніяк не влаш
тується. Джіовансімоне відтоді, як помер 
Савонарола, то стає на роботу, то десь зни
кає на кілька днів. Якби вони знайшли хо
рошу крамницю, а я був би їхнім компань
йоном...

— Мікеланджело, як вони торгуватимуть, 
адже і перший і другий — люди далекі від 
комерції? — Галлі був роздратований, але в 
голосі звучала турбота. — Я не можу дозво
лити тобі викинути останні гроші. Треба бу
ти практичним і подумати про майбутнє. Ві
сімдесят процентів грошей за «Вакха» і 
«Піету» забрала твоя сім’я. Я твій банкір, 
я не можу бути байдужий до цього.
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Мікеланджело похилив голову і прошепо
тів:

— Буонаррото не хоче працювати ні в 
кого, я мушу зробити це для нього. Що ж 
до Джіовансімоне, то якщо я тепер не виве
ду його на чесний шлях, може статися, що 
вже ніколи не матиму такої нагоди.

Гроші було переказано у Флоренцію. Мі
келанджело залишив собі лише кілька ду
катів, хоч гостро потребував цілого ряду 
речей: потрібні були інструменти для ро
боти, предмети домашнього вжитку; і він, 
і Аргієнто ходили в подертому одязі, погано 
харчувались. Він звелів Аргієнто купувати 
лише найдешевші харчі-. Тільки, лист від 
Лодовіко трохи привів Мікеланджело. до 
тями:

«Любий сину!
Буонаррото розповів мені, що ти дуже 

бідуєш. Це зле, бо бідність — вада, яка 
неугодна богові та іншим людям і завдає 
шкоди душі й тілу... Живи скромно, нама
гайся не бідувати, уникай злиднів... Най
більше дбай про те, щоб не було жарко 
голові і ніколи не вмивайся. Нехай тебе 
витирають, але ніколи не вмивайся».

Він пішов до Паоло Ручеллаї, позичив 
у нього двадцять п’ять флоринів і повів 
Аргієнто в тратторію Тоскана, де вони до
схочу поїли м’яса. По дорозі додому він 
купив собі й Аргієнто по новій сорочці, по 
парі штанів і сандалів.

6 .
Завданням Мікеланджело.було одухотво

рити мармур. Однак навіть у релігійній те
мі він співчував людині, у якої живими 
були кожен нерв, м’яз, кровоносна судина 
— все — аж до шкіри, волосся, пальців, очей 
і рота. Все має. вийти живим, якщо йому 
пощастить виразити в мармурі могутність 
і монументальність, втіливши в ньому сили 
людини. Виходячи з форм, вже вирізьбле
них у нижній частині скульптури, керуючись 
інтуїцією, такою древньою і глибокою, як 
і сам древндй мармур, він добивався тако
го виразу обличчя Марії, який ішов би не 
лише від її емоцій, а й від усієї скульптури 
в цілому. Мікеланджело стояв біля марму
ру, і його голова була нижче голови Марії, 
руки з інструментом — біля її чола. Вони 
стояли лице в лице — скульптор і його тво
ріння, охоплені ніжною стриманою печал
лю. Він залишив далеко позаду минулі 
похмурі, непрощаючі твори на цю* тему, 
у яких місія любові перекреслювалася 
кров’ю. Він не хотів зображати агонію. Ра

ни від цвяхів на руках і ногах Христа він 
позначив крихітними цятками. Не було 
ознак насильства. Ісус мирно спав у обій
мах матері. Обидві постаті оповиті світлом. 
У тих, хто стояв перед скульптурою, його 
Христос викликав глибоку симпатію, а не 
відразу.

Гармонія постатей була для нього засо
бом для вираження гармонії світу господ
нього. Він і не намагався зобразити Христа 
як божество, бо не знав би, як цього до
сягти; він зробив його людиною. На пре
красному обличчі святої діви — обличчі дів
чини з рисами флорентійки — лежала пе
чать мовчазного спокою. У виразі її облич
чя він підкреслив відмінність між божест
венним і піднесеним; для нього піднесене— 
це найвище і найдосконаліше. Він думав: 
«Найголовніше у скульптурі — відобразити 
в постатях людські риси; краса обличчя і 
форми передає велич їхнього духу».

Бальдуччі приніс йому новину про те, що 
Сансовіно, його співучень по художній шко
лі Медічі, повернувся до Флоренції після 
кількох років перебування в Португалії і 
дістав замовлення на мармурову скульпту
ру Іоанна-Хрестителя для Баптистерії. Він 
був одним з тих, хто міг дістати замовлен
ня на брилу Дуччо.

— Сансовіно — добрий скульптор, — ска
зав Мікеланджело.

— Кращий за тебе?
Мікеланджело помовчав.
— Він добре завершує усе, що починає.
— Ти гадаєш, він може перемогти тебе?
Знову Мікеланджело відповів після де

якої внутрішньої боротьби:
— Ми обидва зробимо все, що зможемо.
— Ніколи раніше не бачив я тебе таким 

скромним.
Мікеланджело почервонів. Він був не

похитний у своєму рішенні перемогти Сан
совіно, але не хотів погано говорити про 
нього.

— Лео Бальйоні каже, що у мене мало 
друзів. Сансовіно—друг. Я хочу зберегти 
цю дружбу.

— Торріджіані теж бере участь у зма
ганні і всім каже, що мармур Дуччі від
дадуть йому, бо він був противником Ме
дічі, і що, оскільки ти підтримував П’єро, 
тобі не дозволять брати участь у конкурсі. 
Паоло Ручеллаї каже, що ти мусиш повер
нутися до Флоренції вчасно, щоб помирити
ся з Синьйорією.

Вислухавши все це, він на кілька днів 
втратив сон. Він працював ночами і дяку
вав Бальйоні за його щедрий дарунок — 
свічки з козячого лою.

В середині січня почався снігопад. Дві 
доби йшов сильний сніг, віяв північний ві-
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тер. Кілька тижнів стояв пронизливий хо
лод. Двір Мікеланджело засипало снігом. 
Холодний північний вітер крізь дерев’яні 
віконниці проникав у кімнати. Три жаровні 
допомагали мало. Мікеланджело працював 
у капелюсі, навушниках, з плечей звисала 
ковдра.

У лютому знову повалив сніг. Місто за
тихло, ринки й магазини було зачинено, бо 
крига, мокрий сніг та мерзла грязюка зро
били вулиці непрохідними.

Мікеланджело й Аргієнто дуже терпіли 
від холоду. Мікеланджело брав хлопця, до 
себе в ліжко — вдвох їм було тепліші. Вог
кість проходила через стіни. Не вистачало 
вугілля, ціна на нього страшенно підско
чила. Аргієнто годинами розгрібав сніг на 
навколишніх полях, шукаючи палива.

Мікеланджело застудився і зліг у гаряч
ці. Аргієнто на якійсь будові знайшов дві 
цеглини, нагрів їх на вогні, загорнув у руш
ники і по черзі клав їх до ніг Мікеландже
ло. Він напував його гарячим бульйоном з 
яловичини. Робота припинилася; Мікелан
джело втратив цим дням лік. На щастя, 
лишилася лише поліровка.

Він хотів у «Піеті» добитися найкращої 
поліровки, можливої в мармурі, — бездоган-

Переможець.

ної, бархатистої. Першого ж теплого дня 
він пішов у Трастевере, купив кілька ве
ликих шматків пемзи і розколов їх молот
ком. Тепер він міг затиснути ці шматки з 
рівною поверхнею в долоні, поліруючи ши
рокі площини на шатах мадонни, на грудях 
та в ногах Христа, поліруючи неквапливо, 
з безмежним терпінням протягом довгих 
днів і тижнів.

Потім йому знадобилися тонші грудки, 
з гострими краями, і він, розколовши пемзу 
різцем, повирізував шматки потрібної фор
ми, які входили б у порожнини, заглибини 
скульптури, у складки мармурової тканини. 
Нарешті він зробив загострені трісочки, 
схожі на первісні наконечники для стріл, 
щоб відполірувати зморшки біля ніздрів 
Христа. Він не полірував спину Марії, бо 
скульптура мала стояти в ніші, і лишив,тут 
мармур необробленим, таким самим, як і те 
грубе каміння, на якому сиділа мадонна. 
Білий мармур, відполірований і сяючий, 
освітив похмуру кімнату і зробив її скожою 
на каплицю з кольоровим склом. Це був 
мистецький витвір небаченої краси.

Завершену скульптуру перший побачив 
Джуліано да Сангалло — давній друг Мі
келанджело з Флоренції і його перший вчи
тель архітектури. Він нічого не сказав про 
релігійну сторону скульптури, але похвалив 
Мікеланджело за архітектуру трикутної 
композиції й рівновагу ліній та мас.

Якопо Галлі прийшов у студію і довго 
мовчки розглядав «Піету». Через якийсь 
час він сказав:

— Я виконав своє зобов’язання перед 
кардиналом де Вілльє. Це — найпрекрасні- 
ший твір із мармуру, який тільки можна 
побачити сьогодні в Римі.

— Мене турбує, як її поставити, — ска
зав Мікеланджело. — В контракті не ска
зано, що ми маємо право ставити «Піету» 
в базиліці св. Петра. А кардинал помер...

— Ми нікого ні про що не питатимемо. 
Ми поставимо її там, нікому нічого не ка
жучи. Ніхто не може заперечити того, про 
що нічого не знає.

Мікеланджело вжахнувся.
— Це означає, що мою скульптуру потай 

втягнуть туди?
— Ні, просто треба все зробити обереж

но. Коли «Піета» стоятиме в ніші, ніхто її 
звідти вже не винесе.

— Папа дуже любив кардинала. Він 
влаштував йому триденний похорон. І він 
дозволив йому поставити скульптуру в Кап
лиці королів. То чому ж хтось буде її ви-

' носити?
— Цього не станеться, я певен, — сказав 

Галлі заспокійливо. — А що, коли ти попро
сиш своїх знайомих торговців каменем до
помогти тобі? Завтра по обіді, коли місто 
спочиває?
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Давид. Деталь.

Мікеланджело запросив до майстерні 
Гуффатті, того самого, що перевіз брилу 
білого каррарського мармуру, з якої митець 
вирізьбив Вакха; показав йому скульпту
ру і порадився з ним, як перевезти її. Гуф
фатті мовчки постояв перед скульптурою, 
потім сказав:

— Прийдемо всією сім’єю.
Виявилося, що в сім’ї, крім трьох худих 

синів, було ще й багато кузенів. Вони не 
дозволили Мікеланджело навіть доторкну
тися до скульптури, закутали її в старі 
ковдри, а потім з галасом та суперечками 
підняли. Вісім дужих чоловіків внесли її 
в старезний фургон, вистелений соломою, і 
прив’язали мотузками. Мікеланджело сів 
позаду, і так вони обережно проїхали по 
віа Постерупа, мостом Сант’Анджело, потім 
по новій рівній віа Алессандріна. Гуффатті 
зупинили фургон перед тридцятьма п’ятьма 
східцями. Тільки тому, що ноша їх була 
священною, брати не лаялися, коли внесли 
важку скульптуру на перші три секції з се
ми східців. Вони поставили її, щоб перепо
чити і витерти піт з лоба, потім знову під
няли й понесли в атріум повз фонтан до 
входу в церкву.

Тут, коли Гуффатті знову зупинилися/ 
Мікеланджело помітив, що базиліка нахи
лилася ще більше, ніж тоді, коли він по
чинав роботу над скульптурою.

Вона зараз була така ветха, що, здава
лося, відремонтувати її вже неможливо. У

нього перехопило подих від самої думки, 
що він ставить свою прекрасну скульптуру 
в базиліку, яка ось-ось остаточно зруйнує
ться. Адже перший сильний вітер з Альбан- 
ських гір розмете її! Мікеланджело уявив 
собі, як він лазить серед каміння в пошу
ках уламків розбитої статуї, але заспокоїв
ся, згадавши креслення Сангалло, на яких 
було показано, як можна підперти церкву 
св. Петра.

Гуффатті знову підняли ношу. Мікел
анджело повів їх у базиліку з її п’ятьма 
нефами та сотнями колон, зібраних з усьо
го Рима; потім у Каплицю королів Франції, 
ліворуч від величезної постаті Христа на 
престолі. Гуффатті обережно опустили 
скульптуру перед порожньою нішею, зняли 
з неї ковдри, витерли піт із рук і з бла
гоговінням поставили «Піету» на місце, по
тім купили свічок у бабусі в чорному і за
палили їх перед статуєю.

Вони не взяли жодного скудо за свою 
тяжку працю.

— Нам заплатять на небесах, — сказав 
батько.

Це була найкраща данина скульптору.
Якопо Галлі прийшов у каплицю в су

проводі • Бальдуччі. Він був дуже задово
лений. Гуффатті, що стояв у оточенні ро
дичів, запитав:

Мадонна Медічі.
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— 1 це все? А служба? А благословен
ня священика?

Галлі відповів:
— Скульптуру благословили під час її 

створення.
Гуффатті та Аргієнто стали навколішки 

перед святою дівою, перехрестилися, про
шептали молитву. Мікеланджело . пильно 
дивився на «Піету», сумний і виснажений. 
Коли він підійшов до дверей каплиці й во
станнє озирнувся, то побачив, що свята ді
ва теж самотня і печальна; найсамотніша 
людська істота, будь-коли створена богом 
на землі.

День у день Мікеланджело приходив до 
церкви св. Петра. Не часто прочани відві
дували Каплицю королів Франції. А ті, що 
приходили сюди, квапливо схиляли коліна 
перед «Піетою», хрестилися і йшли далі.

Оскільки Галлі радив бути обережним, 
мало хто у Римі знав про встановлення ста
туї. Ніяких відгуків. Паоло Ручеллаї, Сан- 
галло, Кавальканті відвідали церкву св. 
Петра; решта членів флорентійської ко
лонії, які болісно переживали страту Саво- 
нароли, відмовилися заходити в стіни Ва
тікану.

Після майже дворічної напруженої пра
ці Мікеланджело, пригнічений, сидів у своїй 
невеселій, тепер порожній кімнаті. Ніхто 
не приходив відвідати його, поговорити про 
його творіння. Він відчував себе таким зму
ченим, що не міг навіть думати про брилу 
Дуччо. Та й Галлі не вважав момент сприя
тливим для одержання нового замовлення.

Якось надвечір скульптор забрів у церк
ву св. Петра і побачив там подружжя з 
кількома дорослими дітьми. Сім’я стояла 
перед «Піетою». З їх одягу та діалекту він 
угадав, що ці люди з Ломбардії. Вони спе
речалися, жестикуюючи.

— Кажу тобі, я впізнаю цю роботу, — 
вигукнула мати. — Це зробив той хлопець 
з Остено, що висікає усі пам’ятники на 
могилах.

її чоловік замахав обома руками, ніби 
струшуючи з них цю думку. Так собака 
струшує воду.

— Ну, ні, це один з наших земляків, 
Кристофоро Соларі, на.прізвисько Горбань, 
із Мілана. Він їх багато зробив.

...Пізно ввечері Мікеланджело ішов ву
лицями, несучи в руці мішок із зеленої па
русини. Він зайшов до церкви св. Петра, 
витягнув з мішка різець і молоток і схи
лився над постаттю Христа так, щоб свічка 
освітлювала груди святої діви. На стрічці, 
що оповила її груди, він вирізав декоратив
ними літерами:

/ЛІСНАЕЬ A€LVS-BONAR©VS*FL® Е NT* FAC Е ВАТ

«Зробив Мікеланджело Буонарроті з Фло
ренції».

Е П І Л О Г

Древня базиліка церкви св. Петра, яку 
почав будувати 324 року Константін і до 
якої входила Каплиця королів Франції, по
хилилась і кожного дня могла завалитись. 
1506 року папа Юлій II вирішив знести 
стару базиліку, але перенести з -неї в нову 
церкву все, що можна. Проте лише в 1537• 
році «Піета» була перенесена в безпечну 
нішу в Каплиці святої діви Марії.

Вона залишалась там після смерті Мі
келанджело і після того, як значна частина 
собору св. Петра була завершена. Папа 
Григорій XIII переніс її десь між 1572 і 
1585 роком на хори Сикста IV. Тут вона 
залишалась близько ста сімдесяти років, 
після чого її перемістили втретє— в Капли
цю «Піети».

Перед смертю Мікеланджело міг бути 
задоволений — його творіння дістало за
гальне визнання. Тут доречно нагадати ви
слів: «Велике мистецьке творіння здатне 
розширити й поглибити світогляд людини».

Переклад з англійської
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ДРАМА НА 2 Д ІЇ

ДІЙОВІ ОСОБИ
Весняний день. Заміська садиба.

С А Б І Н  А 
С И Д І Л К А  
A M  А Л  ІЯ 
Л О Р Е Н С О  
Л Е О Н О Р  
М О Н  І К А 
Д A M А С О  
Л Е А Н Д Р О  
П А У Л А

Будинок художника Маурісіо. Майстерня міститься на 
другому поверсі, на першому — жилі кімнати, в одній 
з них і відбувається дія. Це розкішна вітальня, при
брана з великим смаком, ліворуч вестибюль. Задник, 
починаючи з вестибюля, закінчується праворуч. Тут 
на першому плані видно двері, що відчиняються у бік 
сцени. Ліворуч від куліс резервні двері, що ведуть до 
їдальні. На заднику ближче до вестибюля ще одні 
двері — до різних підсобних приміщень. Біля вікна 
стоять шафа з книгами і тахта. Посеред сцени, ліво
руч, журнальний столик. Навколо кілька крісел. Ще 
один невеличкий стіл біля вікна та кілька стільців у
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різних кутках вітальні. На стінах дещо більше, ніж 
годилося б, химерно розвішаних картин, ескізів, ма
люнків. Це — сміливе і щире мистецтво. Мистецтво, 
яке, можливо, з примхи моди, дало художникові ба
гато грошей. В кутку вестибюля теж картини й рамки. 
Під стелею люстра, на стінах бра, один торшер право
руч од вікна. Вітальня м’яко освітлена бра та лампою. 
За вікном чорніє небо. Між вікном та дверима задни
ка стоїть масивний годинник з великим циферблатом.
3  ходом годинника пов’язані нічні події, що відбува
тимуться в домі. На початку Дії стрілки показують
4 години 15 хвилин. В домі панує тиша, яку ще під

креслює глухе цокання годинника.

Сиділка, примостившись на тахті, дрімає. Світло від 
лампи падає на її бліде, стомлене обличчя. За  кілька 
хвилин з’являється Сабіна. Стара служниця виконує 

• обов язки економки. Якусь мить вона дивиться нері

шуче на сиділку, потім наближається. Сиділка від
чуває чиюсь присутність, розплющує очі й підводиться.

САБІНА. Стомились?
СИДІЛКА (посміхається). Трошки. Кот

ра зараз година?
САБІНА (дивиться на годинник). П’ят

надцять хвилин на п’яту. Ви без годинника?
СИДІЛКА (ще не зовсім прокинувшись, 

дивиться на свою руку)". Та ні, я залишила 
його на туалетному столику.

САБІНА. Не пропаде.
СИДІЛКА, Звичайно, я й не боюся. ( По-
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сміхається.) Сеньйора була дуже люб’язна, 
дозволивши мені залишитися тут.

САБІНА. А куди б ви пішли серед ночі? 
До того ж, ми вам багато чим зобов'язані.

СИДІЛКА. Дякувати нема за що, це моя 
спеціальність. (Підводиться.) Мені дуже 
жаль, що все було марно. Ви довго у них 
служите?

САБІНА. Досить довго.
СИДІЛКА. Лікар мені казав, що сеньйор 

був відомий художник... це все його картини?
САБІНА. Майже всі. І ще багато там, 

нагорі. Ви кажете, відомий. Читайте після
завтра газети, там писатимуть про нього.

СИДІЛКА. Дуже жаль його. Він же був 
зовсім молодий.

САБІНА. Сорок два роки. (Зітхає.) Але... 
не хочу, щоб ви марнували час, та й у мене 
зайвого немає. То о котрій годині вам по
трібно бути у клініці?

СИДІЛКА. О пів на сьому.
САБІНА. Перший автобус проходить о 

шостій. Ви встигнете на нього, якщо вийдете 
трохи раніше. А тепер поспіть, поки ще є 
час. (Вагається.) Але не тут. Я хотіла ска
зати вам про це ще раніше, коли вела гуляти 
собаку, та ви спали, і я не хотіла вас будити. 
Сеньйора сказала, якщо вам байдуже, то ви 
можете влаштуватися на кушетці у спальні.

СИДІЛКА. 3 ... НИМ?
САБІНА. Там єдина кушетка, нагорі ін

шої немає. (Сухо.) Ну, а коли вам не бай
дуже...

СИДІЛКА. Та я не про себе... Я думала, 
може, сеньйора хоче залишитися сама. А я 
можу чудово влаштуватись і тут. (Показує 
на канапу.)

САБІНА. Річ у тім, що мають прийти # 
якісь родичі й друзі. Вони, мабуть, проведуть 
ніч біля небіжчика. Розумієте? їх треба буде 
прийняти, і сеньйора гадає, що їм буде кра
ще у вітальні.

СИДІЛКА. Ну, коли так, я нічого не маю 
проти. Я можу піти туди зараз?

САБІНА. Заждіть трошки. Вона переодя
гається.

СИДІЛКА (здивовано). Сеньйора?
САБІНА. Звичайно. Вона ж мусить прий

няти своїх друзів.
СИДІЛКА. Я бачила, в якому розпачі 

вона була через смерть сеньйора... і тому по
думала, що в неї не стане на це сили.

САБІНА. У сеньйори вистачить сили на 
це і ще багато на що. (Поволі відчиняються 
двері праворуч.)
Амалія виходить повільно, очі в неї червоні, обличчя 
сумне. Це вродлива, ставна жінка з владним поглядом. 
На ній чорна сукня, багата, але скромна, та все ж 
вона більше схожа на бальну, аніж на траурну. Вона 
старанно зачесана, на ній кольє та діамантові сереж
ки... Все це дуже контрастує з виразом суму та скор
боти на обличчі. Ступивши кілька кроків, вона знову 
дивиться на темний кабінет, звідки щойно вийшла,

очима сповненими туги та вагання. Потім, не відводя
чи погляду, зачиняє двері і поволі повертається 

до обох жінок.

АМАЛІЯ (до сиділки). Вам уже сказала 
Сабіна?..

СИДІЛКА. Так, сеньйоро.
АМАЛІЯ. Я розумію, що місце не дуже 

зручне...
СИДІЛКА. Не турбуйтесь, сеньйоро, я 

звикла.
АМАЛІЯ. Я так і подумала, що вас це 

не збентежить...
СИДІЛКА. Звичайно, ні. Мені вже ска

зали, що до вас мають прийти родичі...
Стурбований жест Сабіни.

АМАЛІЯ (швидко). Родичі? Ні, друзі.
СИДІЛКА. Авжеж, друзі, я, звичайно, 

помилилась.
АМАЛІЯ. Саме друзі. Вони, певно, навіть 

не підуть нагору. Ви зможете добре відпочи
ти на кушетці, вона широка. Якщо захочете 
почитати, на столику є книги. ( Відходить, 
звільняючи дорогу до дверей.)

СИДІЛКА. Гаразд, сеньйоро. (Хоче йти.)
АМАЛІЯ. Ще одне, прошу вас, якщо ви 

надумаєте спати, не гасіть світло. Нехай у 
кімнаті буде видно.

СИДІЛКА. Гаразд, сеньйоро.
АМАЛІЯ. Щоб зайти до кабінету, досить 

світла з спальні. Вам, звичайно, доведеться 
залишити двері прочиненими... Сподіваюсь, 
ви не заперечуєте? Для вентиляції.

СИДІЛКА. Як скажете. Бажаєте ще чо
гось?

АМАЛІЯ. Більше нічого, дякую.
СИДІЛКА. Пробачте. (Хоче йти.)

Амалія й Сабіна дивляться одна на одну. Взявшись 
за ручку дверей, сиділка зупиняється.

Сеньйоро!
АМАЛІЯ (глухо). Так, я вас слухаю.
СИДІЛКА. Якщо ви хочете прибрати 

спальню, а я заважаю, не звертайте уваги.
АМАЛІЯ. Ні, не треба. О шостій прийдуть 

з Товариства образотворчого мистецтва, щоб 
приготувати все до відправи, вони принесуть 
вінки, свічки... і все, що треба. А доти нехай 
все буде так. (Вона одвертається, щоб не ди
витись на сиділку, важко зітхає.) Дякую за 
ваше співчуття. Ви можете йти.

СИДІЛКА. Добре, сеньйоро. ( Виходить, 
причинивши за собою двері.)

Амалія й Сабіна полегшено зітхають.

АМАЛІЯ. А я гадала, що у нас нічого не 
вийде. (Прямує ліворуч.)

САБІНА. Може, їй треба було б пояс
нити...

АМАЛІЯ (ходить, нервуючи). Вона мог
ла б щось запідозрити і не погодитись.

САБІНА. А якщо хтось заговорить до 
неї?

АМАЛІЯ. Рискну. Ти подзвонила їм?
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САБІНА. Атож.
АМАЛІЯ. Всі обіцяли прийти?
САБІНА. Всі.
АМАЛІЯ. Леандро був у редакції газети?
САБІНА. Так. Він зараз теж прийде. 

Мені було дуже важко розбудити дона Ло- 
ренсо. Нарешті він прокинувся і дуже здиву
вався.

АМАЛІЯ. Він нічого не запідозрив?
САБІНА. Ні... гадаю, що ні...
АМАЛІЯ. Добре... добре (дивиться на го

динник). Вони скоро будуть?
САБІНА. Хвилин за десять, не більше.
АМАЛІЯ. Сабіно, треба, щоб ніхто нічого 

не підозрівав. Мені дещо спало на думку... 
Всі прийдуть сюди десь о пів на п’яту. За 
кілька хвилин все з’ясується, але вони не схо
чуть ще говорити. Тоді потрібний буде міц
ний поштовх! Хвилин через п’ятнадцять піс
ля того, як вони прийдуть... Зроби так, щоб 
у той час опинитися в спальні, потім зайдеш 
і скажеш: «Сеньйоро, дон Маурісіо завору
шився, він, мабуть, скоро прокинеться». Ро
зумієш?

САБІНА. А якщо вони не заговорять?
АМАЛІЯ. Вони мусять заговорити! (Нер

вово ходить по кімнаті.) Вони мусять загово
рити до шостої. На цей час сиділка піде і 
принесуть... всі ці речі, які зроблять неправ
ду неможливою. (Зупиняється.) Але, якщо 
вони не заговорять... Якщо, наприклад, о 
двадцятій на шосту все буде, як і раніш... ти 
зайдеш іще раз і спитаєш від імені сиділки, 
чи зробити ін’єкцію. (Охоплена хвилюван
ням, спирається на стіл.)

САБІНА ( наближається, стурбовано). Ви 
дуже змучені... Ви не зможете цього зробити.

АМАЛІЯ. Я мушу це зробити! (Сідає у 
крісло, схиливши голову на спинку.)
У саду довго й тоскно виє собака. Амалія сіла прямо, 

вся напружилася.

САБІНА. Він мало не вкусив мене, коли 
я його прив’язувала. (Підходить до вікна, 
обережно виглядає, потім запинає вікно важ
кою гардиною.)

АМАЛІЯ. Я не могла залишити Леала бі
ля хазяїна, щоб вони не запідозрили чогось... 
навіть його я мушу принести в жертву.

САБІНА (наближається до неї, лагідно). 
Навіщо ви це робите?

Амалія відповідає скорботною гримасою.

АМАЛІЯ. Я віддала б життя, коли б зна
ла, що він теж чує мене. Надіваючи всі ці 
коштовності, готуючи весь цей маскарад, я 
плакала в нього на грудях, плакала й цілува
ла, цілувала... питаючи, чи розуміє він, що я 
хочу вразити їх своєю удаваною, фальшивою 
жорстокістю, чи бачить він, нарешті, як я 
любила його...

САБІНА. Можливо, чув... А може, чує й 
зараз.

АМАЛІЯ. Я нічого не знаю, і мене мучать 
страшні сумніви, Сабіно! Я не знаю, що він 
думав про мене.

САБІНА. Нічого поганого, сеньйоро.
АМАЛІЯ. Ти не зрозумієш... Маурісіо 

був надто мовчазний і навчив мовчати й мене. 
Я з тобою ніколи ні про що не говорила. 
Мабуть, ти навіть не помітила, що... вже кіль
ка місяців... ми були дуже далекі одне від 
одного.

САБІНА. Начебто помітила.
АМАЛІЯ. Адже ти знаєш, як ми зійшли

ся. Спочатку його натурщиця, потім... (зни
зує плечима). І тоді сталося чудо, Сабіно! 
Чудо кохання! Я покохала його. Своєю так
товністю, своєю ласкою, своєю щирістю він 
зробив це чудо. Він був усім для мене! Усім! 
Але він дуже добре знав, що раніше у мене 
був інший, його товариш, негідник, у якого 
я теж була натурщицею... і не лише нею.... 
(Коротка пауза.)

САБІНА. Ми, жінки, буваємо іноді слаб
кі... не давайте горю здолати вас. Дон Маурі
сіо обожнював вас, про інших навіть у духів
ниці не згадав, а крім того...

АМАЛІЯ. Духівниця! (Вона стиснула ру
ку Сабіни.) Сідай. (Сабіна сідає.) Ти була 
при цьому. Чому такий жахливий виняток? 
І жодного слова! Він кожному відписав щось, 
крім них двох, тобто його... Леандро. Ти 
добре знаєш, що до Маурісіо, можливо, дій
шли чутки про його постійні відвідування. 
(Похмуро.) Якщо це так, то виняток у 
духівниці промовляє сам за себе і разом з 
тим пояснює ці жахливі місяці нашої відчу
женості. Нічого для Леандро, цього пройди
світа, що відбирає у нього дружину, а також 
нічого його батькові, про всякий випадок! 
Зате грішниці — все: їй прихильність, про
щення, зневага. Можливо, платня?! (Підво
диться.)

САБІНА. Як ви можете так думати, після 
того, як він..?

АМАЛІЯ. Платня, лише платня! (Одвер
тається.) Як ти можеш знати, чи правда те, 
що стосується Леандро?.. Сумніваєшся? Він 
теж міг сумніватися! (Іде до вікна.)

САБІНА (повільно підводиться). Я вам 
вірю, сеньйоро.

АМАЛІЯ (вираз її обличчя пом'якшуєть
ся, вона зітхає, повертається). А він, він 
вірив мені?

САБІНА. Вірив.;.
АМАЛІЯ (повільно, задумливо перехо

дить на передній план). Коли ми лишились 
на самоті, я намагалась з’ясувати... Це було 
важко. Неможливо ~ було протягом кількох 
хвилин розтопити холод стількох місяців. А 
крім того, сором, сором, торкатися такого бо
лючого місця... мій клятий сором, який не дав
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нам обом відчути довір'я одне до одного...
І врешті, я спромоглася сказати лише оту 
дурницю: «Ти ніколи не любив мене». (Ко- 
ротка пауза.) І він сказав тоді щось жахливе. 
«Вже пізно нам говорити про це, моя бідна 
Амаліє, але, може, по той бік смерті, я знову 
з ’єднаюся з тобою». (Дивиться пильно на 
двері кабінету.) Я заплакала, сказала йому: 
«Ти не втратив мене», і він відповів: «Так, 
я тебе не втратив, але, можливо, я поверну 
тебе собі... інакше». Я кинулась до нього, пи
тала, що він хотів цим сказати... та він помер. 
(Збуджено.) Що він хотів сказати?

САБІНА. Можливо він догадувався про 
ваші сумніви й хотів вас заспокоїти. ,

АМАЛІЯ. Ні, це було щось конкретне. 
В його словах вчувалась безмежна ніжність... 
можливо, прощення? Прощення за те, чого 
я не робила? (Гірко.) Якщо це так, він втра
тить мене. (Підходить до Сабіни.) Але це 
мучить мене! Я мушу з’ясувати, що означали 
ці слова! (її погляд наче шукає Маурісіо у 
кімнаті.) Мені здається, немовби він наказав 
мені так зробити!.. (Твердо.) І вони мені ска
жуть, бо вони знають про це. (Відходить 
ліворуч.) Тому, що він думав про них, не на
зиваючи їх імен. І завдяки їм він поверне... 
або втратить мене!

САБІНА (боязко). Може, іншим разом... 
буде спокійніше...

АМАЛІЯ. Зараз, або ніколи! Сьогодні я 
мушу приголомшити їх, і крім того, я не змо
жу жити, не зможу жити ні хвилини більше, 
якщо не добиватимусь, щоб він повернув 
мене собі... (Раптом лунає дзвоник; швидко 
вони відходять одне від одного.) Вже йдуть! 
(Біжить до кабінету.) Не клич мене, поки не 
зійдуться всі! (Дивиться на годинник.) Боже 
мій! Як пізно вже! Відчиняй! (Спирається 
на одвірок, а Сабіна прямує за куліси.) Са- 
біно!.. (Сабіна зупиняється.) Я боюсь!

САБІНА. Нічого, сеньйоро, нас двоє, і все 
буде гаразд.

АМАЛІЯ. Дякую...
Сабіна виходить. Амалія відчиняє двері кабінету 
і кілька хвилин уважно прислухається, потім швидко 
йде, причинивши за собою двері. У ту ж мить з ’яв
ляється Лоренсо, слідом за ним Сабіна. Лоренсо років 
під шістдесят, він має добрий вигляд, привітний, одяг
нений трохи недбало. Сабіна вимикає центральну 

люстру.

САБІНА. Я зараз сповіщу сеньйору. (Іде 
праворуч.)

ЛОРЕНСО. Заждіть... Ви, певно, забули 
мене? Ви були вже тут, коли родичі переста
ли відвідувати цю оселю?

САБІНА. Я пам’ятаю вас, дон Лоренсо. 
Сідайте.

ЛОРЕНСО. Дякую. (Сідає за стіл.) Я 
втомився і страшенно хочу спати.

САБІНА. Зараз зварю вам каву.

ЛОРЕНСО. Охоче вип’ю... А як почуває 
себе сеньйора?

САБІНА. Можете собі уявити.
ЛОРЕНСО. Навряд чи вона встигла з ним 

як слід поговорити...
САБІНА. Певно, що ні, сеньйоре.
ЛОРЕНСО. Як це сталося?
САБІНА. О пів на четверту у нього по

чався напад.
ЛОРЕНСО. Знепритомнів?
САБІНА. Не відразу... він ще кілька хви

лин розмовляв і попросив перо і папір...
ЛОРЕНСО. Так.
САБІНА. Але зробити нічого не встиг. 

Заснув,', і от досі спить.
ЛОРЕНСО. Так, так... А лікар?
САБІНА. Сказав, що справа безнадійна. 

(Лоренсо з жалем хитає головою.) З  вашого 
дозволу я піду сповістити донью Амалію.

ЛОРЕНСО. Авжеж, ідіть. (Сабіна йде 
праворуч і зачиняє за собою двері.)
Лоренсо підводиться і з цікавістю оглядає кімнату. 
Він наближається до дверей з правого боку і нама
гається підслухати. Знову лунає дзвоник, Лоренсо

біжить до свого крісла. Коротка пауза. Заходить 
Сабіна і причиняє двері.

САБІНА. Сеньйора зараз прийде. Чи не 
хочете чогось випити, поки я приготую каву?

ЛОРЕНСО. Ні, дякую, хтось подзвонив.
САБІНА. Зараз відчиню. (Йде за куліси.)
ЛОРЕНСО. Можливо, мій брат?
САБІНА. Можливо, і ваш син.
ЛОРЕНСО (з  гримасою). Звичайно. Мій 

син теж прийде?
САБІНА. Так, сеньйоре, всі прийдуть. 

(Йде. Лоренсо підводиться, очікувально по
вертається до куліс. За кілька хвилин знову 
заходить Сабіна.) Ваш брат, сеньйоре.
Заходять Дамасо, Леонор та Моніка. Сабіна виходить. 
Дамасо — чоловік років п’ятдесяти, худорлявий, досить 
стрункий, на ньому темний костюм, твердий комірець. 
На лацкані піджака виблискує значок. Він намагаєть
ся поводитися респектабельно, але це не завжди йому 
вдається. Леонор, його дружина, років сорока, вже 
змарніла, але з залишками тієї вульгарної вроди, якою 
відзначалась двадцять років тому. Одягнена з пре
тензією на елегантність, носить багато жовтих брас
летів, брязкіт яких супроводжує кожен її рух. Моні
ка — її дочка. Молода дівчина, тендітна, боязка. На 
ній простенька сукня. Якийсь час подружжя непри

вітно дивиться на Лоренсо.

ЛОРЕНСО (кисло). Зараз у всіх нас спра
ви однакові. (Виходить на передній план і сі
дає біля столу праворуч. Дамасо йде до 
вікна.)

МОНІКА. Здрастуйте, дядю. ( Нахиляєть
ся, щоб поцілувати Лоренсо.)

ЛОРЕНСО. Здрастуй, маленька. (Цілує 
її.) Тобі годилося б зараз бути в ліжку. Це 
все не для тебе.

ЛЕОНОР. Якщо ми її привели, то, мабуть, 
тому, що думаємо інакше. Ти сам міг би про 
це здогадатися.

122



ДАМАСО. Maypicio сказав, щоб вона 
прийшла.

ЛЕОНОР. Моніко, сідай.
МОНІКА. Добре, мамо. (Сідає на край 

канапи. Годинник вибиває половину. Корот- 
ка пауза.)

ДАМАСО. Живий ще?
ЛОРЕНСО. Живий.
ДАМАСО. Ти його бачив?
ЛОРЕНСО. Ні, оце тільки прийшов. 
ЛЕОНОР. А змію?
ЛОРЕНСО (посміхаючись). Ні, Амалії я 

не бачив.
ДАМАСО. Що тобі сказали про хворобу?
ЛОРЕНСО. Те, що й вам. Лікар гадає, 

що становище безнадійне.
Леонор неспокійно стукотить каблуками по підлозі, 
брязкотить своїми браслетами і дивиться на чоловіка.

ДАМАСО (відкашлюючись). Виходить, 
все це сталося несподівано... О котрій годині 
це трапилося?

ЛОРЕНСО. Я гадав, що ви про це знаєте. 
О пів на четверту. (Леонор і Дамасо див
ляться на годинник.)

ДАМАСО. І досі... непритомний?
ЛОРЕНСО (глузливо дивиться на них). 

Здається, спочатку він прийшов до пам’яті...
ДАМАСО (злякано). А!
ЛЕОНОР (злякано). А!
ЛОРЕНСО. І одразу знову знепритомнів...
ДАМАСО (заспокоєний). А!
ЛЕОНОР (теж). А!

Моніка тихо плаче і витирає сльози. Лоренсо сідає 
до столу.

ЛОРЕНСО. Звичайно, ми дуже мало зна
ли про стан його здоров’я. Коли ти бачив 
його востаннє?

ДАМАСО. Коли проводжали Матео.
ЛОРЕНСО. Я теж. До речі, ти одержав 

що-небудь від Матео? Я особисто — нічого.
ДАМАСО. Чув, що йому непогано у тих 

краях, але доводиться багато працювати.
ЛОРЕНСО. Він дуже вболіватиме. Поду

мати тільки, що він ще нічого не знає!..
ДАМАСО. Зважаючи на все, йому тепер, 

мабуть, буде краще.
ЛОРЕНСО. Ти гадаєш?
ДАМАСО. Звичайно, якщо Maypicio ще 

не підписав духівницю, Матео загребе чимало 
грошенят... Maypicio недавно одержав вели
кий гонорар з Нью-Йорка і з Парижа. Ти 
знав про це?

ЛОРЕНСО. Так.
ДАМАСО (зітхає). Бідний Maypicio!
ЛЕОНОР (до Лоренсо). Яка, на твою 

думку, може бути загальна сума, як ти га
даєш?

ЛОРЕНСО. Це дуже важко підрахувати.
ДАМАСО. Не думаю. Я гадаю, що не 

менш як... (Моніка ридає.) Донечко, що з 
тобою?!

МОНІКА (крізь сльози). Нічого, тату. 
(Марно намагається стримати сльози.)
Всі дивляться одне на одного. Лоренсо підводиться 
й підходить до Моніки, щоб пестити її по голівці.

ЛОРЕНСО. Заспокойся, дитинко... (до 
всіх) бідний Maypicio!

ДАМАСО, Бідний, так... (Лицемірно зі
тхає. Лоренсо знову починає ходити по кім
наті.)

ЛЕОНОР (нервово стукотить каблуками). 
А ця змія могла б уже вийти, щоб привіта
тися з нами. Що вона собі думає? Адже ви 
його брати, а вона — ніхто!

ЛОРЕНСО. Не зовсім ніхто...
ЛЕОНОР (брязкаючи браслетами). Ти 

хочеш, щоб я назвала її іншим словом?
ЛОРЕНСО (саркастично). О, ні!.. Заради 

Моніки.
ЛЕОНОР. Ця хитрюга вже, мабуть, репе

тирує роль невтішної вдови. Нехай відчує це 
тепер, коли опиниться на вулиці...

ДАМАСО. Леонор...
ЛЕОНОР (підводиться). А ви будете 

останніми йолопами, якщо дозволите взяти 
звідси хоча б крихту!

ЛОРЕНСО. Не голою ж їй іти звідси. 
(Сідає.)

ЛЕОНОР. Ну, звичайно, ні. Нехай заби
рає всі свої паршиві манатки. Але жодної 
коштовності, жодної картини.

ДАМАСО. Заспокойся, вона покликала 
нас, а це свідчить про те, що вона цілком усві
домила своє становище. Якби духівниця була 
на її користь, вона б нас не запросила... А з 
нею обійдуться так, як належить. ( Ходить, 
зупиняється біля Моніки, яка весь час зди
вовано слухає, і кладе їй руку на голову.) 
Моніко, доню моя, ми зможемо Дати тобі 
освіту і приділити ту увагу, на яку ти заслу
говуєш. Сам бог знає, що коли мене нагоро
дили...

ЛЕОНОР (презирливо). Досить!.. (Сі
дає.)

ДАМАСО. Я б тисячу разів проміняв цю 
честь на впевненість у своєму майбутньому... 
Твій батько, який уже стільки рокіз працю
вав задарма, тепер буде нагороджений. Бог 
завжди пам’ятає про добрих людей. ( Застиг, 
спянілий від своїх власних слів. Моніка, при
гнічена, одвертає голову.) Ти нічого не хо
чеш сказати мені, доню моя?

МОНІКА. Мені дуже шкода, тату. Амалія 
хороша жінка.

ЛЕОНОР (люто, крижаним тоном). Коли 
я ще раз почую це від.тебе, дістанеш ляпаса!

ДАМАСО (примирливо). Замовкни, Лео
нор. -Моніка ще дитина і не розбирається 
в людях... (Коротка пауза.)

ЛЕОНОР. Я питаю тебе, чому вона не ви
ходить?

ДАМАСО (задоволено). Вона нас боїться.
ЛЕОНОР. Мабуть, вона зараз чепурить
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ся,'як жебрачка, і слинить очі, щоб розчули
ти нас... (Стукотить каблуками.) Чуєш Да- 
масо? Хай одразу побачить, що вона в наших 
руках і що ми не здамося. Домовились?

ДАМАСО. Певна річ.
ЛЕОНОР. А ти, Лоренсо?
ЛОРЕНСО. Побачимо, Леонор.
ЛЕОНОР (підводиться). А що ми маємо 

бачити?
ЛОРЕНСО. Я ж кажу тобі, побачимо! Ми 

ще нічого не знаємо.
ЛЕОНОР. Ні! Якщо побачимо, то зараз 

же! Де вона?
ЛОРЕНСО (показує). У спальні.
ЛЕОНОР. Якщо вона не виходить, піду я. 

(Прямує до дверей кабінету. Мопіка підво
диться. Дамасо стає між ними.)

ДАМАСО. Стривай...
ЛЕОНОР. Що?! Це наш дім!
ЛОРЕНСО. Буде наш... (підводиться).
ЛЕОНОР. Все одно! (До Дамасо.) Дай 

мені пройти.
ЛОРЕНСО. Якщо ти наполягаєш... Спро

буй. Але краще, щоб це зробив хтось із бра
тів. Дозволь. (Іде до дверей і злегка натискає 
на ручку. Зупиняється і серйозно дивиться 
на інших.) Зачинено на засув. (Підходить 
Леонор. Всі дивляться одне на одного.) Га
даю, поспішати не слід. Тут не все ясно. По
чекаймо. (Знову сідає біля столу. Мопіка 
теж сідає. Леонор і Дамасо збентежено див
ляться одне на одного. Заходить Сабіна. 
Дивиться на них і прямує до куліс.)

ЛОРЕНСО. Хіба дзвонили?
САБІНА. З  кухні я почула, що під’їхала 

машина. (Виходить.)
ЛОРЕНСО (сухо). Мій син. (Леонор бі

жить, щоб сісти і прибрати гідної пози; бряз
кіт браслетів.)

ДАМАСО. У вас все ще погані стосунки?
ЛОРЕНСО. Це неминуче. У нас погані 

стосунки.
ДАМАСО. Він досі працює в газеті?
ЛОРЕНСО (неохоче). Так. (Заходить 

Сабіна і майже разом з нею Леандро.)
САБІНА. Сеньйор Леандро.

Леандро років сорок, він статечний, моложавий. Одяг
нений просто. Якусь мить дивиться на всіх 

з неприхованою ворожістю.

ЛЕАНДРО. Здрастуйте.
ДАМАСО. Здрастуйте.
ЛЕОНОР. Здрастуйте.

Лоренсо не дивиться на нього. Бере зі столу 
сигарету і обережно запалює.

САБІНА. Піду сповіщу сеньйору. (Йде.)
ДАМАСО. Здається, двері зачинені.
САБІНА (здивовано). Зачинені? (Усім 

на подив спокійно відчиняє двері і виходить, 
причинивши за собою двері.)

ЛОРЕНСО (зацікавлено). Що це озна
чає?

ЛЕАНДРО (хоче привернути увагу при
сутніх). Чи можу я дізнатися, як почуває се
бе Маурісіо?

ДАМАСО. Вмирає. (Підходить до столу, 
бере сигарету, перш як запалити, нюхає її.)

ЛЕОНОР. Безнадійно. І не залишив ду
хівниці.

ЛЕАНДРО. Про це й говорити не треба, 
досить глянути... (дивиться на свого батька) 
на ваші радісні обличчя.

ЛЕОНОР. А може, ви скажете, що жал
куєте? Не смішіть нас! Начебто ми не знає
мо все, що...

ЛЕАНДРО. Обережніше! Так, я не запе
речую щодо дядька, але вона зовсім інша!

ЛЕОНОР. Звичайно! Він — це він! А во
на — це вона!

ДАМАСО. Леонор!..
ЛОРЕНСО. Тсс!.. (Показує на двері ка

бінету, які відчиняються. Входить Сабіна і в 
глибокій тиші переходить сцену й виходить 
у двері в заднику.)

ЛЕАНДРО. Що ви мали на увазі, сень
йоро?

ЛЕОНОР. Нічого такого, що було б вам 
невідомо.

ЛЕАНДРО. Мені не подобається ваша 
поведінка. Я заявляю всім, що вважаю свя
щенним горе Амалії, і нагадую, що ми у її 
домі.

ЛЕОНОР. То й що?!
ЛЕАНДРО. У її домі! Я не дозволю, щоб 

її скривдили чи принизили.
ЛЕОНОР. Мабуть, вона тому й не вихо

дила, що чекала на свого заступника... рица
ря, який потім захистить її у недолі. Чи не 
вгадала?

ЛЕАНДРО. Сеньйоро!
ДАМАСО (дивиться на двері кабінету). 

Тсс!
Усі вмовкають. Моніка підводиться. Відчиняються 
двері, і з ’являється Амалія, причиняє за собою двері 
й робить усім знак мовчати. Вигляд у неї гордовитий, 

самовпевнений, очі сухі. Лоренсо підводиться.

АМАЛІЯ. Тсс, ви його розбудите.
МОНІКА. Тітонько! (Рвучко обіймає її.)
ЛЕОНОР. Сядь, Моніко! У тебе немає 

ніякої тітки. (Моніка, приголомшена, повер
тається на своє місце.) Амалія — ця розкіш
но вдягнена сеньйорита, здається, не зовсім 
розуміє, в якому становищі вона опинилася. 
(Брязкотять браслети, як презирливий ко
ментар до її слів.)

АМАЛІЯ (дивиться на годинник і підхо
дить ближче). А в якому становищі я опини
лась?

ДАМАСО. Моя дружина хотіла сказати, 
що, можливо, вам уже не зовсім пасує роль 
господині... звичайно, ви це самі розумієте, і 
тому запросили нас.
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АМАЛІЯ. Дякую, що ви пояснили мені 
думку вашої дружини. Ви всі так гадаєте?
Моніка жестами боязко заперечує, але Амалія удає, 

що не помічає.

ЛЕАНДРО. Я — ні, Амаліє. І вони це 
добре знають.

ЛОРЕНСО. У мене, сеньйорито... своєї 
думки поки що немає. І дуже шкодую з при
воду того, що сталося.

АМАЛІЯ (сухо). Дякую. (До Дамасо.) 
Чи не хоче ваша дружина поділитися ще яки
мись своїми думками?

ДАМАСО. Якщо ви все так сприймаєте, 
я скажу вам свою думку. Ми прийшли сюди 
тому, що ніхто, крім нас, не має права бути 
біля ліжка вмираючого... і вам доведеться 
залишити дім.

ЛЕОНОР. В іншій сукні та без цих кош
товностей.

ЛЕАНДРО. Це вже занадто!
АМАЛІЯ (сухо). Дякую, Леандро. Я не 

потребую допомоги. (До Леонор.) Виходить, 
я мушу піти звідси роздягнута?

ЛЕОНОР. Коли хочете, можете називати 
це так.

АМАЛІЯ. Тобто ви виганяєте мене на 
вулицю, як собаку?

ЛЕОНОР (ущипливо). Що ж, визначен
ня досить точне.

ЛОРЕНСО. Послухайте, облиште цей 
тон...

ДАМАСО. Звичайно, можна облишити. 
(До Амалії.) Може, зробите нам ласку і про
ведете нас до нашого брата?

АМАЛІЯ. Ви можете зараз же побачити 
його.
Повертається до дверей кабінету. Всі наближаються. 
З  дверей задника виходить Сабіна і зупиняється біля 
них. Через голови родичів Сабіна з Амалією обмі
нюються поглядами. Гості нічого не помічають. Ама
лія рішуче відчиняє двері темного кабінету. Всі юрм

ляться біля дверей, зазирають у кабінет.

ЛЕАНДРО. Сиділка?
АМАЛІЯ. Атож.
ЛЕОНОР. Вона дивиться на нас... 
ДАМАСО. Підводиться...
ЛОРЕНСО. Вітається з нами.

Всі злегка кивають головами, вклоняються.

МОНІКА. Він здається дуже спокійним... 
АМАЛІЯ (гірко). Авжеж. Зараз він дуже 

спокійний.
М’яко причиняє двері.

ЛЕОНОР ( обурено, підвищуючи голос). 
Чому ви зачиняєте? Ми хочемо зайти.

АМАЛІЯ. Ради бога, сеньйоро, не так 
голосно!

ЛЕОНОР (ще голосніше). А то чому? 
АМАЛІЯ. Чого доброго, він ще проки

неться.
ЛЕОНОР (ще голосніше). І що ж? 
АМАЛІЯ. І підпише духівницю.

Западає тиша. Леонор відступає приголомшені.
Підходить Сабіна.

САБІНА. З  вашого дозволу.
Всі дивляться на неї. Сабіна спокійно відчиняє двері

кабінету і заходить, зачинивши їх за собою.
АМАЛІЯ (виходить уперед, на середину 

кімнати). Прошу сідати. Я покликала вас то
му, що мені треба вам щось сказати.
Моніка повертається до канапи. Всі інші сідають на 

свої місця біля столу і уважно слухають Амалію.

Маурісіо в такому стані з о пів на четвер
ту. Він прийшов на короткий час до пам яті 
і зажадав продиктувати свою останню волю, 
тому що лікар не хотів обманювати його... Ви 
вже знаєте, на що він хворіє... Потім він зно
ву знепритомнів. Лікар сказав мені, що до 
завтра він не доживе. І цей важкий сон, в 
якому ви його бачили — найгірший симптом. 
Його ще можна на якийсь час розбудити, але 
допомогти йому вже ніщо не може.

Коротка пауза. Амалія затрималась біля столу.

Чи помітив хто з вас на нічному столику 
аркуш паперу й перо?

МОНІКА. Я бачила.
АМАЛІЯ. Це духівниця, написана моєю 

рукою. Гадаю, що вона відповідає його остан
ній волі... Все мені, і нічого вам!

ЛЕОНОР. Яка підлота!
АМАЛІЯ. Підлота? Ні. Його воля. І якщо 

я розбуджу його, він прочитає і підпише, не 
вагаючись.

ЛЕАНДРО (м'яко). Без нотаря?
АМАЛІЯ. Без нотаря, але з п’ятьма свід

ками. Ти можеш бути одним з п’ятьох. 
ЛЕАНДРО. Звичайно.
АМАЛІЯ (насмішкувато дивлячись на 

всіх). А щодо решти — то ми запросимо су
сідів. Сабіна вже знає, до кого треба звер- 

' нутись. (Коротка пауза.) Ну, а тепер, якщо 
ви бажаєте зайняти свої законні місця біля 
ліжка вмираючого з риском розбудити його... 
то будь ласка. Вхід вільний. (Мертва тиша.)

ЛЕАНДРО. Я йду. (Підводиться і йде.)
ЛЕОНОР (теж підводиться разом з ним). 

Куди ви?
ДАМАСО. Спокійно, Леандро!
АМАЛІЯ (посміхаючись). Сідай, Леанд

ро. Його розбудять, якщо ніхто не заперечу
ватиме.

ЛОРЕНСО (залишається на міси,і). Чому 
цього не зробили ви?

АМАЛІЯ. Тому, що я хочу вам дещо за
пропонувати. Сідайте, будь ласка! (Вони сі- 
дають.) Маурісіо вже багато років не зустрі
чався з вами. (Ходить по кімнаті.) Матео 
був єдиним братом, з яким він підтримував 
добрі стосунки, і коли той вирішив поїхати 
до Америки шукати -кращої долі, Маурісіо 
не вагаючись дав йому на дорогу і ще дещо... 
Може, це тому, що Матео не робив хибних 
висновків з того, що у нього багатий брат.
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(Леонор і Дамасо незадоволено дивляться 
одне на одного.) Шість місяців тому, перед 
від’їздом, Матео зібрав у себе всіх вас, і ли
ше вас. Маурісіо не міг відмовитись... (По
хмура пауза.) І відтоді... (Зупиняється.) 
Хоча ні, це вас не стосується. (Наближаєть
ся.) На тій зустрічі хтось із вас розмовляв 
з Маурісіо наодинці і сказав йому щось дуже 
серйозне (з  притиском)у певно, пов'язане зі 
мною. (Обводить усіх поглядом. Всі одвер-. 
таються, перелякані, приголомшені. Лише 
Моніка та Леандро пильно дивляться на неї.)
І той, хто це сказав, нехай повторить мені це 
зараз, слово в слово! Бо коли він цього не 
зробить... я примушу Маурісіо підписати ду
хівницю. А якщо він скаже, присягаюсь пе
ред богом, що Маурісіо не підпише!

Тривала пауза.

ДАМАСО (відкашлюється і каже при
мирливо). Ви помиляєтесь... цілком зрозумі
ло... Ми всі поділяємо ваше горе. Як ви 
можете з такою певністю говорити про те, що 
сталося так давно?

АМАЛІЯ. Я певна.
ЛОРЕНСО. Він вам щось сказав?

. АМАЛІЯ. Ні. , ..
ДАМАСО. Отже, нічого не було. Хіба ви 

не розумієте?
АМАЛІЯ. Як ви називали його, Леонор? 

«Мовчун», чи не так? (До Дамасо.) Він со
ромливий і мовчазний, як кожний справжній 
митець... Але я знаю, що хтось із ним роз
мовляв!

ЛОРЕНСО. Я не дуже певний цього, Ама- 
ліє... Та коли навіть і так, то що з того, якщо 
ви довідаєтеся про це. зараз? Навіщо ви себе 
мордуєте?

АМАЛІЯ (з  похмурою рішучістю). Це 
моє. діло!

ЛОРЕНСО (знизує плечима, стримуючи 
позіх).,Мені жаль вас. Це даються взнаки пе
режиті вами тяжкі години...

АМАЛІЯ. Так думають усі присутні? 
(Тиша.) Ніхто не відповідає?

ЛЕАНДРО (підводиться). Розбуди його, 
Амаліє.

АМАЛІЯ. Гаразд... Я зроблю це. (Повіль
но йде до кабінету.) ' >

ЛЕОНОР (підводиться). Ви не маєте пра
ва цього робити!

Моніка теж підводиться.

АМАЛІЯ (повертається). Виходить, це 
були ви? (Іде до неї.)

ЛЕОНОР. Я нічого не говорила! Але ви 
не маєте права!
Під час цієї розмови, Моніка швидко відчиняє двері 

кабінету і заходить.

ДАМАСО (підводиться). Моніко! (Бі
жить за нею.)

АМАЛІЯ. Моніко! (Заходить у кабінет.)
ЛЕОНОР (стискує руки). Ні!

Лоренсо, що дрімав, стрепенувся. З  кабінету, силоміць 
ведучи за собою Моніку, виходить Амалія і причиняє 

двері. Всі, крім Лоренсо, наближаються до них.

ДАМАСО (до Моніки, люто). Ти хотіла 
розбудити його?.. Відповідай!

МОНІКА (ледь чутно). Так.
Мати, не приховуючи своєї люті, дає дочці ляпаса.

ЛЕОНОР. Іди на своє місце!
Моніка повертається і, стоячи спиною до глядача біля 

задника, трясеться від плачу.

АМАЛІЯ (незадоволено). Гарний метод 
виховання...

ЛЕОНОР. Це моя дочка!
АМАЛІЯ. А це мій дім... поки що! А діти 

не солом’яні опудала, яких можна цілувати 
або бити за своїми примхами.

Леонор замість відповіді брязкотить своїми 
браслетами.

МОНІКА. Я лише хотіла допомогти всім. 
ЛЕАНДРО. Правильно... піди, заспокой

ся. (Дає їй носову хустку у Моніка витирає 
сльози%і повертає хустку.)

АМАЛІЯ. Я вдячна тобі, Моніко, але так 
ти мені не допоможеш, хоч би як цього хоті
ла. Це вони допоможуть мені, розказавши 
правду.

ДАМАСО. Ми вже сказали вам, що нічо
го не знаємо.

АМАЛІЯ. Ви певні?.. (Підходить до ,них.) 
Я бачу, ви не розумієте ситуації. Хтось му
сить признатися тут перед усіма, і негайно. 
(До Дамасо.) Це були не ви? Поздоровляю! 
Але ви всі, а не я, примусите винуватця гово
рити! І ви це зробите тому, що це вигідно 
для всіх!.. (Пауза. Всі схвильовано дивляться 
одне на одного.) Ну, кажіть, хто ж це був? 

Ніхто не відповідає.
Не спускаючи з гостей погляду, Амалія робить кіль
ка кроків до кабінету, обличчя її похмуре. Вона зупи
няється, і запитально дивиться на присутніх. Усі наче 
застигли. Ще кілька кроків. Напруження зростає. Да
масо наближається, щоб затримати її, але не знає, що 
сказати. Леонор повільно підводиться. Лоренсо оста
точно прокидається. Леандро дивиться прямо на Ама- 
лію. Моніка підводиться і йде до Амалії. Амалія сту
пає ще три кроки. Леонор теж посувається вперед, 
стиснувши руки. Підводиться Лоренсо. Дамасо боязко 
робить благальний жест. Амалія вже дуже близько 
від дверей. Вона знову дивиться на них і на годинник. 
Вона теж перелякана, як і вони, тільки ніхто цього 
не. знає. Помітно вагається. Раптом крутнулася 

ручка дверей, і з кабінету вийшла Сабіна. Амалія 
полегшено зітхає.

САБІНА. Він повернувся на другий бік, 
сеньйоро! Здається, він ось-ось прокинеться!
Її слова ще більше приголомшують присутніх. Амалія 
переможно дивиться на всіх і хоче зайти до кабінету.

ДАМАСО. Будь ласка, Амаліє, не робіть 
цього! Я обіцяю допомогти вам знайти того, 
кого ви шукаєте, ми вам скажемо! Будьте 
певні! Але не робіть цього!

АМАЛІЯ. Ви надто довго вагаєтесь, але я 
граю чесно. Якщо він сам не отямиться, я не 
буду його будити. (Виходить і причиняє за
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собою двері. Сабіна йде до дверей задника. 
Леонор сідає.)

ЛОРЕНСО (зітхаючи сідає в крісло). Ко
ли вже буде готова ця кава? Я падаю від 
утоми!

САБІНА. Вже скоро, дон Лоренсо. (/де 
до задника.)

ДАМАСО. Моніко, проведи служницю і 
допоможи їй.

МОНІКА. Чи не здається вам, тату, що 
мене вже не треба звідси випроваджувати?

ЛЕОНОР. Роби те, що сказав батько!
МОНІКА (сумно). Як скажеш, мамо, (/де, 

за нею йде Сабіна. Коротка пауза, всі див
ляться на Леонор.)

ЛЕОНОР. Не дивіться на мене так! Це 
не я!

ДАМАСО. Ніхто й не каже, що це ти... 
(Тоскно дивиться на годинник.) Але у нас 
обмаль часу... Було б добре, коли б той, хто 
це зробив, сказав про це зараз же. (Дивить
ся на Леонор.)

ЛЕАНДРО (презирливо). А ти певен, що 
це не ти?

ДАМАСО (невдоволено). Не кажи дур
ниць, небоже, якби то був я, то нізащо не 
пустив би її зараз до кабінету.

ЛЕОНОР. Я б присяглася, що ця відьма 
вже розбудила його!

ДАМАСО (злякано). Ти гадаєш? (На
ближається до дверей, прислухається.) Нічо
го не чути.

ЛЕОНОР. Спальня далеко, відчини.
ДАМАСО. Відчинити, Лоренсо? (Лорен- 

со не відповідає, він спить.)
ЛЕОНОР (презирливо). Бабак вже за

снув.
ДАМАСО. Слухайте, треба про щось до

мовитись... (Швидко підходить до Лоренсо.) 
Лоренсо, прокинься! Як ти можеш спати, ко
ли тут таке робиться?! (Штовхає його.)

ЛОРЕНСО (прокидаючись). Можу спати, 
бо хочу спати.

ДАМАСО. Лоренсо, ми зібрались тут не 
для того, щоб жартувати. Гроші пропадають!
Леандро з гидливою гримасою відходить до вікна.

ЛОРЕНСО. Це був ти, признайся.
ДАМАСО (розпачливо). Так ми нічого не 

з’ясуємо.
ЛОРЕНСО. Власне, мені байдуже, хто це 

сказав — ти чи твоя дружина.
ЛЕОНОР (обурено). Або «фінансист без 

фінансів».
ЛОРЕНСО (ображено). Дивно, як ти цьо

го раніш не сказала. Дякую.
ДАМАСО. Мабуть, ми всі хочемо, щоб 

він підписав цього папірця!
ЛЕАНДРО (обертається). Я дуже хочу. 

Більше того: якщо цього не зробить вона, 
зроблю я!

ЛОРЕНСО (сухо). Ти нічого не зробиш.

ЛЕАНДРО. Яка радість: мій батько, на
решті, звертається до мене! (Підходить 
ближче.) Я це зроблю. Я не хочу брати 
участь у цій брудній історії.

ЛОРЕНСО (твердо). Ти нічого не зро
биш!

ЛЕАНДРО (спалахнувши). Хто ти такий, 
щоб заборонити мені це? Я вже не твій 
боржник! Ти не спромігся дати мені те, що 
мусив, тебе цікавили лише твої проекти, на 
які ти витрачав усе, що належало не тобі — 
а мені!

ЛОРЕНСО. Сину! ( Підводиться,. іде до 
Леандро.)

ЛЕАНДРО. Батьку!
ДАМАСО. Що ви робите... не треба цьо

го...
ЛОРЕНСО. Отже, ти його розбудиш?
ЛЕАНДРО. Будь певен!
ЛОРЕНСО. Гаразд, зроби це зараз же! 

(Коротка пауза.) Хто тобі забороняє? Ці не 
зможуть вдержати тебе, а я навіть з місця 
не зрушу.

Леандро робить кілька швидких кроків до дверей.
ЛЕОНОР (злякано схоплюється з місця). 

Ти з глузду з ’їхав, Лоренсо?
ДАМАСО. Леандро!

Леандро зупиняється.

ЛОРЕНСО (посміхається). Ти цього не 
зробиш?

ЛЕАНДРО. Ні!
Леонор у знемозі падає в крісло.

ЛОРЕНСО. Я розумію. (Наближається.) 
Ти гадав, що зустрінеш колишню Амалію, а 
не ту, яка вона є. Вона була з тобою холод
ніша, ніж ти сподівався. Ти вже не такий 
упевнений у тому, що коли духівниця буде на 
її користь, ти зможеш замінити його? А бать
ко завжди батько. Я одержу свою частину і 
навіть розтрачу її, але якщо до моменту моєї 
смерті у мене дещо залишиться... Га? Ми 
добре знаємо один одного, сину.

ЛЕАНДРО. Для тебе гроші завжди понад 
усе. Ти не здатен зрозуміти, що все, що я 
роблю, — це з поваги до волі Амалії.

ЛОРЕНСО (глузливо). І волі умираю
чого?

ЛЕАНДРО. Останнє мене не стосується! 
(Відходить до вікна.)

ДАМАСО. А це дуже важливо. Вона при
мусить його підписати!

ЛОРЕНСО (серйозно). Навряд. Вона бу
де чекати скільки завгодно, аби взнати те, що 
її цікавить. Розповідати ж їй, здається, ніхто 
не поспішає, і боротьба триватиме довго. 
І чим довше, тим краще для нас і гірше для 
неї, бо він може вмерти. Це боротьба з годин
ником. (Показує головою.) Вона б хотіла, 
щоб він зупинився, а ви, щоб він пішов 
швидше. Але боротьба дуже небезпечна... 
Амалія нервує і може щомиті розбудити йо-

127



ґо. (Ні на кого не дивлячись.) Той, хто знає, 
чого вона хоче, повинен признатися, коли 
вона зайде.

ЛЕОНОР. Ти кажеш так, наче ти непри
четний до цього.

ЛОРЕНСО (знизує плечима). Я завжди 
непричетний до дурниць... (Повертається на 
своє місце і сідає.) 'А зараз, поки принесуть 
каву, дайте мені трохи поспати, бо я ледве 
живий. (Спирається головою на руку й за
плющує очі.)

ЛЕОНОР. Пошли, боже, смерть!
ЛОРЕНСО (іронічно). Йому чи їй? 
ЛЕОНОР. Обом!

Коротка пауза. Раптом із саду знову долинає прониз
ливе і довге виття собаки. Леонор перелякано підво
диться. Лоренсо розплющує очі. Леандро підходить

до вікна. Всі прислухаються, обличчя перелякані.
Тиша.

ЛЕАНДРО. Це Леал, який чує смерть.
ЛЕОНОР (роздратовано). Мабуть, уми

рає? (Біжить праворуч й намагається підслу
хати. Задкує, випростується.) Я боюсь!

ДАМАСО (біжить до неї). Заспокойся! 
Це тільки собака!
Нараз двері кабінету відчиняються. З ’являється Ама- 
лія і дивиться на них. Леонор та Дамасо намагаються 
зазирнути у спальню, і Амалія відходить убік, щоб 

вони подивились, поки не зачинились двері.

ЛЕОНОР. Сиділка спокійна...
ДАМАСО. От бачиш, нічого страшного.
АМАЛІЯ (причиняє двері). Справді, ні

чого, що могло б вас схвилювати. Він знову 
спокійний. (Іде далі.) Я чекаю вашого слова, 
Дамасо.

ДАМАСО (вагаючись). Річ у тім, сеньйо
рито, що... я намагався переконати їх... (В 
очах Амалії спалахує лють.)

ЛЕАНДРО. Це марно, Амаліє. Вони не 
хочуть говорити. (Сідає.)

ДАМАСО. Не в цьому річ, сеньйорито! 
Просто ви запитуєте про дивні речі. Можли
во, ви помиляєтесь. Чи не могло йтися про 
щось інше в цей самий час?

АМАЛІЯ. Ні!
ЛЕОНОР. Чи про якусь іншу людину...
АМАЛІЯ (трохи вагається). Теж ні. (Л у

нає дзвоник, Амалія різко повертає голову 
до куліс, дивиться на годинник.) Хто б це? 
(Прямує до куліс, зупиняється.) А де Мо- 
ніка?

ДАМАСО. Допомагає служниці.
АМАЛІЯ (іде до дверей задника й відчи

няє їх). А, ти вже йдеш! (Заходить Сабіна.) 
Ти чула?

САБІНА. І бачила у вікно. Це жінка. 
АМАЛІЯ. Жінка?
САБІНА. Здається, жінка... Відчинити?
АМАЛІЯ (затримує її рукою). Мене не

має ні для кого. Дізнайся, чого вона хоче, і 
скажи, нехай іде геть.

САБІНА. Гаразд, сеньйоро. (Іде.)
Амалія повертається, нетерпляче чекає, Лоренсо 

остаточно прокидається і дивиться на всіх.

ЛОРЕНСО. Ще не готова ця нещасна ка
ва? Що трапилось?

Сабіна повертається стурбована.

САБІНА. Вона не хоче йти. Каже, що вона 
сеньйорова родичка.

АМАЛІЯ. Родичка?
САБІНА. Просила передати вам, що її 

звуть Паула.
ДАМАСО. Паула! Швачка?
ЛЕОНОР. Ха! «Пальто і манто»?
АМАЛІЯ (незадоволено). Як вона могла 

наважитись? Скажи їй, що я дуже шкодую... 
але ні, краще я піду сама. (Ступає кілька кро
ків.)

ДАМАСО (вкрадливо). Чи не краще 
прийняти її?

АМАЛІЯ. Чому?
ДАМАСО. Адже вона член сім’ї і теж 

має право... (До всіх.) Як скажете?
ЛЕАНДРО. Це дуже далека родичка. Хай 

вирішує Амалія.
ДАМАСО. Не така вже й далека. Це твоя 

троюрідна сестра і наша двоюрідна племін
ниця... (Благально дивиться на всіх.)

АМАЛІЯ. Це мене не стосується! (Пря
мує до куліс.)

ЛОРЕНСО. Може, й ні, сеньйорито... Але 
чи не здається вам дивним її візит — так 
пізно?

ЛЕАНДРО. Вони намагаються залякати 
тебе! Не звертай на них уваги!

Амалія дивиться на всіх.

АМАЛІЯ (рішуче до Сабіни). Запроси її.
Сабіна виходить. Пауза.

Вона була, на проводах Матео?
ЛОРЕНСО. Ні.

Пауза. Заходить Сабіна.

САБІНА. Сеньйорита Паула. (Стає осто
ронь і з цікавістю спостерігає.)
Леандро та Лоренсо підводяться. Заходить Паула — 
молода вродлива дівчина. На ній елегантна декольто

вана сукня. На обличчі мила чемна посмішка, яка
пасує до даної ситуації.

ПАУЛА. Добрий вечір вам усім.
ДАМАСО (експансивно). Як справи, пле

міннице?
ПАУЛА (до Амалії). Ви, мабуть, мене не 

пригадуєте? Дядько Маурісіо познайомив нас 
кілька років тому. (Подає руку.)

АМАЛІЯ (потискує руку). Сідайте, будь 
ласка.

ПАУЛА. Дякую. (Сідає на стілець, який 
їй люб язно подає Лоренсо. Леонор теж сідає. 
Амалія стоїть.) Я вважала, що треба прийти, 
можливо, я чимось стану в пригоді.

Лоренсо і Леандро сідають.
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АМАЛІЯ (здивовано). Ви знали?
ПАУЛА. Ми... так. Це сталося випадково. 

Я була з друзями на вечірці, і за сусіднім 
столиком сидів мій знайомий скульптор із 
Товариства образотворчих мистецтв...

Амалія і Сабіна злякано дивляться одна на одну.

Виявилось, що він допіру дізнався...
У Амалії підгинаються ноги. Вона не відриває погляду 

від Паули. На її обличчі вираз жаху.

ДАМАСО. Цікаво, як швидко поширю
ються новини.

ЛОРЕНСО. Це природно, коли йдеться 
про таку відому людину. І що тобі сказав 
твій друг, Пауліто?

ПАУЛА. Він сказав... Я гадаю, він пере
більшив...

АМАЛІЯ (важко дихаючи). Що перебіль
шив?
Амалія у відчаї заплющує очі. Сабіна ступає кілька 

кроків, не знаючи, що робити.

ПАУЛА. Він сказав, що... вмирає... споді
ваюсь, що це не зовсім так.

АМАЛІЯ (розплющує очі і дивиться пиль
но на Паулу). Він сказав, що вмирає? (Зачу
довано дивиться на Сабіну. Тиша. Всі зди
вовано дивляться на неї.)

ЛОРЕНСО. Вам погано, Амаліє?
АМАЛІЯ (не зводячи погляду з Сабіни). 

Ні, все гаразд. Принеси каву, Сабіно, і при
готуй ще одну чашку.

САБІНА. Добре, сеньйоро. (Виходить. 
Вираз обличчя Амалії змінюється. Т епер 
вона знає, що Паула збрехала, але не розуміє 
чому. Отямившись, вона холодно дивиться 
на неї.)

ПАУЛА. Я сподіваюсь, становище не таке 
небезпечне...

АМАЛІЯ. Це правда, він помирає.
ПАУЛА. Мені дуже жаль.
АМАЛІЯ (холодно). Дякую. (Ходить.) 

Ваша відданість родині зворушлива, тим 
більше, що ви і Маурісіо майже ніколи не 
бачилися.

ПАУЛА. Байдуже. Він мій дядько.
АМАЛІЯ. Двоюрідний дядько.
ПАУЛА. Все одно.
АМАЛІЯ. Скажіть мені, сеньйорито, чи не 

бачили ви його, випадково, місяців шість 
тому?

ПАУЛА. Я?
АМАЛІЯ. Авжеж, ви.
ПАУЛА. Здається, я не бачила його при

наймні два роки.
АМАЛІЯ. А може, вам лише здається?
ПАУЛА (холодно). Я вас не розумію.
АМАЛІЯ. Ваша відданість родині диво

вижна. Шість місяців тому від’їздив до Аме
рики Матео, ще один ваш двоюрідний дядь
ко. Ви попрощалися з ним?

ПАУЛА. Так, він подзвонив мені і...
АМАЛІЯ. А, телефоном... Можливо, ви 

його любили не так, як Маурісіо?
ПАУЛА. Абсолютно однаково. Чи можу 

я бачити його?
АМАЛІЯ. Ні.
ПАУЛА. Бачу, мій візит неприємний вам. 

Шкодую. (Ображено підводиться.)
АМАЛІЯ (швидко). Навпаки, Пауло... за

лишіться, прошу вас. Ви прибули вчасно, 
щоб узяти участь в одній незвичайній грі. 
Передчуваю, що вона вас зацікавить.

ПАУЛА. Що ви маєте на увазі?
АМАЛІЯ. Маурісіо не підписав духівниці. 

Я можу розбудити його і зробити, щоб він 
підписав її до смерті. І я це зроблю, якщо 
вони не розкажуть мені дещо навзамін. Вас 
це не турбує, чи не так? Ви в кожному разі 
нічого не одержите у спадщину.

ПАУЛА (сухо). Звичайно, мені цього й 
не треба.

АМАЛІЯ. Виходить, ви особа нейтральна. 
(Ущипливо.) Принаймні здаєтеся такою. 
Спостерігачка. (Підвищує голос, звертаючись 
до всіх.) Війна триває!

ДАМАСО. Не розпалюйте себе, будь 
ласка!

АМАЛІЯ. Перше, ніж цей годинник про
б’є п’яту, я вимагаю, щоб винуватець озвав
ся! (Тиша.) Ні? (Прямує до дверей кабіне
ту. Дивиться на всіх.) Ніхто не хоче говори
ти. Ви знаєте, що це мене дуже цікавить... 
Час минає, і я можу не встигнути. Не варто 
надто натягати струну... (Сміється.)

Леонор і Лоренсо підводяться збентежені.

Бо це мені вже набридає... Я можу в одну 
мить розбудити його... Дурні! Ви гадали, що 
я не буду підслуховувати? На війні, як на 
війні! (Іде до дверей і хапається за ручку.) 
Хто може вгадати, коли лусне струна?! 
Будьте обережні! (Рішуче.) Востаннє: так чи 
ні? ( З  дверей задника виходить Сабіна з та
цею, на якій кофейний прибор. За нею Мо- 
ніка несе чашки. Амалія дивиться на них з 
досадою. Сабіна нерішуче зупиняється, хоче 
повернутися.) Ні, не йдіть. Залиште усе в 
їдальні.
Лоренсо квапливо відчиняє двері ліворуч і включає 
світло в їдальні. Сабіна і Моніка проходять з тацями.

ДАМАСО (до Амалії). Будь ласка... Дай
те час, щоб випити чашечку, лише кілька 
хвилин...

Леонор і Дамасо виходять.

АМАЛІЯ ( знесилена, показує на їдаль
ню). Проходьте...

ЛОРЕНСО (біля дверей їдальні). Ти не 
йдеш, Пауло?

ПАУЛА. Спершу ви, дядечку. (Прямує 
до їдальні і зупиняється біля дверей.) 

ЛОРЕНСО. А ви, Амаліє?
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АМАЛІЯ. Зараз. (Лоренсо заходить до 
їдальні. Амалія знесилено спирається на 
одвірок. Леандро ступає кілька кроків до неї.) 
Будь ласка, не треба...
Леандро іде до їдальні, за ним стежить Паула, яка 
заходить слідом за ним. Коротка пауза. Амалія за
мислилась. Заплющила очі. Потім через силу іде до 
їдальні. Починає бити годинник. Амалія обертається 
і злякано дивиться на годинника, який вибиває п'ять.

З а в і с а

Хтось виключив центральне освітлення. Годинник по
казує пів на шосту. Протягом цієї півгодини нічого ці
кавого не відбулося. Всі пили у їдальні каву, розмовля
ли мало і лише на сторонні теми, хоч і готувалися по
новити боротьбу. Можливо, Паула дізналась ще про 
яку-небудь подробицю, можливо, Амалія стримала 
свою нетерплячку і не впала в істерику, до якої була 
близька. У вітальні немає нікого, і крізь напіввідчинені 

двері їдальні видно світло.
Хтось непомітно вислизнув з їдальні. Це Моніка. 
Боязко оглядаючись на їдальню, вона тихенько під
ходить до кабінету і зникає в ньому, залишивши двері 
відчиненими. Пауза. З ’являється Моніка, яку грубо 
штовхає Сабіна, держачи в лівій руці порожню 
чашку. Сабіна причиняє за собою двері і стоїть перед 

Монікою.

МОНІКА. Я хочу бачити свого дядька!
САБІНА. Лише побачити? (Моніка опус

кає очі.) Я всю ніч стежу за тобою, і ти не 
подобаєшся мені. Щось лихе в тебе на думці!
І не сором тобі?.. Все сподіваєшся щось пе
рехопити!

МОНІКА. Замовкніть!
САБІНА (ставить на стіл чашку з блю

дечком і бере її за руку). Я тебе знаю, скіль
ки разів я виганяла тебе, не сказавши ха
зяям, що ти приходила... А Сабіна знає, що 
робить!

Амалія виходить з їдальні і дивиться на них.

АМАЛІЯ. Що сталось?
МОНІКА (кидається до неї). Тітонько!
САБІНА. Спитайте її, навіщо вона ще раз 

хотіла зайти до спальні!
Амалія грубо відштовхує Моніку.

Коли б я не встерегла, вона б зайшла. Така...
АМАЛІЯ. Годі, Сабіно. Залиш нас.
САБІНА (не задоволена, бере чашку з 

блюдечком). Будьте з нею обережні... Цієї 
ночі ви нікому не повинні довіряти, нікому! 
(Виходить.)

АМАЛІЯ. Ти хотіла розбудити його? (Бе
ре Моніку за підборіддя, та піднімає голову.)

МОНІКА (дуже тихо). Так.
АМАЛІЯ (ласкаво). Навіщо? (Мовчання. 

Амалія бере Моніку за руку і підводить до 
крісла.) Сідай. (Сідає поруч.) Це ти заради 
своїх батьків, правда? Ти знаєш, що це були

вони, і намагаєшся врятувати їх від ганьби? 
Але одна мить ганьби — це нічого, а я до
держу свого слова. Якщо вони розкажуть — 
їх чекає багатство... їх і тебе.

МОНІКА. Замовкни!
АМАЛІЯ (холодно). Ти захищаєш їх, це 

добре, вони твої батьки. (Підводиться.) По
вертайся до них.

МОНІКА (благально). Тітонько...
АМАЛІЯ. Я тобі не тітонька. (Моніка 

плаче. Амалія, зворушена, гладить Моніку 
по голові, та відхиляє голову.) Чого ти пла
чеш?

МОНІКА (захлинаючись од сліз). Він же 
помре, хіба ти не розумієш цього? І тоді 
стане правдою те, що кажуть вони: тобі теж 
не шкода. Дядько зараз сам, а ти справляєш 
теревені замість того, щоб бути з ним, допо
магати йому, все це жахливо... (Трохи заспо
коюється.) Навіщо мені ці гроші! Я їх нена
виджу! Мій батько завжди каже про гідність 
і про те, що нікому нічого не винен... але коли 
моя мати примушувала мене йти до вас... 
щоб попрохати у дядька грошей... мій батько 
завжди удавав, що не чує. А потім уночі я 
чула, як вони сперечались, коли ділили ці 
гроші... А якщо я відмовлялась іти, було ще 
гірше... мати била мене і кричала, що від
дасть у служниці... А зараз дядько вмирає, і 
ти не дозволяєш мені поцілувати його на 
прощання.

АМАЛІЯ (зворушена). Виходить, ти лю
биш його?

МОНІКА. І тебе я теж любила. Мені бу
ло дуже соромно приходити і просити у вас, 
і водночас мені подобалось тут, бо ви були не 
такі, як інші... такі ласкаві... і мені подоба
лось називати тебе тіткою, бо часто я думала 
(схиляє голову), що у мене немає батьків.

АМАЛІЯ (ніжно схиляється над нею). 
Моніко...

МОНІКА (гостро). Не чіпай мене! Я го
това вбити себе за те, що розповіла тобі про 
все. Бо тепер я не люблю тебе, я не хочу 
любити тебе! (Задкує.) Пропонуєш гроші, 
чіпляєш на себе коштовності, силкуєшся ви
відати невідомо що! А його ти не любиш...

АМАЛІЯ. Моніко, дитино моя!..
МОНІКА. Не називай мене дитиною! Я 

не дочка тобі!
Коротка пауза.

АМАЛІЯ (серйозно). Присягаюсь тобі, 
що я плакала, присягаюсь тобі, що після цієї 
ночі я знов плакатиму, я плакатиму за ним 
усе своє життя. Але зараз я не можу.

МОНІКА (у відчаї). Чому не можеш?
АМАЛІЯ. Ти не зрозумієш цього... Я б 

розповіла тобі... (конфіденціально) ти дечо
го не знаєш... (Дивиться у бік їдальні.)

МОНІКА (підбадьорюючи її). Що, ті
тонько, що?

Коротка пауза.

130



АМАЛІЯ (її обличчя стає суворим). Ні, 
поки що я не можу сказати тобі... Я не вірю 
й тобі! (Відходить од неї схвильована.) 

МОНІКА. Даремно... Я самотня.
АМАЛІЯ ( суворо, не дивлячись на Мопі

ку). Я теж самотня, і він. Усі ми самотні, до
ки не кінчиться ця ніч. Можливо, потім ми 
знову знайдемо ту ласку, яка потрібна нам, 
а можливо, втратимо все назавжди. (Повер
тається до неї.) Але поки що підозрілість, 
брехня та самотність. Це конче потрібно. А 
тепер піди вмийся, бо у тебе страшні очі.
Моніка зітхає і йде до задника. Перш, ніж піти, вона 
намагається помиритися з Амалією, та Амалія удає, 
ніби не помічає цього. Замислилась на мить. Потім 
отямилась, прямує до їдальні, глянувши по дорозі на 
годинник. З ’являється Леандро і причиняє за собою 

двері.
АМАЛІЯ. Відчини, вони повинні вийти. 
ЛЕАНДРО. Зажди, я хочу тобі дещо ска

зати.
АМАЛІЯ. Ти знаєш що-небудь? 
ЛЕАНДРО. Можливо.
АМАЛІЯ. Що ж ти знаєш?
ЛЕАНДРО. Хоча б те, що мусиш негайно 

розбудити його. Вони нічого не скажуть. 
АМАЛІЯ. Чому?
ЛЕАНДРО. Ти переслідуєш привиди. Во

ни тобі розкажуть першу-ліпшу байку. Не 
марнуй часу.

АМАЛІЯ. Це моя справа.
ЛЕАНДРО. Хіба ти не бачиш, що вони 

не варті цього.
АМАЛІЯ. Твій батько серед них, Леандро. 
ЛЕАНДРО (похмуро). Мій батько... ти ж 

добре знаєш, який у мене батько.
АМАЛІЯ. Чи не він це?
ЛЕАНДРО. Та ні, зараз не в цьому річ... 

(Підходить до неї ближче.) А в тому, щр ти 
подаруєш багатство Маурісіо йому і тим 
іншим, які ніколи не любили його.

АМАЛІЯ. А ти? Ти любив його?
Коротка пауза.

ЛЕАНДРО (спускає очі і відходить). 
Спершу любив. Ми були товаришами... май
же одного віку... він досяг успіху в житті, а 
я не пішов далі жалюгідного газетяра. А це 
дуже важко для чоловіка, Амаліє. Ти не мо
жеш зрозуміти цього.

АМАЛІЯ. Я жила серед митців... Я знаю, 
що це таке.

ЛЕАНДРО. Ні. Я не заздрю його успіхо
ві, бо він заслужений, та чи заслужена моя 
невдача? Мене зневажають, принижують усі 
ці нікчеми, які не можуть і двох слів зв'яза
ти, а ходять у романістах, драматургах, ди
ректорах газет. А я мушу писати про весілля, 
хрестини, в той час коли я твердо знаю, що 
вартий більшого, що можу більше за них. 
(Повільно.) І тоді сліпа фортуна приносить 
тріумф моєму товаришеві по мріях. Він заби
рає все. Чому ж це так?

АМАЛІЯ. Замовкни. Не муч мене. 
ЛЕАНДРО. І тебе він теж забрав. 
АМАЛІЯ. Не кажи так.
ЛЕАНДРО (наближається). Як можу я 

мовчати? Адже це рана, невигойна рана, 
Амаліє. І жорстоко забороняти навіть гово
рити про неї, хоча ти ніколи не хотіла ліку
вати її...

АМАЛІЯ (розгублено). Будь ласка... Ле
андро.

ЛЕАНДРО. Прости мене. Я лише хочу 
допомогти тобі в боротьбі проти всіх... І про
ти нього. (Показує на кабінет.)

АМАЛІЯ. Що ти кажеш!
ЛЕАНДРО (підходить дуже близько). 

Річ у тім, що «мовчун» мав право бути з 
тобою... а хіба можна не все сказати коханій 
жінці... І якщо він мовчить, то чому? Ти га
даєш через скромність, а я — ні. Через недо
вір’я... і, може, байдужість. Я зараз відкрив 
тобі душу... й це тому, що кохаю тебе. Я по- 
справжньому кохаю тебе.
Амалія повертається до кабінету, дивиться пильно на 
двері, потім добрими очима дивиться на Леандро. Той 
підходить до неї, бере її за руку, нахиляє до неї об
личчя. Чи не хоче він поцілувати її? Така думка ви
никає в обох. Та ось Амалія опанувала себе. Швидкий 

погляд на кабінет — і вона вже така, як раніше.

АМАЛІЯ. Я зараз думаю, що вдруге цієї 
ночі мені освідчуються в коханні. 

ЛЕАНДРО. Як то?
АМАЛІЯ. Вдруге благають, щоб я розбу

дила його. Пусти мою руку.
ЛЕАНДРО. Амаліє!
АМАЛІЯ. Пусти мене! (Він пускає.) Я 

хотіла б знати, хто з вас двох дурить мене?
ЛЕАНДРО (вражений). Ти мені не ві

риш?
АМАЛІЯ. Я нікому не хочу вірити. (Йде 

ліворуч.)
ЛЕАНДРО. Я обмежусь лише тим, що на

гадаю тобі одну деталь. Я ніколи не попросив 
у Маурісіо ні копійки.

Двері їдальні відчиняються і виходить Паула, яка 
підозріло дивиться на них.

ПАУЛА. Я заважаю?
АМАЛІЯ. Навпаки, сеньйорито, ви з’яви

лися дуже вчасно. Леандро каже, що я по
винна негайно розбудити Маурісіо. Що ска
жете ви?

ПАУЛА. Це не моя справа.
АМАЛІЯ. Незважаючи на це, ви можете 

дати мені пораду... нейтральну...
ПАУЛА (після невеликої паузи). Мабуть, 

не слід будити його тепер.
АМАЛІЯ. Чому?
ПАУЛА. Треба доводити до кінця те, що 

вже почато.
ЛЕАНДРО. Амалія сама не знає, чого 

хоче.
ПАУЛА (холодно). А мені здається, що 

вона добре, дуже добре знає.
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АМАЛІЯ. А ви завжди доводите до кінця 
все, що починаєте?

ПАУЛА. Так як і ви.
АМАЛІЯ. Не вагаючись?
ПАУЛА. Ні.

Коротка пауза. Амалія наближається до їдальні й 
рвучко відчиняє двері.

АМАЛІЯ (сухо). Зайдіть, будь ласка.
Паула відходить углиб сцени. Леандро вороже ди
виться на неї. Перший заходить Лоренсо з чашкою 
кави в руках, за ним Леонор та Дамасо, який тримає 

•у руці пляшку з вином.

ЛОРЕНСО. Третя чашка, Амаліє, але все 
даремно. Вам доведеться пробачити мене, 
якщо я не витримаю, кава вже не допомагає 
моїм нервам.
Сідає в крісло біля столу і п’є каву. Лоренсо і Дама
со дивляться на годинник. Заходить Сабіна і вмикає 

центральну люстру. Леонор сідає.

САБІНА. Можна прибрати, сеньйоро? 
АМАЛІЯ. Зажди трохи. Ти віднесла каву 

сиділці?
САБІНА. Так, сеньйоро. І вона запитала, 

чи не зробити ін’єкцію дону Маурісіо.
Загальне збентеження. Дамасо, який ішов праворуч, 

рвучко зупинився.

АМАЛІЯ. Ні. Ще ні.
САБІНА. Я так і сказала їй.
Дамасо одним духом випиває свою чарку і сідає 

на стілець перед кабінетом.

ЛЕОНОР (намагається змінити розмову. 
Улесливо). А де Моиіка, щось я не бачу її...

АМАЛІЯ (посміхається). Вона у ванній 
кімнаті. (До Сабіни.) Скажи їй, щоб ішла 
сюди.

ЛЕОНОР. Ні, ні. Вона не потрібна мені... 
Я тільки хотіла знати...

АМАЛІЯ. Все одно. (До Сабини.) Скажи 
їй, нехай іде сюди.

САБІНА. Гаоазд, сеньйоро. (Сабіна вихо
дить, Паула сідає біля столу, а Леандро біля 
вікна).

АМАЛІЯ (дивиться на всіх). П’ять чоло
вік. І не так важко. Треба лише пригадати, 
хто говорив з Маурісіо наодинці. Ти не па
м’ятаєш, Леандро?

ЛЕАНДРО. Це не так просто, як тобі 
здається, Амаліє. Дай мені подумати.

ЛЕОНОР. Сподіваюсь, що в це число 
ви включили і Леандро?

ЛЕАНДРО (з  удаваною посмішкою). Я 
саме хотів це сказати, Леонор. (Звертаючись 
до Амалії.) Звичайно, я розмовляв з Маурі
сіо, але дуже мало.

ЛЕОНОР. І досить довго.
Приходить Моніка і сідає на канапі далеко 

від Леандро.

ЛЕАНДРО (сухо). Всього кілька хвилин. 
Прощання з Матео настроїло нас меланхо

лійно, і ми згадували минуле... Ось і все. (Не
велика пауза.) Ти можеш вірити мені, Ама
ліє. (Амалія мовчки дивиться на нього.) 
Амаліє, не тільки я розмовляв з ним наодин
ці...

АМАЛІЯ. Хто ще?
ЛЕАНДРО (маючи на увазі подружжя). 

Вони теж розмовляли, тепер я пригадую.
ДАМАСО. Але це було не наодинці. Ми 

розмовляли... ціла група... кожний міг підійти, 
і взагалі це тривало одну хвилину.

АМАЛІЯ. І що ви йому сказали протягом 
цієї хвилини?

ДАМАСО (дивиться на свою дружину, 
яка Сховає очі). Що ми дуже шкодуємо з при
воду від’їзду Матео... дуже шкодуємо...

Моніка підводиться і наближається до них.

АМАЛІЯ. Брехня!
ДАМАСО (підводиться). Сеньйорито, це 

дуже жорстоке слово, ви забуваєте, що я маю 
нагороди, мене побажають...

АМАЛІЯ (грубо). Що ви говорили? (Під
ходить.) Ви мовчите?

ДАМАСО (обертається). Ви мене обра
зили.

АМАЛІЯ. А може, ви просто не хочете 
відповідати? (Дамасо схрещує руки на гру
дях.) Виходить, ви хочете, щоб я наказала 
сиділці зробити те, що мені треба. (Вде до 
Леонор.) Та коли я це зроблю, збитків 
зазнаєте ви, ви втратите мільйони. (Задум
ливо.) Я питаю себе, чи не роблю я дурни
цю, відмовляючись од усього, взамін я хочу 
лише кілька слів.

ЛЕОНОР ( підводиться, збуджено). Скажи 
їй, Дамасо.

АМАЛІЯ (швидко підходить до неї). Ска
жіть ви.

ДАМАСО. Мовчи! (Звертаючись до Ама- 
ліі.) Те, що ми казали йому, вас не цікавить. 
Ми сказали Маурісіо, що він поставився до 
Матео благородно... І що його щедрість ро
бить йому честь... більш нічого.

ЛЕОНОР. Ти завжди добре говориш. 
(Звертаючись до Амалії.) Ми у нього про
сили грошей. Ми просто ще раз просили 
грошей.

ДАМАСО (люто). Просила ти. Я ніколи 
цього не робив, не принижувався.

ЛЕОНОР. Ні, ти ні! І навіщо тобі, якщо 
ти маєш мене й доньку, які йдуть і простя
гають руку!

МОНІКА. Мамо!
ЛЕОНОР. Жебрачками, ось ким ти зро

бив нас.
ДАМАСО. Леонор!
ЛЕОНОР (наближається до нього). Жеб

рачки й рабині. (Звертається до всіх.) Він 
зробив нас своїми служницями, і ми ще по
винні пишатися цим! ( З  гримасою вказує на 
вилогу чоловікового піджака.) Ти купив це 
на товкучці. Вперше ти начепив це п’ятнад-

132



цять років тому, коли твій друг, той, що ре
комендував тебе, сповістив, що тобі відмови
ли в нагороді. (Зупиняється знесилена. Да
маск стискує- кулаки, люто дивиться на неї, 
він ось-ось ударить її.)

МОНІКА ( зі стогоном). Ні!.. Ні!..
АМАЛІЯ (стає між ними і бере їх за ру

ки). Це все дуже важливо, але мені цього 
замало. Ви казали йому про мене?
Леонор відступає на крок. Амалія іде за нею, не

відпускаючи її руки. Дамасо, принижений, падає 
в крісло.

ЛЕОНОР. Ні... Ми пішли і...
ЛОРЕНСО. Ти залишилась іще на кілька 

хвилин, щоб поговорити з ним.
ЛЕОНОР (вказуючи на чоловіка). Він на

казав мені. Хай спробує заперечити.
АМАЛІЯ (штовхає її, примушуючи сісти). 

І тоді ви з ним говорили про мене. Так? Це 
правда?

ЛЕОНОР. Ні... Я просила, щоб він дав 
що-небудь... але марно.

ДАМАСО. Ти брехала раніше, брешеш і 
зараз.

ЛЕОНОР (у відчаї). Так. Він дав мені 
кілька монет, і я сховала їх од тебе.

ДАМАСО. Як завжди. ^
ЛЕОНОР. Але на які гроші ми їли наступ

ного дня?
АМАЛІЯ. А потім ви говорили з ним про 

мене.
ЛЕОНОР (істерично). Дайте мені спокій! 

Я нічого не говорила. Ви хочете, щоб я збо
жеволіла! (Брязкає браслетами. Амалія 
стає позад неї.)

АМАЛІЯ. Як риба, маленька рибка в 
акваріумі, яку хочеться взяти руками, здаєть
ся, що її можна спіймати тут або там, в сло
вах одного чи другого... але вона вислизає... 
Та нараз ви берете її за зябри, і ось вона 
ваша. (Грубо кладе їй руку на плече.) Ка
жіть, Леонор, вам треба тільки сказати. А 
взамін у вас буде так багато речей... добрий 
дім... служниця... те, про що ви мріяли все 
своє життя. Вам уже не доведеться робити 
чорну роботу, шити або прати... подивіться 
на мої руки (Показує свої руки.) Чисті, м’які, 
з акуратними нігтями... такі будуть і ваші.

ДАМАСО (стурбовано дивиться на свою 
дружину). Я хочу вам нагадати вашу* обіцян
ку, Амаліє. ' - • • • • •

АМАЛІЯ. Так. Обіцянка буде виконана. 
(До Леонор.) Зможете одягатись, як я, при
діляти більше уваги своїй зовнішності і своє
му стомленому від кухні та прання тілу... 
(Нахиляється до Леонор.) Подивіться на мої 
прикраси; коли вам подобається це кольє, 
воно буде вашим. У вас будуть коштовності. 
Коштовності дорогі, гарні, якими ви зможете 
замінити ці жалюгідні брязкальця...

ЛЕОНОР ( схоплюється, до Амалії). Так, 
я говорила.

АМАЛІЯ (радіючи). Що саме?
Паула підвелась, Лоренсо теж. Моніка сідає на канапу 

дуже засмучена.

ЛЕОНОР (вона розлючена, вже не боїть
ся. Амалія з переможним виглядом підходить 
до вікна, за нею Леонор). Так, я говорила 
про вас, і про все, що ви мені казали зараз: 
про сукні, про коштовності, про все те, що ви 
в нас украли. А хто ви така?!! Ви повія.
Амалія цього не сподівалась. Леонор торкнулась. її 

болючої рани. Дамасо підводиться.

АМАЛІЯ. Замовкніть!
ЛЕОНОР. Так, повія! Я так і сказала 

Маурісіо: «Ти відмовляєш нам у кількох сан
тимах, а повії віддаєш діаманти».

АМАЛІЯ. Замовкніть!
ЛЕОНОР. Ви хотіли знати. Тепер ви знає

те. Ви сміялись, але це був удаваний сміх, я 
це добре помітила. А зараз ви теж будете 
сміятися? Сеньйора! (Дивиться на Амалію 
переможно, повертається на своє місце, бряз
котить браслетами. Амалія знесилена сідає: 
Моніка біжить до їдальні.)

ДАМАСО (до Амалії.) Тепер ви задово
лені? Ви почули те, що хотіли.

АМАЛІЯ (похмуро). Я не знаю...
ДАМАСО. Як то не знаєте?!

Амалія не відповідає, засмучена і байдужа. Моніка 
виходить з їдальні з чашкою кави, мішає ложечкою 

у чашці.

ЛЕОНОР (кисло). Я не пригадую, щоб я 
просила у тебе каву, ти дуже люб’язна. Дай.

МОНІКА (ніяково). Це не для тебе, ма
мо... (Швидко підходить до Амалії і простя
гає їй чашку.)

ЛЕОНОР (люто). Я тобі кажу, дай сюди!
МОНІКА (не дивлячись на неї). Почекай, 

мамо.
АМАЛІЯ (надпиває). Дякую.
ЛЕОНОР. Моніко! (Моніка не слухає.)
АМАЛІЯ (до Леонор, боязко). Ви нічого 

більше не сказали Маурісіо?
ЛЕОНОР ( зневажливо). Вам цього мало?.. 

(До Мопіки, яка бере у Амалії чашку.) Може, 
ти принесеш своїй матері чашку кави, Моніко?

МОНІКА. Зараз, мамо! (Біжить до їдаль
ні. Коротка пауза. Дамасо крадькома знімає 
з вилоги піджака орден і кладе його в ки
шеню.)

ПАУЛА (підводиться, підходить до Лео
нор і звертається до Амалії). Дозвольте мені 
допомогти вам? Можливо, я зумію гірбтавити 
те запитання, яке ви не насмілилирі^,, постиг 
вити. у

А М А Л ІЯ  (здивовано). Ви?
П АУЛ А, Так, Я. -

Моніка повертається з чашкою кави, простягає 
f ‘ матері.



ЛЕОНОР (покуштувала і скривилась). Ти 
не поклала цукру!

МОНІКА. Пробач, мамо! (Біжить до 
їдальні з чашкою, за хвилину повертається, 
помішуючи ложкою каву.)

ПАУЛА (до Леонор). Те, що ви сказали, 
не має значення, бо сеньйор Маурісіо це знав. 
(Амалія підводиться і пильно дивиться на 
неї.) Чи не казали ви йому про який-небудь 
новий факт?

ЛЕОНОР. Що ви хочете цим сказати? 
Про яке-небудь нове захоплення Амалії?

АМАЛІЯ. Не було ніякого захоплення.
ПАУЛА (сухо). Ви інакше не можете від

повісти. Кажіть, Леонор.
ЛЕОНОР, Якби я й сказала щось подібне, 

мені нічого було б критися. (Бере чашку з рук 
Моніки, пє. Моніка наближається до Амалії.)

ПАУЛА (дивиться на Амалію, злісно по
сміхається, бере сигарету). Виходить, ви ні
кого не називали? Дай мені вогню ( з  при
тиском), Леандро. (Амалія дивиться на Ле
андро, який квапливо дає Паулі прикурити.) 
Дякую. А кого б ви назвали, сеньйорито? 
(Амалія мовчить.) Кого?

ДАМАСО (з  апломбом). Яке це має зна
чення? Факт такий, що Леонор розмовляла, 
і Амалія вже знає, чого вона хотіла.

АМАЛІЯ (підозріло до Леонор). Ви ніко
го не назвали?

ЛЕОНОР. Ні!
ДАМАСО (нетерпляче). Це, мабуть, прав

да, і ви повинні додержати свого слова... сень
йорито...
В цю мить Амалія обернулась, щоб глянути на годин

ник. Моніка щось шепоче їй на вухо.

АМАЛІЯ. Що ти сказала? (Моніка, за
тинаючись, повторює. Амалія підходить до 
Лоренсо і пильно дивиться на нього.) Ви? 

ЛОРЕНСО. Що я?!
АМАЛІЯ. Моніка каже, що ви теж роз

мовляли з ним сам на сам.
Усі дивляться на Лоренсо, який, посміхаючись, по

волі підводиться.

ЛОРЕНСО. Хто мене бачив? Дівчисько, 
лише ти?!

МОНІКА (ховаючись за Амалію). Ви 
зловили його в коридорі, коли всі були у ві
тальні, повели його до спальні і там розмов
ляли дуже тихо! Це правда, правда!

Леонор ставить чашку на стіл.

ЛОРЕНСО. Гаразд... Доведеться розпо
вісти.

АМАЛІЯ. Кажіть!
ЛОРЕНСО. Все дуже просто, Амаліє! Я... 

теж просив грошей. (Амалія робить жест роз
чарування.) Але не як Леонор, кілька мо
нет на їжу, а велику суму. Звичайно, він не 
дав мені. Ми вийшли з спальні... (Дивиться 
на Моніку.) Дівчисько справді бачило нас. Я 
це чудово пам’ятаю. Я залишив Маурісіо і

пішов до зали, де були всі... В цю мить Моні
ка підійшла до нього і щось йому сказала... 
(Замовкає. Амалія пильно дивиться на Мо
ніку, яка опустила голову. Леонор хоче щось 
сказати, але потім передумує,)

ПАУЛА (в цілковитій тиші). Це дуже ці
каво. (Сідає біля вікна.)

АМАЛІЯ. Чи можливо це? Невже ти ота 
рибка, що тікала? ( З  силою хапає дівчину 
за руку.) Кажи!

ЛЕОНОР (ступає до них кілька кроків). 
Не смій!

МОНІКА (намагається звільнитись). Ме
ні боляче...

АМАЛІЯ (сильно струшує її). Ти ска
жеш!

ДАМАСО. Одну хвилинку, Амаліє...’ 
ЛЕОНОР. Скажи, дочко!
МОНІКА. Не хочу! (Вона вирвалась, бі

жить до їдальні, Амалія за нею.)
ЛЕОНОР. Не чіпайте мою дочку!

Амалія штовхає її. Дамасо намагається не пустити 
Моніку, але та виривається й біжить далі, аж поки 

її не затримує Амалія.

АМАЛІЯ. Скажи!
МОНІКА. Ні! Леандро!
ЛЕАНДРО (намагається захистити Моні

ку). Досить, Амаліє!
ЛЕОНОР. Скажи, скажи доню моя! 
АМАЛІЯ. Кажи!
МОНІКА (схиляє голову). Мама послала 

мене... просити у нього ще грошей... І він ска
зав мені, що я безсоромна!
Леонор і Дамасо опускають очі. Леандро бере сигаре
ту і відходить до задника. Лоренсо сідає і стомлено 

проводить рукою по обличчю.

АМАЛІЯ (схвильовано). Пробач мені! 
(Притискує до грудей дівчину. Моніка від
штовхує її, червоніє від сорому і, прикривши 
очі рукою, біжить до їдальні. Амалія нама
гається затримати її, але лишається стояти з 
простягнутою рукою, сповнена жалю і зов
сім знесилена.)

ПАУЛА. Рибка знову втекла.
Дамасо сідає біля столу.

АМАЛІЯ. Так. І замість неї знову гроші... 
Завжди ненависні гроші. (Повільно повер
тається, замислена.) Невже я помиляюсь? 
(Іде праворуч. Леонор підійшла до їдальні і 
зазирнула.)

МОНІКА (кричить). Одійди від дверей! 
Я нікого не хочу бачити!

• Леонор відходить засмучена, підходить до крісла Ло
ренсо і спирається на його спинку. Амалія повертає 

голову до їдальні.

А ти розбуди його! Спитай його! Не муч 
нас більше!

АМАЛІЯ (сама до себе). Його. (Набли
жається до кабінету, з тугою дивиться на 
двері.)
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ПАУЛА (підводиться і підходить до две
рей кабінету). Ви повинні йти до кінця!

АМАЛІЯ (з  болем). Кінець уже настав. 
Ви хіба не бачите, що тягти далі немає рації.

ПАУЛА. Спробуйте ще!
Всі зацікавлені. Амалія пильно дивиться на двері, 

Дамасо підводиться з крісла.

ЛЕАНДРО (наказує). Зайди!
ПАУЛА (заступає двері). Ні!
ДАМАСО. Чому?..

Амалія здивовано дивиться на Паулу. Леандро стри
мує жест досади.

АМАЛІЯ. Чому ні?
ПАУЛА (кусає губи). Ви мусите боротися 

до кінця.
АМАЛІЯ. А коли я не хочу?
ПАУЛА (нервово). Ви мусите!
АМАЛІЯ (підходить до Паули). Ваша по

ведінка була незрозумілою з самого початку.
І тепер я бачу, що помилялась, коли говори
ла про п’ять осіб! Бо сюди прийшло шість, 
а не п’ять. І ви теж прийшли заради чогось! 
Заради чого? (Наближається до Паули.) 
Дайте пройти!

ПАУЛА. В и не зайдете!
АМАЛІЯ (намагається пройти силоміць). 

Одійдіть!
ЛЕАНДРО (до Паули). Ти з глузду з’ї

хала!
ПАУЛА. З  глузду з’їхала?! Я всю ніч 

стежила за вами. Я бачила ваші погляди, 
ваші самотні бесіди.

Амалія насторожено слухає.

ЛЕАНДРО. Замовкни!
ПАУЛА. Мовчати? Про що? Про твою 

брехню? Твій егоїзм? Твою дволичність? Я 
все зрозуміла. Коли подзвонила до газети...

ЛЕАНДРО. Про що ти питала?
ПАУЛА (все більше нервує). Я подзвони

ла о четвертій годині! І мені сказали, щоб я 
не турбувалась, що ти скоро прийдеш, що ти 
пішов... там вирішили, що дзвонять з цього 
дому, дому, звідки тобі дзвонили ще раніше. 
І я про все довідалась... я тебе знаю, ти по
летів, щоб закріпити за собою всі бази! Яке 
тобі діло до Паули! Це був підходящий мо
мент, щоб принести її в жертву. (До Амаліі.) 
Але я не дам пожертвувати собою! Це я вам 
кажу!

АМАЛІЯ (ображена). Мені? Чому ж ме
ні?

ПАУЛА. Ви думаєте, я не знаю, що ви 
кохалися за його спиною?

АМАЛІЯ. Це брехня!
ПАУЛА. Ось чого ви боялись, щоб бува 

хто-небудь не сказав про це Maypitio!
ЛЕАНДРО (люто). Ти замовкнеш, на

решті?!
ПАУЛА. Бий! Ти здатний на все!
ЛЕАНДРО. Амаліє, я запевняю тебе...

Амалія повертається до нього спиною.

ПАУЛА. Ти скажеш, що кохаєш її, що я 
була для тебе лише забавка, скажеш, щоб 
вона вірила тобі?! Кажи, кажи! Я зараз теж 
щось скажу.

ЛЕАНДРО (серйозно). Ти примушуєш 
мене зробити це, але я ніколи не образив би 
тебе, сказавши все це. Вважай, що я так ска
зав, Амаліє. (Похмурий іде до задника.)

ПАУЛА. Ви не заберете його у мене! Він 
не одружиться з вами без ваших грошей. А 
у вас цих грошей не буде... бо ви не розбу
дите його.

Амалія повертається і дивиться на неї.

Ідіть! (Показує на кабінет.) Хочете, щоб 
я сама відчинила вам двері? (Прямує до две
рей, простягає руку.)

ДАМАСО (хвилюючись). Пауло...
ПАУЛА (сміється). Вона не піде! Ви хіба 

ще не зрозуміли? Вона не насмілиться цього 
зробити, вона боїться, що він не підпише ду
хівницю на її користь! Тому що не знає, чи 
він підозрює її, чи ні. ( З  викликом.) Відчи
нити вам двері, Амаліє?
Сабіна виходить з дверей задника і стає біля них.

АМАЛІЯ ( благально, майже переможена). 
Я присягаюсь вам, що між мною і Леандро 
нічого не було.

ПАУЛА. Хто повірить повії?
АМАЛІЯ (на її обличчі мука). Замовк

ніть!
ПАУЛА (невблаганно). Леонор мала ра

цію, повіє.
Амалія вся знітилася. Сабіна швидко підхбдигь 

до неї.

САБІНА. На хвилинку, сеньйоро, мені тре
ба вам щось сказати.

Амалія знесилена спирається на її плече.

Ходімо. (Веде їі до задника. Мопіка з'яв
ляється в дверях їдальні.)

АМАЛІЯ. Мене перемагають, Сабіно...
САБІНА. Мовчіть!
ЛЕАНДРО (підходить). Не бійся, я іду 

з тобою. (Амалія сумно відмовляється.) Будь 
ласка, дозволь мені піти з тобою.

САБІНА. Ви залишайтеся тут з ними! Ви 
всі разом!

МОНІКА. Я ні, Сабіно. Дозволь мені піти 
з нею! (Підбігає до Амаліі.)

ЛЕОНОР (до Дамасо). Як тобі подобає
ться твоя дочка?

ДАМАСО. Облиш її...
САБІНА (до Мопіки). Іди на своє місце!
АМАЛІЯ (знесилена). Облиш її, Сабіно, 

їй можна.
Сабіна невдоволено бурчить. Всі троє ідуть до дверей.

САБІНА (дивиться на всіх насмішкувато). 
Коли повернетесь, не думайте більше про це,
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звеліть зробити дону Маурісіо укол. Він ко
хає вас і не повірить у всі ці підлоти.
Амалія безнадійно дивиться на годинник. Всі троє 

* v виходять.
Пауза. Лоренсо знову дрімає.

ЛЕАНДРО (до Паули). Цього я тобі ні
коли не вибачу!

ПАУЛА. І я тобі.
ЛЕОНОР (несподівано оптимістично). Все, 

можем радіти! Все минеться! Ми перемогли 
її! (Підходить до Лоренсо і бряжчить брасле
тами йому над вухом). Прокинься, бабак! Ми 
її перемогли! (Лоренсо схоплюється.) Ми бу
демо багаті, Дамасо!

ДАМАСО (дуже серйозно). Коли повер
неться, зробить йому укол. Ти ж чула...

ЛЕАНДРО (люто). Можливо, вже не бу
де такої потреби.

ЛЕОНОР (злякано). Що?.. Ні, не може 
бути. Сиділка сповістила б. А якщо вона 
його розбудить, ми все скажемо про неї.

ЛОРЕНСО (спокійно). А вона про нас.
ДАМАСО. Виходить, ти думаєш, як і я...
ЛОРЕНСО ( підводиться, дещо урочисто). 

Безперечно, вона розбудить його. Тут їй вже 
нічого шукати, а там вона може знайти все. 
Вона це зробить... якщо правда те, що вона 
сказала.

ДАМАСО. Що ти маєш на увазі?
ЛОРЕНСО. Я вже цілу годину думаю про 

те, в якому стані Маурісіо.
ЛЕОНОР. Він безнадійний.
ЛОРЕНСО. Це вона сказала вам? Але 

сиділка, здається, дуже спокійна... Наче вона 
збирається провести тут багато днів... (На
смішкувато.) А може, у нього звичайнісінь
кий нежить. (Дивиться на всіх.) Я пропоную 
запитати у сиділки, і саме зараз, поки її не
має.

ЛЕОНОР. Я піду.
ЛОРЕНСО. Ні, ти пильнуй тут (показує 

на задник), на той випадок, коли ми це зро
бимо...

ДАМАСО. Давай зараз же.
ЛОРЕНСО. Ти згодна, Пауло?
ПАУЛА. Звичайно. (Сідає біля вікна.)
ЛОРЕНСО. Дамасо, ти відчиниш?
ДАМАСО. Краще ти.
ЛОРЕНСО (насмішкувато). Вважаю, що 

моєму дорогому синові теж цікаво.
ЛЕАНДРО (байдужо). Відчиняй, може в 

такий спосіб ви його розбудите. (Прямує до 
столу і стоїть, схрестивши руки на грудях, 
схилившись на крісло.)

ЛЕОНОР (стоячи біля дверей задника). 
Швидше!

ДАМАСО. Ти нічого не чуєш?
ЛЕОНОР. Ні.

Лоренсо відчиняє двері кабінету.
ДАМАСО (дуже тихо). Ти не будеш її 

. кликати. ч ■ .
, ЛрРЕН СО . Ні. (Чекає. За кілька хвилин

робить знаки, щоб сиділка підійшла до них. 
Всі нервують і чекають.)

ЛЕОНОР (придушеним голосом). Швид
ше!

ДАМАСО. Тсс... (Біля дверей кабінету 
з'являється сиділка.)

СИДІЛКА. Ви кликали мене?
ЛОРЕНСО (підходить близько до дверей 

кабінету). Пробачте нас... Ми хотіли у вас 
дещо запитати...

СИДІЛКА. Я слухаю вас.
ЛОРЕНСО. Це хвороба справді небезпеч

на?
СИДІЛКА. Дуже, сеньйоре. Майже ніякої 

надії. (Заспокоєні брати дивляться один на 
одного).

ЛОРЕНСО. А чи не можна було б про
довжити йому життя якимись стимулюючими 
препаратами?

СИДІЛКА. Ми робили все можливе, але 
марно.

ЛОРЕНСО. Звичайно, звичайно, дуже 
шкода. (Відкашлюється.) Можливо, колись 
буде в наших руках сила, яка зможе врятува
ти вмираючого.
Зацікавлена діалогом, Леонор покидає свій пост і по

вільно наближається до них.

ЛОРЕНСО. Скажіть, а чи не станеться 
чудо: безнадійний хворий одужає і проживе 
багато років?

СИДІЛКА. Не в цьому випадку. 
ЛОРЕНСО. Ви певні?
СИДІЛКА (ображено). Мені якось дивно 

слухати таке, сеньйори. Скажу вам лише, що 
лікар зробив усе можливе, аби врятувати 
його.
Заходять Амалія, Сабіна і Моніка. Амалія, побачив

ши сиділку, близька до непритомності. Леонор 
злякано обертається.

І, одверто кажучи, мені дуже неприємно, що 
ви підозрюєте щось зовсім протилежне.

ДАМАСО. Та ні, ви нас не зрозуміли.
СИДІЛКА. Вважаю за краще не розуміти, 

сеньйори. (Йде до кабінету і різко причиняє 
за собою двері. Амалія йде вперед, похитую
чись, очі її широко розкриті. Сабіна йде за 
нею.)

ЛОРЕНСО (обертається). Вибачте нас, 
але зрозумійте, ми хотіли переконатись у 
правдивості ваших слів.

АМАЛІЯ (тихо). Так. Я розумію.
ЛОРЕНСО. Але ви себе погано почуває

те... ви така бліда.
АМАЛІЯ. Ні, нічого.
ДАМАСО. Вам треба відпочити. Навіщо 

вам тепер усе це...
АМАЛІЯ (вважає, що вони вже все зна

ють). Гадаю, вже і справді ні до чого.
Усі задоволено дивляться одне на одного, радіючи 

її раптовому рішенню.

ЛЕОНОР (майже ввічливо). Ви зовсім 
знесилені... може, ляжете, відпочинете.
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АМАЛІЯ. Ще ні. Я розумію, що я пере
можена (в голосі її бринять сльози). Мені 
не залишається нічого іншого, як просити 
вашої ласки, вашої милості. Я благаю вас, 
розкажіть мені...

ДАМАСО. Розповідати нема чого...
АМАЛІЯ. Будьте милостиві!.. (Благально 

складає руки.)
ЛЕОНОР (брязкає браслетами). Знову 

все спочатку... ми ж домовились, що ви не 
розбудите його.

АМАЛІЯ (кліпає очима). Як ви сказали?
ЛЕОНОР. Ах, я розумію, комедія триває. 

Чи не так? Після погроз — сльози...
ЛОРЕНСО (з  сумнівом). Леонор, послу

хайте...
ЛЕОНОР. Все марно, сеньйорито, сиділка 

сказала нам... (Амалія злякано дивиться на 
неї) що вже не варто робити йому укол, бо 
він може вмерти першої-ліпшої хвилини.

ЛЕАНДРО. Вона цього не казала, ти мо
жеш іще розбудити його, і ти повинна зроби
ти це.
Леонор замовкає, шкодуючи, що забула про присут
ність Леандро. Лоренсо хитає головою. Амалія важко 
дихає, обличчя її проясніло. Вона значущо дивиться 
на Сабіну, потім на годинник, підходить до Леонор. 
Хоче щось сказати і раптом непритомніє. Сабіна 

і Леандро підтримують її.

ЛЕАНДРО. Амаліє!
МОНІКА (біжить до неї). Тітонько!
САБІНА. Сюди, до їдальні.

Леандро і всі інші несуть Амалію до їдальні, Лоренсо 
залишається, замислюється.

ЛЕАНДРО. Покличте сиділку. (Мопіка 
біжить.)

САБІНА. Не треба. Чарка кон яку, і вона 
прийде до пам’яті. (Мопіка залишається.)

ЛЕАНДРО. Якби нашатирний спирт...
МОНІКА. Я піду. (Вибігає крізь Двері у 

заднику.)
ЛЕОНОР (перш, ніж зайти до їдальні, 

звертається до Дамасо). Ми її перемогли. Ми 
перемогли. (Всі виходять.)
Лоренсо залишається сам, вираз його обличчя змі-г 
нюється. Тепер він рішучий і впевнений. Підходить 
до їдальні і тихенько зачиняє двері. Потім іде право
руч, напівдорозі затримується. З  їдальні виходить 

Дамасо і дивиться на нього.

ЛОРЕНСО. А ТИ не Йдеш?
ДАМАСО. Ні... (Підходить до столу і бе

ре сигарету. Лоренсо нетерпляче стукає каб
луками.) Що трапилось? (Лоренсо підходить 
до дверей їдальні і знову безшумно зачиняє 
їх.) Що ти хочеш робити?

ЛОРЕНСО. А ти не здогадуєшся?
ДАМАСО. Ні. (Кладе сигарети на стіл.)
ЛОРЕНСО (наближається до нього). У 

нас дуже мало часу, вона опритомніє і розбу
дить його. Зараз немає іншого виходу, Да
масо.

ДАМАСО (тремтить, сам не знаючи чого). 
Але вона сказала, що не зробить цього...

ЛОРЕНСО. Ти гадаєш, що я дурник. Я 
всю ніч спостерігав і тепер знаю, що струна 
натягнута, вона щомиті може тріснути. Ще 
трохи — і прощай мільйони... Якщо тільки...

ДАМАСО. Що?
ЛОРЕНСО. Якщо тільки ми не зробимо 

так, щоб він не прокинувся.
ДАМАСО. Я не хочу слухати тебе, я йду. 
ЛОРЕНСО (люто хапає уого). Ідіот! Ви 

вже старі, що у вас іще залишається в житті, 
крім цього! Воно наше!

ДАМАСО (тремтить). Краще призна
тися.

ЛОРЕНСО. Признатися? А хто це зро
бив?

ДАМАСО. Ти.
ЛОРЕНСО. Це був не я. А крім того, во

на все одно розбудить його, невже ти їй ві
риш?

ДАМАСО. Я боюсь.
ЛОРЕНСО. Тобі нічого не треба буде 

робити... ми нічого не будемо робити. Він все 
одно помре. Треба лише прискорити все це. 
Якби секунди зо дві він не міг дихнути... він 
би одразу вмер. (Дамасо дивиться на нього 
з жахом.) Візьми себе в руки і допоможи 
мені. Зрозумій, Дамасо, це ж мільйони. 

ДАМАСО. Я не зможу.
ЛОРЕНСО. Зможеш, зможеш! (Хапає 

його за руку.) Послухай, поки я буду там, 
ти чергуватимеш у кабінеті. А я буду в спаль
ні і причинно двері, якщо... ти постукаєш. 

ДАМАСО. А сиділка?
ЛОРЕНСО. Це легко. (Головою показує 

на їдальню.) Сеньйора захворіла. (Дамасо 
переможено схиляє голову.) Ти готовий? 
(Знову сильно струшує його.) Готовий? (Да
масо ствердно хитає головою. Лоренсо від
пускає його і швидко прямує до кабінету. Рап
том зупиняється.) Цсс... Мовчи! (Виходить 
сиділка, на ходу закриваючи свою сумку.)

СИДІЛКА (сухо, подивившись на годин
ник). А сеньйори немає?

ЛОРЕНСО. Вона в їдальні.
СИДІЛКА. А я хотіла сказати їй, що я 

йду з спальні... Вже дуже пізно, я хотіла...
ЛОРЕНСО (швидко). А, гаразд, гаразд. 

(Дивиться на свого брата.) Не турбуйтесь, 
ми самі все скажемо.

СИДІЛКА. Дякую. З  вашого дозволу. 
(Прямує до задника і виходить.)

ЛОРЕНСО. Нам диявол допоміг. Ходімо. 
(Бере Дамасо за руку і веде до кабінету.)

ДАМАСО (перше, ніж увійти). Це жах
ливо, жахливо!..

ЛОРЕНСО (штовхає його). Ходімо! (Ви
ходить, лишивши двері відчиненими.)
Кілька секунд на сцені нікого нема, потім з дверей 
задника швидко виходить'-Моніка, тримаючи пляшеч
ку з нашатирним спиртом, і біжить до їдальні. Гля
нула на кабінет, побачила відчинені двері. Здивована, 

підходить і обережно широко відчиняє двері.
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МОНІКА. Тату...
ДАМАСО (виринає з темряви кабінету, 

він дуже схвильований). Чого тобі треба?
МОНІКА. Що ти тут робиш, тут темно...
ДАМАСО. Я зазирнув на хвилину... лише 

подивитись... іди до їдальні.
МОНІКА (стежить за ним). А ті двері 

теж напіввідчинені.~. Там хтось є біля дядь
ка? ^

ДАМАСО (не дивлячись на неї). Звичай
но, сиділка.

МОНІКА (задкує перелякана). Як?! Во
на... біля туалету.

ДАМАСО (після невеликої паузи). Так, 
вона вийшла на хвилину... Я зовсім забув. 
(Мопіка широко розкритими очима дивить
ся на батька і задкує.) А  що тут такого, чому 
ти так дивишся на мене?
Блідий і розгублений, виходить Лоренсо, причиняє за 

собою двері.

ЛОРЕНСО. Що тут робить ця?..
ДАМАСО. Не знаю... (До Моніки.) Іди 

до їдальні!
Моніка біжить до дверей їдальні.

ЛОРЕНСО. Стривай!
МОНІКА (страшенно перелякана). Ні! 

(Намагається відчинити двері. Лоренсо бі
жить за нею.)

ДАМАСО. Лоренсо! (Моніка встигає від
чинити двері і увійти. Дамасо падає на сті
лець.) Вона розкаже...

ЛОРЕНСО (важко дихає). Вона нічого не 
може розказати. (Дамасо закриває руками 
обличчя, Лоренсо підходить до нього і розво
дить йому руки.) Послухай, Дамасо, коли я 
зайшов... він був уже мертвий.

ДАМАСО. Вони не повірять...
ЛОРЕНСО. Я кажу тобі правду, дурню. 

(Дуже тихо.) Я нічого не робив.
ДАМАСО (розпачливо). Лоренсо, але 

цьому ж не можна повірити, сиділка сказа
ла б...

ЛОРЕНСО. Мабуть, це сталося після того, 
як вона вийшла.

ДАМАСО. І перше, ніж ти зайшов.
ЛОРЕНСО (люто трусить його). Не ди

вись на мене так, це не я.
ДАМАСО (плачучи). Що з нами буде?
ЛОРЕНСО. Дурень! Ти що, хочеш вика

зати себе? Якщо ти не віриш мені, то хоча 
поводься спокійніше.

ДАМАСО (не звертаючи уваги на його 
слова). А що буде зараз, коли повернеться 
сиділка?.. (Лоренсо не слухає мого, швидко 
повертає голову до їдальні, біжить до свого 
крісла і сідає.)

ЛОРЕНСО. Якщо вона спитає, ми скаже
мо, що лише зазирнули, щоб подивитись. Ти 
розумієш? (Спирається головою на руку, на
че спить.)

ДАМАСО (підходить до нього). Я так не 
можу, допоможи мені.

ЛОРЕНСО (дивиться на нього страшним 
поглядом). Удавай, що нічого не трапилось. 
Ти нічого не знаєш. ( Знову спирається голо
вою на руку.)
Дамасо іде до їдальні, раптом зупиняється перед від
чиненими дверима. Заходить Леандро і дивиться на 
них, за ним Амалія, стомлена, але підтягнута, дивить
ся на Лоренсо, який удає, що спить, і на розгубленого

Дамасо. За  нею заходять Сабіна, Леонор і Паула.

АМАЛІЯ (дивиться на годинник). За  де
сять шоста. Я більше не можу гаяти ані хви
лини... жодної хвилини. Ви самі цього хотіли. 
(Робцть кілька кроків до кабінету.)

ДАМАСО (в розпачі). Не треба! (Лорен
со не рухається, але видно, що він пильно 
стежить за всіма. Усі дивляться на Дамасо.) 
Я хочу сказати, що це вже не має значення 
і що я йду звідси... Ходімо, Леонор. Моніко, 
пішли. (Заходить Моніка, не піднімаючи 
очей, вона йде краєм сцени.)

АМАЛІЯ. Ви йдете? Чому?
ДАМАСО. Тому що я не хочу більше жод

ної хвилини брати участь у цій жахливій грі... 
(Обертається до Лоренсо і своєї дочки, яка 
злякано дивиться на нього. Амалія, дуже зди
вована, швидко прямує до кабінету.)

МОНІКА. Тітонько, не заходь.
АМАЛІЯ (здивовано). Чому?
МОНІКА. Я боюсь... Там могло... там 

могло щось статись...
АМАЛІЯ (насупивши брови). Сиділка 

сповістила б.
МОНІКА. Її там немає... Вона вийшла 

кілька хвилин тому... і, мабуть, ще не повер
нулась.

АМАЛІЯ. Що?! (Сабіна швидко йде до 
задника.) Зачекай, Сабіно. (Проходить впе
ред і пильно дивиться на Дамасо.) А ви були 
тут?

ДАМАСО (дуже нервово). Удвох з Ло
ренсо. (Раптом Леандро кидається до нього 
і хапає за плечі.)

ЛЕАНДРО. І ви зайшли... відповідай! 
(Амалія дивиться то на Дамасо, то на Лорен
со, чия нерухомість лякає її.)

ДАМАСО (кричить). Я не хотів, ми хо
тіли лише подивитись. Я присягаюсь вам, 
Амаліє, я не заходив.

ЛЕОНОР (з  жахом). Дамасо!
МОНІКА (дуже швидко). Батько не захо

див, я бачила, там був лише дядько Лоренсо.
ДАМАСО. Там був він сам. Він сам!

Леандро кидає його на стілець. Амалія з огидою, 
як на скорпіона, дивиться на Лоренсо.

ПАУЛА (інстинктивно відсувається від 
• Лоренсо). Який жах!

Леонор дивиться на свого чоловіка і на Лоренсо. 
Леандро повертається до батька, грубо хапає його за 

руку й примушує підвестись.
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ЛЕАНДРО. Годі вже прикидатись! Мені 
гидко. Ти не дав підписати духівницю, але 
визнання тобі не уникнути. Це він сказав, 
Амаліє. Він сказав мені про це через кілька 
днів. Він глузував з мене...

ЛОРЕНСО ( вириваючись). Пусти мене!
ЛЕАНДРО (з  огидою відпускає його). Він 

запропонував мені тягти у тебе гроші, якщо 
я доб’юсь тебе. І коли я відмовився... він 
того ж вечора набрехав Маурісіо на нас обох.

АМАЛІЯ (в розпачі дивиться на кабінет). 
Це неможливо...

ЛОРЕНСО. Невелика помилка, дурню, я 
ніколи не кажу всього. Я тобі розповів, про 
що я казав Маурісіо... але я тобі не сказав, 
що Маурісіо відповів мені... про тебе.

ЛЕАНДРО (полотніє). Він нічого не міг 
сказати тобі.

ЛОРЕНСО (до Амаліі). Того ж дня він 
одержав анонімного листа. Він розповів мені, 
щоб побачити, яке враження це справить на 
мене. Потім він відмовив мені, коли я попро
хав грошей. І тоді я розповів йому про вас 
обох... Він сказав мені: «Ви, мабуть, сьогодні 
домовились, батько і син, зіпсувати мені 
настрій. Леандро мені тільки-но порадив сте
регтись Амалії».

АМАЛІЯ (до Леандро). Ти? (Вираз на
дії з являється на її обличчі.)

ЛЕАНДРО (до батька). Ти брешеш!
ЛОРЕНСО (підвищує голос). Ти сказав 

йому те, що він боявся почути. Ти підтвердив 
його сумніви. Бо анонімку написав також ти.

ЛЕАНДРО. Брешеш!
ЛОРЕНСО. Маурісіо підтвердить, ти га

даєш, він мертвий. Цей дурень (показує на 
Дамасо, який підводиться і слухає) здурів 
сам і примусив усіх нас дуріти. Я зазирнув до 
кабінету. Він спить, Амаліє...

МОНІКА. Він живий?! (Відчиняє двері 
кабінету і заходить туди.)

ЛЕОНОР. Моніко!
ДАМАСО. Дочко!
АМАЛІЯ. Затримай її, Сабіно! (Дивиться 

на Леандро.) Затримай її, щоб не розбудила. 
(Сабіна біжить до кабінету і повертається з 
Мопікою.) А тепер, Леандро, вирішуй, при
знаєшся сам, чи мені запитати в нього.

ЛЕАНДРО ( вагаючись, схиляє голову). 
Я хотів посварити вас і в такий спосіб домог
тися тебе. Пробач мені, але я не писків ніяких 
листів.

ПАУЛА (рішуче йде вперед і простягає 
папір, який вона дістала з кишені). Ти писав! 
Ось він! (Амалія вириває листа й гарячково 
читає. Леандро задкує, наче його б'ють). Тобі 
повернули його, переконавшись, що ти бре
хав... А я витягла його у тебе з кишені.

ЛЕАНДРО. В цьому листі йдеться не про 
Амалію!

ПАУЛА. Ти хочеш сказати, що там немає 
її імені.

ЛЕАНДРО. Мені' повернули цього листа 
наосліп, я не писав його.

ПАУЛА. Він надрукований на машинці з 
твоєї контори.

АМАЛІЯ. І в його стилі: брудна писани
на, гідна графомана, яким ти і є! Ти добре 
знав, що той художник був найбільшою по
милкою в моєму житті. З  того часу я навіть 
не хотіла бачити його... А ти сказав Маурі
сіо, що я зустрічалася з ним, брала участь у 
вакханаліях, які він влаштовував... Мерзот
ник! (Кидає йому в обличчя зім’ятого листа.)

ЛЕАНДРО. Амаліє, я... кохав тебе і... 
(Амалія дає йому ляпаса. Леандро здригає
ться і зненацька кидається на Лоренсо.) 

ЛЕОНОР. Не смій!
ДАМАСО. Леандро!

Якусь мить Лоренсо і Леандро борються.

ЛОРЕНСО (з  силою штовхає Леандро). 
Не підходь!

Знову заходять Сабіна і Моніка.

АМАЛІЯ (до Мопіки). Скажи, що ти ба
чила?

МОНІКА (дивиться на батька). Я не 
знаю... дядько спить...

АМАЛІЯ. Ні! Правду!
М ОНІКА (схиляє голову). Він мертвий. 
ДАМАСО. Боже мій...
ЛЕОНОР. Дамасо!..

Усі з жахом дивляться на Лоренсо.

ЛЕАНДРО. Вбивця! (Сиділка заходить у 
плащі і з сумкою в руках, здивовано дивить
ся на всіх).

СИДІЛКА. Пробачте, сеньйоро, вже ско
ро шість, а я хотіла вчасно потрапити до клі
ніки. То коли я вам більше не потрібна...

АМАЛІЯ. Вже ні. Дуже вдячна вам за 
все. Проведи, Сабіно. (Сабіна підходить до 
сиділки, яка збирається іти).

ЛОРЕНСО (посміхається). Одну секунду, 
сеньйорито. О котрій годині точно він помер?

СИДІЛКА. О пів на четверту.
ЛОРЕНСО. Дуже вдячний. (Дивиться на 

всіх переможно.)
СИДІЛКА. Нема за що, сеньйоро. (До  

всіх.) На добраніч. (Виходить у супроводі 
Сабіни.)

МОНІКА. Тату! (Кидається до Дамасо і 
плаче, він теж зворушений, сумно гладить її 
по голівці. Леонор сідає, зовсім знесилена.)

ЛОРЕНСО. Я поздоровляю вас, Амаліє, ви 
зуміли обдурити всіх нас. Але з якою метою?

АМАЛІЯ (посміхається). З  якою метою?.. 
(Іде до центру сцени.) Я хотіла знати при
чину шести жахливих місяців мовчання, що їх 
ми провели з вашої вини. Я хотіла знати, 
зневажав він мене і платив тільки повії, чи 
дарував своє кохання і віру... одружившись зі 
мною.

ЛОРЕНСО (гарчить). Одружився?!
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ЛЕОНОР. Отже, ми нічого не одержимо.
АМАЛІЯ. Не всі. Матео належить його 

частина... (Пауза. До Леонор і Дамасо.) А 
також і вам: «Щоб Моніка мала щасливе май
бутнє, якого її батьки не зуміли їй дати». Так 
і записано в духівниці. (Обертається до Ло- 
ренсо і Леандро.) А для тих двох, які звели 
наклеп на мене, жодного сантима і жодного 
слова. (Підходить до них.) Мовчання, мов
чання, не через ревнощі, чого я спершу боя
лась, а за те, що обидва образили його дру
жину! Мовчання, яке реабілітує мене, рятує 
мене і повертає мені його!.. (Дивиться на ка
бінет, потім заплющує очі.) Мовчання, зав
дяки якому я повертаюсь до нього... З  того 
боку смерті. (Коротка пауза. Розплющує очі 
і знову обертається.) А тепер геть з мого 
дому!

МОНІКА. Не жени мене! Ні! (Біжить до 
неї.) Тату, дозволь мені лишитись з нею!

ДАМАСО. Так, дочко, залишайся, якщо 
вона цього хоче.

ЛЕОНОР. Ні в якому разі!
ДАМАСО. Вона залишиться тут тому, що 

я так хочу. Замовкни, будь ласка, і дай боже, 
щоб ця ніч стала для нас уроком, Леонор... 
Дай боже. (Бере її за руку.) Ходімо. (Веде 
до дверей, затримується.) До побачення, 
А.маліє, не суди нас надто суворо... Можливо, 
найбільший наш злочин... це бідність.

АМАЛІЯ. Ні. Я не суддя вам, він це зро
бив за мене, я прошу у вас вибачення за ці 
години випробувань. Відчини їм двері, Сабі- 
но. Попрощайся, Моніко. (Леонор і Дамасо 
виходять, їх проводжають Сабіна і Моніка.)

ЛОРЕНСО (його обличчя похмуре). Тре
ба визнати, що ви одна з небагатьох, що не 
ставить гроші над усе. ( З  погано прихованою 
зневагою.) Ваше щастя. (Іде до виходу і обер
тається з цинічною посмішкою.) Прощайте! 
(Ніхто не відповідає.) Ви не хочете попро
щатись зі мною, Амаліє?

АМАЛІЯ (після невеликої паузи). Вбив
ця!

Лоренсо здригається і швидко виходить.

ЛЕАНДРО. Я не боровся за гроші, Ама- 
\іє! (Пауза. Іде до виходу.)

АМАЛІЯ (спокійно). Так, ти боровся із 
заздрощів. Ти заздрив йому все життя і кін
чив тим, що позаздрив йому на мене. 

ЛЕАНДРО. Будь ласка!..
АМАЛІЯ (різко). Біжи до своєї редакції 

і редагуй свою статейку! Прийдеш перший, 
якщо поквапишся.

ЛЕАНДРО (благально). Пробач мені. 
АМАЛІЯ. Але хіба ти не розумієш, що він 

переміг тебе? Він переміг тебе назавжди. 
ПАУЛА. До побачення, Амаліє. 
АМДЛІЯ. До побачення, Пауло, і дякую. 

(Леандро, принижений, дивиться на Паулу.)
ПАУЛА (не дивлячись на нього). Ми обоє 

знаємо, як важко боротися за мужчину... 
ЛЕАНДРО (з  надією). Пауло...
ПАУЛА. Але ви і далі можете обожнюва

ти вашого чоловіка. (Повертається і вихо
дить.)

ЛЕАНДРО (знову наближається до Ама- 
лії). Амаліє...
Амалія не дивиться на нього. Він повільно виходить. 
Амалія нерухома. На її вродливому обличчі спокій 
і безмежна любов. Тихо з ’являється Моніка і дивить
ся на неї, потім гасить світло і піднімає завісу на 
вікні. Ранок зазирає до кімнати. Амалія зітхає. Мо

ніка підходить до неї.

МОНІКА (тихо). Тітонько...
Коротка пауза. Довго стримувані сльози течуть з 
очей Амалії. Та ось вона опановує себе, дивиться на 

кабінет, поволі йде туди.

АМАЛІЯ (в голосі її бринять сльози). 
Маурісіо!.. Маурісіо!..
Коли вона заходить до кабінету, годинник б’є шість. 

З а в і с а

З іспанської переклали 
Лев ОЛЕВСЬКИЙ та Йосип ДІНКЕВИЧ.
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ГЕР О Ї
ЮЛІАНА
КАВАЛЬЦА

Юліан Кавалєц. Танцюючий яструб. 
Варшава. 1964.

Юліан Кавалєц прийшов у лі
тературу зрілою, збагаченою жит
тєвим досвідом людиною. В 1957 
році, коли письменник дебютував 
збіркою оповідань «Стежинки се
ред вулиць», йому минув сорок 
один рік.

Вже перші твори колишнього 
сільського вчителя привернули ува
гу читачів, а за оповідання про ді
тей «Після війни» Юліан Кавалєц 
був удостоєний премії Спілки пись
менників Польщі та Польського 
Комітету прихильників миру.

Незабаром виходять нові збірки 
його оповідань: «Шрами», «Зва
лений в’яз» та інші. (Новела 
Ю. Кавальца «Шрам на серці» 
друкувалася у «Всесвіті» № 12 за 
1960 рік).

Письменник послідовно розроб
ляє тему польського села, селяни
на, який ски'Дає з себе ярмо старо
го життя, тягнеться ДО ВСЬОГО НО
ВОГО, що дала йому народна вла
да. Саме таким людям присвятив 
Ю. Кавалєц останні свої повісті: 
«В сонці», «До землі приписаний», 
збірку оповідань «Чорне світло».

Твір «До землі приписаний» від
значено премією на польському 
Міжвидавничому конкурсі 1962 
року.

У цій повісті змальовані мину
ле й сучасне польського села, тра

гічна доля селянина Войцеха Тре- 
пи, зміни що сталися в його 
житті.

Як писав у тижневику «Нова 
культура» Вацлав Садковський, 
«повість Юліана Кавальца «До 
землі приписаний» свідчить про та
лант високого класу».

І от перед нами нова книга пись
менника — повість «Танцюючий 
яструб», що вийшла друком у вар
шавському «Державному видавни
чому інституті».

Герой цього твору — інженер 
Міхал Топорний — прожив п’ят
десят років, і було це «життя на
половину сільське, наполовину — 
міське». Народився Топорний 1911 
року в хатині, де за підлогу пра
вила відполірована водою глина, 
а помер директором великого ву
гільного тресту у вересні 1964 
року у великому місті. Його 
урочисто поховали, було кілька 
промовців, які перелічували і бага
то разів повторювали його заслуги 
перед суспільством.

Першою дружиною героя була 
селянка Марія, дочка бідняка, та 
він кинув її; другою його дружи
ною стала жінка з міста, Вєслава 
Яжецька, дочка відомого міського 
лікаря.

Міхал Топорний жив на селі

до тридцяти років. Він обробляв 
землю, сіяв і збирав хліб, ходив 
за худобою. Вперше «він мусив 
одружитися, бо свині не могли бу
ти голодними».

З Марією Міхал прожив дванад
цять років, а потім кинув її з ма
лим Сташком.

Промовці над труною інженера 
Топорного називали цей період 
його життя «важким» або про
сто говорили: «людина, з якою ми 
сьогодні прощаємося назавжди, 
пройшла важкий період сільського 
життя».

Отак однією фразою або сло
вом ці промовці характеризували 
дні, місяці, роки, коли той, що ле
жав у труні, був жвавим, дотеп
ним, розумним, жадібним до знань 
хлопцем, що усім серцем нена
видів злидні і темряву, в яких він 
народився. Мабуть, тому старий 
сільський вчитель вибрав Міхала 
разом з кількома іншими хлопця
ми для «таємної науки». Старий 
вчитель був упевнений, що прий
дуть інші часи, і хотів, щоб люди 
були підготовлені будувати нове 
життя.

Надійшов 1945 рік. Бідняки 
одержали землю, волю, можли
вість вчитися. І хоч уже не хлоп
цем був Міхал, а зрілою людиною, 
він з ще більшим завзяттям та 
енергією взявся за навчання.

Прагнучи пізнати якомога біль
ше, швидше вирватися з того зли
денного життя, яке він люто нена
видів, Міхал забуває про те, що є 
у нього родина, друзі, односель
чани.

Саме тут починається той період 
в його житті, коли «інженер Міхал 
Топорний буде зміцнювати своє 
дотеперішнє становище; і до тих 
пір вій буде це своє становище 
зміцнювати, аж поки воно видасть
ся йому замалим, і тоді він поспі
шить здобути інше, вище станови
ще, а коли його здобуде, знову 
почне його зміцнювати».

Щастя Топорний вирішив знай- 
ти у затишній міській квартирі, у
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коханні вродливої міської жінки— 
у міщанському середовищі, тим 
самим звільнившись від усього, що 
нагадувало йому попередні трид
цять років його життя.

«Рік, а може, два, перш ніж 
переїхати до власної квартири в 
новому будинку біля міського пар
ку, інженер Міхал Топорний меш
кав у батьків Вєслави разом із 
своїм високим і огрядним «тату
сем» та із своєю «мамусею»...

Твоє становище, інженере Міха- 
ле Топорний, і твій службовий ав
томобіль, а пізніше автомобіль 
власний, і кохання Вєслави зроби
ли те, що твій «татусь» був доб
рий до тебе і «мамуся» теж не най
гірша. Вони просили тебе тільки, 
щоб їхнім знайомим і гостям ти 
казав, що твій батько був замож
ний господар, що у вас були бу
динки, багато корів, коней і сіль
ськогосподарських машин... Ти на 
це погодився...

Чи в тобі, Міхале Топорний, 
щось кричало, обурювалося, коли 
ти говорив елегантно вдягненим 
гостям твого «татуся» і твоєї «ма
мусі», що ти походиш із заможної 
родини... — і були у вас і хлів, і 
стайня, і стодола, і машини; чи 
кричало щось у тобі: «я, був зви
чайним бідним селянином».

Чи кричало тоді в тобі: «Му
жик, звичайний мужик...»— Чи ти 
тільки посміхався і шепотів: «Я
обдурив гостей «татуся» і «маму
сі».

Інженер Міхал Топорний багато 
чого зрозумів і багато чого навчив
ся в ті хвилини, коли «татусь» 
та його «мамуся» просили, щоб 
він розповідав гостям вигадки про 
свою заможність. І потім він став 
ще більше зміцнювати своє стано
вище і ще більше прагнув піти ви
ще, волів ще швидше просуватись 
по тій «лінії, що вела вгору».

Ми не випадково навели цей 
невеличкий уривок з повісті. В ньо
му якнайповніше відбивається змі
на у характері і поведінці головно
го героя, його «життєве кредо». 
Крім того, роздуми оповідача, 
вміння окреслити характерні озна
ки образу Топорного — усе це ро
бить твір жвавим і художньо пере
конливим. Композиція повісті під
порядкована не дії, а скоріше змі
нам у психології головного героя.

Але повернімося знову до Міха- 
ла Топорного.

В безупинному Просуванні «вго
ру» він думав лише про себе, за
був про друзів, товаришів по робо
ті, навіть радів з чужої поразки, 
дбав лише про те, аби все, що він 
робить, відбувалося суворо за вка
зівками та наказами «згори», час
то-густо прикриваючись інтересами 
держави і суспільства, хоч одягав 
на себе тогу захисника народу.

Але під пишними словами ховав
ся звичайний страх перед самим 
собою, страх глибоко прихований, 
бо коли б хтось помітив його — 
перестав би боятися Топорного, а 
найголовніше — перестав би допо
магати йому просуватися на вищу 
посаду.

Цей страх і був причиною того, 
що Міхал зрадив у гонитві за ка
р’єрою своїх земляків, які прийшли 
до нього з проханням допомогти 
їм у справедливих вимогах.

«...Ти відразу, з самого початку, 
ще не вимовивши ні слова, коли їх 
побачив перед собою з тими карту
зами у руках і з тим виразом по
ваги до тебе в очах, як до свого... 
вирішив, що відмовиш так, що по
дальша розмова з ними не мати
ме вже ніякого значення».

Не допоміг і старий вчитель, 
який прийшов до інженера Міха- 
ла, щоб навернути його на пра
вильний шлях. Він даремно апелю-

Нещодавно Жан-Поль Сартр, 
виступаючи на IV конгресі Євро
пейської співдружності письменни
ків у Римі, заявив, що він пов’я
зує надії на майбутнє літератури 
й мистецтва з країнами Африки.

вав до його сумління, хотів пробу
дити в ньому колишнього чесного 
і завзятого хлопця — Міхала То
порного.

«Він сказав тобі також, що ти 
зневажаєш людей і думаєш тіль
ки про себе, і доказ цього—те, що 
ти пішов від своїх, забув їх, і що 
далеко ти не дійдеш, повернувшись 
спиною до людей, серед яких ми
нула твоя молодість».

І старий учитель мав рацію. Цим 
безупинним поспіхом, жадобою за
хопити щось для себе Міхал нага
дує яструба — сильного хижого 
птаха, який гарячково кружляє у 
височині, наче танцює у повітрі.

Міхал програє, життя його за
кінчується трагічно. Письменник 
всім своїм твором наголошує на 
справедливій думці: той, хто зра
див свою молодість, близьких, за
був про честь і сумління і такою 
ціною хотів дістатися у нове жит
тя, — запізнився. Запізнився і Мі
хал Топорний.

Повість «Танцюючий яструб» — 
твір сатиричного спрямування, він 
не тільки ставить, а й вирішує про- 
блеми, які турбують людей сучас
ної соціалістичної Польщі. Пись
менник показує, що лише праця на 
благо народу робить життя повно
кровним і щасливим.

М. РЕКУН

Для ілюстрації своєї думки промо
вець міг би послатися на успіхи 
сучасної прогресивної літератури 
Південно-Африканської Республі
ки — так званої «літератури про
тесту». Своєю творчістю письмен-

ДІЙСНІСТЬ 
У РЕВОЛЮЦІЙНОМУ 

РОЗВИТКУ

Алекс ла Гума. ...І нитка, скручена втроє. 1964.

142



ники ПАР як європейського похо
дження (Дж. Гордон, Дж. Коуп,
Г. Блум), так і представники ко
рінного населення (П. .Абрахамс,
Е. Мпахлеле, Е. Хатчинсон), ще на 
початку 50-х рр. закріпили перемо
гу критичного реалізму в літерату
рі ПАР над релігійно-романтични
ми позиціями її ліберального кри
ла (А. Пейтон, Н. Гордімер). А 
протягом останнього десятиріччя 
в прогресивну літературу ПАР 
прийшло нове покоління — Ф. Олт- 
мен, Р. Райв, Р. Сігал, Т. X. Гва- 
ла, в творчості яких виразно по
мітні революційні тенденції. Чи не 
найяскравішим представником цьо
го напрямку є молодий прозаїк 
Алекс ла Гума (нар. 1925 р.).

Снн Джіммі ла Гуми — видат
ного керівника національно-виз
вольного руху народів Південної 
Африки, член ЦК Комуністичної 
партії ПАР — Алекс пішов доро
гою батька. Послідовний борець 
проти апартеїду, активний праців
ник виконкому. Конгресу кольоро
вого населення (президентом яко
го був його батько), член Кейп- 
таунського комітету Компартії (до 
її заборони урядом Фервурда), 
Алекс ла Гума з 1956 р. успішно 
поєднував напружену громадсько- 
політичну діяльність з літературно- 
художньою роботою. Член редко
легії та постійний автор і худож
ник прогресивної газети «Нью- 
Ейдж», ла Гума почав свій твор
чий шлях як публіцист і новеліст. 
З 1962 р. він виступає і як повіс
тяр. Протягом 1956—1961 років 
расисти тричі ув’язнювали пись
менника; в 1961 р. вони засудили 
його до 5-річного домашнього 
арешту за «антиурядову діяль
ність» із забороною друкуватися в 
ПАР та брати участь у громад
сько-політичному житті, а в 1963 р. 
ла Гуму кинули без слідства до 
одиночної тюремної камери. З в’яз
ниці його випустили знову-таки під 
домашній арешт. В цих страшних 
умовах і писав ла Гума свою нову 
повість «...І нитка, скручена втроє» 
(1964).

Якщо перший його великий твір 
«Блукання вночі» (1962) змальо
вував одну ніч на «дні» Кейптау
на, то в новій повісті дія від
бувається вже не на «дні», а бук
вально в пеклі — у кейптаунсько- 
му гетто для кольорових. Страшні 
халупи, які навіть не захищають

мешканців од зимових дощів, 
смердючі вулиці, де граються ви
снажені діти, — це типове місце 
дії багатьох творів письменників 
ПАР. Досить згадати шостий ра
йон Кейптауна з попередньої по
вісті ла Гуми чи Другу авеню з 
однойменного роману Е. Мпахлеле, 
які стали ніби символом понево
лення африканців, приречених на 
животіння на задвірках життя.

Отож не дивно, що в таких умо
вах виростають люди, «злі, як сто
рожові собаки біля воріт» — і в 
першу чергу так звані «цоці» — 
молоді люди, що стали на шлях 
уголовного злочину. Саме їхня до
ля — доля жертв злочинно органі
зованого суспільства — становила 
основний зміст і деяких новел 
А. Пейтона, і першої повісті ла 
Гуми і багатьох його оповідань. 
Та в новому його творі доля «цо
ці», образи жорстоких і бруталь
них людей відходять на другий 
план. Ці персонажі потрібні авто
рові для того, щоб протипоставити 
їхній звірячій поведінці людські 
взаємовідносини мешканців гетто.

«Якщо один схилиться, двоє опи
ратимуться, і нитка, скручена 
втроє, не скоро порветься». Цей 
епіграф до повісті, з якого взято і 
назву її, визначає головну ідею 
твору — солідарність і взаємопід* 
тримка є запорукою кращого май
бутнього. Ця ідея вже давно хви
лює передових письменників ПАР 
саме тому, що солідарності бра
кувало і досі ще подекуди бракує 
народам Африки. Гірко переживає 
роз’єднаність своїх земляків ко- 
валь-революціонер Коломб («Пре
красний дім» Дж. Коупа); зрада 
Удомо, викрита в одноіменному 
романі П. Абрахамса — це знову- 
таки злочин проти солідарності, 
тобто найтяжча провина героя. 
Роз’єднані і герої попередньої по
вісті ла Гуми. А в рецензованій по
вісті саме в згуртованості й взаєм
ній підтримці бачить гарантію май
бутніх перемог її герой — колиш
ній солдат, безробітний Чарлі Па
улс.

Досі центральним героєм пере
важної більшості творів письмен
ників ПАР про сучасність був 
освічений африканець, духовно 
набагато вищий від свого оточен
ня, але трагічно самотній і тому 
приречений (герої романів П. Аб
рахамса «Дорогою грому», Дж.

Коупа «Золота іволга» та ін.). Об
рази ж борців найчастіше залиша
лись у цих письменників на друго
му плані. Нині ла Гума робить 
головним позитивним героєм про
стого неосвіченого африканця, який 
все ж виявляється набагато зрілі- 
шим від своїх освічених співвіт
чизників. Чарлі виступає проти 
озлобленого індивідуалізму свого 
рідного брата Рональда, чужий 
біль завдає йому страждань. І, 
може, саме тому він оптимістично 
ставиться до життя.

На перший погляд, для такого 
оптимізму начебто немає ніяких 
підстав. Чарлі оточують «дикі, як 
коні», дорослі й діти, байдужі чи 
жорстокі до інших людей. Але 
Чарлі, на відміну від інших, за
мислюється над усім, що бачить. 
«Хто сказав, що я багато знаю? 
Я тільки думаю», — каже він бра
ту. Створення образу мислячої 
«людини з народу» є великим кро
ком вперед у молодій прогресив
ній літературі ПАР.

Шлях Чарлі багато в чому по
дібний до шляху Ксуми («Шах
тар» П. Абрахамса) і особливо — 
Нкозі («Закон хижаків» Ф. Олг- 
мен). Так само, як Нкозі, Чарлі 
набув великого життєвого досвіду 
в окопах другої світової війни, а 
потім — у робітничому колективі 
на промисловому підприємстві. І 
так само, як Ксума й Нкозі, які 
дістають уроки солідарності від 
своїх товаришів — класово зрілих 
робітників, — Чарлі мав свого учи
теля — досвідченого робітника, що 
читав газети й казав товаришам: 
«Якби всі бідняки об’єдналися і 
взяли все в свої руки — злидням 
був би покладений край».

Негр Мако — епізодичний пер
сонаж роману П. Абрахамса «До
рогою грому», — ставши свідком 
трагічної долі героїв роману, зро
бив уже колись висновок: годі сто
яти на колінах, годі волати до 
бога, треба переходити до дії. На
певне, так само думає і Чарлі — 
він дуже далекий від релігійних 
настроїв. І коли дядько Бен у від
повідь на монолог Чарлі каже, що 
це — комуністична пропаганда — 
героя це не лякає!

«Бідняки повинні об’єднуватися 
в спілку», — говорить Чарлі. Це — 
ідея пролетарської солідарності, 
про яку мріяв колись революціо
нер Коломб—герой історичного ро-
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ману Дж. Коупа «Прекрасний 
дім», і через брак якої загинули 
свідомі борці проти колоніалізму— 
портовий робітник Шико («Золота 
іволга» того ж автора) та револю
ціонер Мхенді («Зрада Удомо» 
П. Абрахамса). А тепер ці ідеї 
починають оволодівати свідомістю 
широких африканських мас.

Почуття відповідальності за собі 
подібних не покидає Чарлі ні на 
хвилину. Особливо гостро він від
чуває його, коли в гетто влашто
вується облава — один з регуляр
них поліцейських нальотів, з метою 
перевірки документів, яка перетво
рюється на дике знущання фервур- 
дівців з безправного корінного на
селення. Ці страшні картини вже 
змальовувалися в романі Г. Блу
ма «Епізод у Трансваалі», герої 
якого здебільшого пасивно підко
ряються долі, в повісті Р. Сігала 
«Токолош», де знущання расистів 
призводить до страйку. В повісті ж 
«...і нитка, скручена втроє» облава 
розкриває очі простому африкан
цеві Чарлі на безглуздість сумир
ного фаталізму, на необхідність 
діяти — діяти рішуче й сміливо.
І нехай у цій повісті ще не показа
но активних борців проти фашист
ського режиму ПАР — зате, на 
відміну від «Блукань уночі», тут 
уже бачиш початок того шляху, 
який згодом приведе Чарлі до лав 
революціонерів. Так, долаючи не
людські труднощі, прозріває й фор
мується новий герой африканської 
дійсності і літератури. У фіналі по
вісті Чарлі, дивлячись на хмари, 
що вивергають потоки дощу, ба
чить, як з-поміж злиденних халуп 
«несподівано вилетів птах і шуг
нув просто в небо».

Це оптимізм не «під завісу» — 
він проймає весь твір: адже автор 
навіть у найстрашнішій картині су
часності вміє побачити паростки 
нового майбутнього.

Письменник-комуніст ла Гума, 
звичайно, дуже далекий від кон
сервативних настроїв «негрітюду» 
з його зневагою до білих взагалі. 
Але в умовах фервурдівського ре
жиму, коли навіть найменший вияв 
солідарності чи симпатії між євро
пейцем і африканцем карається як 
підрив основ існуючого ладу — 
ідеалізація взаємовідносин між бі
лими й кольоровими була б просто 
відступом од правди життя. Надто 
вже отруїв апартеїд свідомість

представників білого населення. 
Єдиний білий персонаж повісті ла 
Гуми — збіднілий власник розта
шованого поблизу гетто занедбано
го гаража Джордж Мастерс — да
лекий від звірячих ідей расизму, 
він співчуває мешканцям гетто, 
навіть допомагає їм, чим може. І 
все ж він живе самотньо, цураєть
ся людей, які так добре до нього 
ставляться і готові прийняти його 
в своє середовище. Він придушує 
в собі природне бажання бути се
ред них і разом з ними. Так апар
теїд роз’єднує людей, якиху. неза
лежно від кольору шкіри, повинні 
були б об’єднати майже спільні 
умови життя.

Видатний борець проти апарте
їду Брайан Бантінг в передмові 
до повісті висловлює думку, що 
справді реалістичний твір про жит
тя місцевого населення ПАР може 
написати тільки кольоровий афри
канець. Можливо, таке тверджен-

ДР УЖ БО Ю
HATXH EHA

Кілька років тому в інтерв’ю 
журналові «Всесвіт» болгарський 
поет Димитр Методієв, відомий 
як один із кращих у світі пере
кладачів Тараса Шевченка, зая
вив, що смак до української мо
ви й поезій Кобзаря прищепив 
йому не хто інший, як Платон 
Воронько. Це сталося незабаром 
по закінченні Великої Вітчизняної 
війни, коли обоє — Воронько і 
Методієв — завершували навчан
ня в Московському літературному 
інституті. В свою чергу Платон 
Воронько не раз казав, що роки

пя занадто категоричне (адже і 
Дж. Коуп, Ф. Олтмен і Р. Райв — 
європейці). Але твори ла Гуми та 
інших письменників-афрпканців 
мають одну спільну рису, яку да
леко не завжди знайдеш у творах 
афро-європейських письменників. 
Мова йде про не стилізовану, а 
життєво правдиву національну ху
дожню своєрідність твору. Вона 
виявляється в психологічному та 
пейзажному малюнку, в інтонаціях, 
ритмах, пов’язаних з фольклорною 
традицією (голосіння матері Чарлі 
над померлим чоловіком, або ж 
змалювання розмитої дощем вули
ці гетто, яким починається 14-й 
розділ).

В цілому разом з творами 
Ф. Олтмен, Р. Сігала, Р. Райва, 
нова повість ла Гуми свідчить про 
безперечні успіхи «літератури про
тесту» на шляху до оволодіння ме
тодом соціалістичного реалізму:

Б. РЕМІЗОВ.

спільного навчання й сердечна 
дружба з болгарськими поетами 
Димитром Методієвим і Благою 
Димитровою поріднили його 
з прекрасною літературою брат
нього слов’янського народу.

Немов підхопивши на свої ду
жі плечі естафету багатовікової 
дружби українського і болгарсь
кого народів, молоді тоді поети 
майже одночасно започаткували й 
наполегливо розробляють у своїй 
творчості й донині: Методієв, Ди
митрова та інші — українську те
му, Платон Воронько — болгар
ську.

Симеон Русакієв. Платон Воронько. Особа 
і творчість. Софія, 1964.

144



Саме оцей факт— вірна, щира 
приязнь Платона Воронька до 
болгарського народу, ного історії, 
його літератури— і привернув, оче
видно, до себе увагу болгарського 
ученого Симеона Русакієва, спо
нукавши його зацікавитися твор
чістю українського радянського 
поета.

І от минулого року в щорічни
ку Софійського університету з’я
вилася солідна монографія проф. 
С. Русакієва «Платон Воронько. 
Особа і творчість».

Автор розвідки розглядає, од
нак, болгарські мотиви в твор
чості лише як один, хоча й істот
ний, її аспект, як красномовний 
фактор дальшого розвитку укра
їнсько-болгарської дружби.

«Воронько не належить до тих 
поетів, — говорить Русакієв, — 
які лише епізодично звертаються 
до болгарської тематики у своїй 
творчості. Вже досить промовис
тим є сам факт, що знайомство 
з нашою країною постійно нади
хає поета на поетичні твори про 
неї. В даному випадку ми маємо 
глибоке й міцне споріднення ук
раїнського радянського поета з 
нашою країною, з нашою дійсніс
тю. Це споріднення — в дусі до
рогоцінних традицій минулого, які 
тепер, за нових умов, увійшли в 
фазу справжнього розквіту. Роз
робка болгарської теми в твор
чості Воронька є одним з най
яскравіших свідчень цього роз
квіту.

Воронько— відомий український 
поет, — пише далі Русакієв. — 
Але він є й натхненним співцем 
Болгарії, нашої нерушимої друж
би. Це дає нам підстави стави
тися до нього з глибокою пова
гою, любов’ю і вдячністю».

Оцими почуттями та ще пиль
ною увагою до особи і твор
чості письменника просякнута вся 
монографія Русакієва.

З великою сумлінністю до
слідник розглядає твори П. Во
ронька. Спочатку, в першому роз
ділі першої частини («Платон Во
ронько, літературна характерис
тика») він робить це в історично- 
оглядовому плані. В наступному 
розділі («Платон Воронько, осо
ба і творчий процес») автор по
вертається до тих самих творів, 
але вибирає з них найхарактерні
ші й аналізує їх з іншої точки 
зору— веде читача у творчу ла
бораторію митця. Дослідника ці
кавить кожна подробиця, кожен 
нюанс, найменший імпульс, які 
обумовлюють форму, стиль того 
чи іншого твору. С. Русакієв бу
дує свій аналіз не тільки на ви
вченні текстів, але й на заглиб
ленні в психологію митця. І це, 
певна річ, дає свої вагомі плоди.

Матеріал для цього розділу да
ли дослідникові зустрічі з україн
ським поетом. За строго продума
ним планом С. Русакієв склав ве
личезний список запитань, на які 
хотів одержати відповідь, і при
їхав з ними до Воронька. Понад 
20 днів болгарський літературо
знавець «допитував» поета. І «ви
питав» такі деталі, такі подроби
ці, що їх жоден письменник, зви
чайно, не згадав би й словом у 
писаній автобіографії чи навіть 
у дуже відвертому листі. Бо в 
творчому процесі існують такі мо
менти, які для автора є ніби ціл
ком очевидними, звичайними, при
родними, навіть не повністю усві
домленими. І тільки якийсь зов
нішній поштовх може спонукати 
його замислитися над ними, спро
бувати сформулювати їх, визначи
ти їхнє місце й роль. Таким чин
ником для Воронька і послужи
ла анкета, . складена Русакієвим. 
Згодом Воронько писав Русакіє- 
ву, що ці розмови принесли ду
же багато користі йому самому,

бо дали змогу оцінити й осмис
лити деякі моменти власної твор
чості.

Чимало часу присвятив Руса
кієв і текстологічним досліджен
ням— вивченню чернеток. Так, 
рядок за рядком він аналізує, на
приклад, вірш «Ярославна», який 
мав шість варіантів, немовби по
казуючи рух поетової думки в 
процесі створення й шліфування 
вірша. Принагідно слід сказати, 
що цей розділ становить особли
вий інтерес і для українського 
читача, бо чи не найповніше з 
усіх існуючих джерел представляє 
нам поета і його творчість саме 
в психологічному ключі.

Друга частина монографії при
свячена розглядові болгарської те
матики в творчості Воронька і пе
рекладам творів поета на бол
гарську мову.

Як і в першій частині, тут та
кож вражає надзвичайна ретель
ність ученого, який знає кожен 
рядок, написаний Вороньком про 
Болгарію, і кожен переклад, по
чинаючи від першої згадки в бол
гарській пресі 1947 року.

Однак не слід гадати, що 
ця дуже цікава і своєрідна пра
ця — один суцільний панегірик Во
ронькові. Виявляючи тонке від
чуття й розуміння української мо
ви, української поетики, рясно ци
туючи вірші Воронька в оригіна
лі, Русакієв щиро і відверто вка
зує на вади окремих творів, якісь 
невдалі рядки чи строфи.

До всього сказаного залишаєть
ся додати, що розвідка С. Русакіє
ва — чи не перше в сучасному за
рубіжному літературознавстві мо
нографічне дослідження про ук
раїнського радянського поета.

Л. КОПИЛЕНКО

10 ^ВСЕСВІТ
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РІДКІСНИЙ ТАЛАНТ

АНГЛІЯ

В Лондоні відкрилась вели
ка виставка ескізів теа т
ральних костю мів і декора
цій, створених сучасними  
англійськими художниками. 
Т ут експоновано ескізи до 
постановок театр ів  «Седлерс- 
Уелл.с», «Олд Вік» та  Коро
лівського балету.

Ескіз костюма чаклуна Рот- 
барта до балету «Лебедине 
озеро» — роботи художника 

Карла Томса.

* * *

Новий «суперфільм» про 
битву під Ватеолоо став и ти 
ме режисер Джон Гастон. 
Роль Наполеона виконувати
ме Річард Бертон, герцога  
Веллінгтона гратиме Пітер 
О’Тул.

Б О Л ГА Р ІЯ

Ш ирока дискусія  на тему  
«Проблеми театрального ре
пертуару» пройшла на сто
рінках болгарської преси, в

Сенака Сенанаяке. Тигри. Олія

В лондонській галереї «Гросвенор» 
експонувалася виставка робіт чотир
надцятирічного цейлонського худож
ника Сенаки Сенанаяке, чий рідкісний 
самобутній талант став відомий світо
ві кілька років тому,

«Якби ви увійшли до залу, не зна
ючи, чиї роботи тут виставлені, — 
пише рецензент журналу «Ілластрей- 
тед Лондон ньюс», — то неодмінно 
подумали б, що вони написані рукою 
зрілого, досвідченого художника».

Малює Сенака з шести років— від
тоді, як уперше в житті побачив у 
школі плакатні фарби. Він прибіг до
дому і попросив батьків купити для 
нього плакатний папір і такі самі 
фарби. А вже наступного року семи
річний «майстер» влаштував свою 
першу «персональну виставку», на 
якій експонувалося п’ятсот його аква
рельних малюнків.

Наступного року твори Сенаки ви
ставляються поруч з роботами дорос
лих цейлонських художників. Вперше 
за межами Цейлону роботи Сенаки 
Сенанаяке показані 1961 року, коли 
з ініціативи Ю НЕСКО була влаштова
на виставка його малюнків у Нью- 
Йорку. В 1963-64 рр. ця виставка по
бувала в Англії, Гані, Італії, Австра
лії та інших країнах.

В лондонській галереї «Гросвенор» 
виставлені нові роботи юного митця, 
створені протягом минулого року. 
Критики одностайно визнали найкра

щою картиною написане олією полот
но «Тигри».

В розмові з кореспондентами мати 
Сенаки Наліні Сенанаяке, яка супро
воджує хлопчика в його поїздках по 
світу, розповіла, що кар’єра художни
ка не приваблює його; він мріє ста
ти лікарем. Втім, зараз Сенака опа
новує мистецтво різьбярства.

Сенака Сенанаяке із споєю матір’ю.



ЗУСТРІЧ З ГЕРОЯМИ РУТ КРАФТ
Чотири роки тому читачі схвально 

зустріли роман німецької письменни
ці Рут Крафт «Острів без маяка». В 
ньому розповідалося про долю кіль
кох німецьких вчених, які в роки вій
ни працювали на гітлерівській до
слідній ракетній базі в Пеенемюнде 
і яких після війни, вже в боннській 
державі, знову примушують віддава
ти свої знання і здібності не мирній 
справі, а створенню нової зброї.

У новому романі «Вітер в обличчя» 
Рут Крафт розповідає про дальшу 
долю своїх героїв. Кілька вчених рі
шуче відмовляються служити тим, хто 
готує нову війну. Інші ж, і серед них 
фізик Тіфенбах, їдуть до Сполучених 
Штатів — працювати в одному до

слідному центрі. Та доктор Тіфенбах 
повертається додому, в Західну Ні
меччину, переконавшись, що у СШ А 
його примушують робити те ж саме, 
що він робив у гітлерівському рейху. 
Зустріч із старим знайомим і коле
гою професором Лойпольдом, вплив 
цієї людини прискорює той процес 
прозріння, який приводить Тіфенбаха 
на шлях активної боротьби проти но
вої війни.

Новий твір Рут Крафт відзначаєть
ся гостротою сюжету, тема його 
глибоко актуальна для сьогоднішньої 
Німеччини, — пишуть газети «Нейєс 
Дейчланд», «Національ-цейтунг» та 
інші.

творчих сою зах, мистецький  
закладах тощо. Учасники  
д и скус ії піддали гострій  кри
тиці надмірне захоплення  
деяких театр ів  західною , так  
званою «модерною», драма
тур гією .

Підсумовуючи результати  
д и скус ії, газета «Работниче- 
ско дело» пише, що вона під
твердила великий інтерес  
глядача до сучасно ї болгар
ської драм атургії і його кри
тичне ставлення до «модер
ного» театр у  Заходу.

* * :і:

В Соф ійському театр і «На
родна сцена» поставлено п’є
су  Марії Симової «Незвичай
ний процес», присвячену  
ж иттю  сучасно ї болгарської 
молоді. В створенні сп ек так 
лю брали участь  режисер  
Леон Даніел, худож ник Асен

«ЕВАКУАЦІЯ» ХРАМІВ АБУ-СІМБЕЛЯ

термінова «евакуація» стародавніх 
споруд. Вони «розрізаються» на 15 
тисяч брил, кожна вагою від 20 до 
ЗО тонн, і будуть перевезені в без
печне місце, де їх знову змонтують.

Роботи мають бути завершені у 
1969 році. Для «розрізання» статуй 
фахівці застосовують алмазні пилки 
спеціальної конструкції.

Храм Рамсеса II до і під час «ева
куації».

В X IV  столітті до нашої ери за на
казом фараона Рамсеса II в Абу-Сім- 
белі було вирубано в скелі величез
ний царський храм, а коло входу до 
нього поставлено чотири двадця- 
тиметрових кам’яних зображення 
Рамсеса. Так і стояли велетенські ста
туї протягом тридцяти чотирьох сто
літь, аж доки в Асуані не розпочало-' 
ся спорудження гігантської греблі, 
яку народ ОАР будує за допомогою 
Радянського Союзу.

В 1961 році в шостій книжці нашо
го журналу розповідалось про три 
проекти збереження цієї стародав
ньої споруди: англійський, польський 
та італійський. Тоді був прийнятий 
проект італійського архітектора П ’єт- 
ро Гаццолі, за яким весь храм підні
мався на 62 метри вгору за допомо
гою гідравлічних підйомників. Однак 
дійсність примусила архітекторів 
прийняти нове рішення.

В 1964 р. Ніл було перекрито, вода 
в ньому почала швидко підніматись, 
і храм РамсеСа, а також менш відо
мий храм цариці Нефертіті раптом 
опинилися під загрозою затоплення. 
В зв’язку з цим під наглядом спеці
альної комісії Ю НЕСКО провадиться

Марія Симова.

Митєв, композитор Кирил 
Дончев. Головні ролі викону
ють: автор п’єси — провідна 
ар ти стка  театр у  Марія Симо
ва і заслуж ений артист, ла
ур еат Димитровської премії 
Іван Кондов.

Б Р А З ІЛ ІЯ

Власті ш тату  Гуанабара  
включили до так  званого  
«списку антинаціональних  
авторів» відомих бразіль- 
ських письменників Маріо де 
Андраде, Маноеля Бандейру, 
Карлоса Л іру, композиторів  
Гейра Кампоса, Феррейру  
Гуллара та  інш их.

Державна цензура заборо
няє театральні постановки  
творів згаданих авторів. Так  
було заборонено цікаву ви
ставу  «Бразілія вимагає віль
ного шляху» — своєрідний  
сценічний альманах бразіль- 
ської драм атургії й музики.
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Моніка Вітті. Марчелло Мастролпі 
та кінорежисер Мікеланджело Ач- 
тоніоні одержують найвищу кіпо- 
нагороду Італії— < Срібну стрічку».

«У 1944 році, одразу після 
визволення Рима від німців, у 
столиці був заснований універ
ситетський театр, яким я керу
вав до 1949 року, — розпові
дає друг Марчелло Мастрояні 
режисер Карло ді Стефано. — 
Одного дня до мене з'явився 
молодий чиновник з прохан
ням зарахувати його до нашо
го колективу. Це був ще зов
сім зелений хлопець, досить 
кволий на вигляд. Ми дали йо
му невеличку роль у п'єсі «Че
каючи Лефті» К. Одетса, яка 
вперше з'явилася тоді на 
італійській сцені. Роль ця не 
мала жодної репліки, Мастро
яні мав виконувати функції 
статиста в сцені робітничих 
зборів, де обговорювалася під
готовка до страйку. Жести, по
ведінка Мастрояні на сцені 
всім сподобались, і вже наступ
ного року ми дали йому го
ловну роль у п'єсі Шнітцлера 
«Флірт».

Так він став провідним акто
ром нашого театру. Своїм та
лантом молодий актор привер-



нув до себе увагу режисера 
Лукіно Вісконті, який запропо
нував йому роль в одному із 
своїх фільмів. Дебют був вда
лий, і перед Мастрояні від
крився шлях до слави».

Зараз в доробку Марчелло 
Мастрояні-кіноактора близько 
п'ятдесяти фільмів, здебільшо
го позначених високими ху
дожніми якостями. Навіть на 
початку своєї кінематографіч
ної кар'єри Мастрояні надзви
чайно вибагливо ставився до 
вибору ролей, відмовлявся від 
участі у так званих касових 
фільмах. На підтвердження 
цього досить згадати назви ли
ше деяких фільмів, у ЯКИХ 8ІН 
знімався. Це видатні твори су
часної кінематографії: «Вчо
ра, сьогодні і завтра» та 
«Шлюб по-італійськи» Де Сіки, 
і «Білі ночі» Вісконті, «Розпо
відь про одну сім ’ю» Дзурліні, 
«Розлучення по-італійськи» 
Джермі, «Солодке життя» та 
«Вісім з половиною» Фелліні, 
«Добрий Антоніо» Болоньїні, 
«Ніч» Антоніоні, «Свідки» Пет- 
рі та багато інших.

У цих фільмах повністю роз
криваються здібності Мастроя
ні-кіноактора, його видат
ний талант.

З неменшим успіхом висту
пає він і на театральній сцені. 
Актор створив прекрасні сце
нічні чеховські образи в «Дя
ді Вані» та в «Трьох сестрах», 
зіграв головну роль у «Смерті 
комівояжера» А. Міллера.

Кіногерой Марчелло Маст
рояні — це наш сучасник, об
раз, підказаний самим життям, 
а тому зрозумілий і близький 
нам. Для Мастрояні професія 
актора — не «золоте дно», а 
внутрішнє покликання.

Марчелло Мастрояні у фільмі «Роз
лучення по-італійськи».

Маріса Мелл та Марчелло Мастро
яні у новому фільмі-комєдії Маріо 

Монічеллі «Казанова 70».

Марчелло Мастрояні у фільмі 
Ф. Фелліні «Солодке життя».
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П ОЛ Ь Щ А ДУША ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Двадцять років тому режи^ 
сер Ян Рибковський зняв  
перший фільм за повістю  ві
домого польського письмен
ника Ярослава Іваш кевича  
«Будинок на пустирі» . Відто
ді на екран перенесено було 
багато творів письменника. 
А нещодавно режисер Єжи 
Заж ицький приступив до 
екранізац ії ще одного — по
вісті «Коханці з Марони». Це 
буде кінорозповідь про тр а 
гічне кохання сільсько ї вчи
тельки й хворого на тубер
кульоз ю нака.

Польський ж урнал «Екран»  
пиш е, що цей фільм можна 
було б назвати «Ромео й 
Дж ульетта з-під Варшави».

Ще кілька років тому відомий ко
лумбійський хореограф і танцюрист 
Ернандес Монрой вирішив об'єднати 
кращих співаків і танцюристів кількох 
латиноамериканських країн — Колум
бії, Перу, Панами, Венесуели й Еква
дору—в один великий ансамбль.

Так виник «Гранколомбіано» — ан
самбль народних пісень і танців. 
Спільна мова, спільна історична до
ля й схожі звичаї — все це сприяло 
створенню злагодженого колективу 
митців з п’яти різних країн. А голов
не, програми ансамблю відбивають 
спільне для народів цих країн 'праг
нення до справжньої національної не
залежності, до кращого майбутнього.

Мабуть, саме тому реакційна пре
са зустріла спочатку саму ідею ство
рення ансамблю, а потім і його пер

ші кроки з одвертою ворожістю. Ре
пертуар «Гранколомбіано» явно не до 
смаку тим, хто хетів би зберегти те
перішню залежність Латинської Аме
рики від СШ А. В програмі ансамблю 
провідними темами є мир між наро
дами, дружба латиноамериканських 
країн, боротьба за соціальну спра
ведливість і національну незалеж
ність.

Директор і головний хореограф 
ансамблю Ернандес Монрой виступає 
мало не в кожному концерті. Він 
блискучий, темпераментний танцю
рист.

За короткий час популярність 
«Гранкололлбіано» надзвичайно зрос
ла; ансамбль був запрошений в Єв
ропу і з великим успіхом виступав у 
Парижі, Відні, Римі.

«НУМАНСІЯ» НА ФРАНЦУЗЬКІЙ СЦЕНІ

Барбара Гцрав’яика і Єжи 
Антков’як — виконавці го
ловних ролей — в одному з 

епізодів фільму.

С Ш А

Історична трагедія Сервантеса «Ну- 
мансія» розповідає про мужніх гро
мадян стародавнього іспанського мі
ста, які прийняли смерть, але не під
корилися римським завойовникам.

В 1937 році, коли фашисти занесли 
ніж над республіканською Іспанією, 
французький режисер Жан-Луї Барро 
вперше поставив цю п’єсу. Успіх її 
був величезний. Минулого року Бар
ро відновив постановку. «Нумансія» і 
сьогодні звучить так само хвилююче 
й актуально. «Нумансія» в наші дні,— 
зазначає режисер,— є символом люд
ської гідності». Прем’єра спектаклю 
відбулася в паризькому театрі «Оде
он».

Піднімається завіса, і на сцені ожи
вають сторінки героїчного минулого

іспанського народу. Маленьке місто 
обложене римськими завойовниками. 
Горді, волелюбні громадяни його 
вмирають з голоду, але не скоряють
ся. Д ія п’єси відбувається то в обло
женому місті, то в таборі римлян; 
останні чекають капітуляції Нумансії.
І от завойовники помічають, що за 
мурами міста запала незвичайна ти
ша. Розвідник побачив спалену дотла 
Нумансію і море людської крові. Ли
ше один юнак якимсь чудом зали
шився живий, але й він на очах у во
рогів кинувся в безодню. Тепер рим
ський полководець Сціпіон не може 
вважати себе переможцем: в місті не 
знайшлося жодної людини, яку б він 
міг прив’язати до своєї тріумфальної 
колісниці.

«Чоловік, якого звуть  
Адам» — так  називатим еть
ся фільм про ж и т т є е и й  
шлях відомого джазового му
зиканта Л уї Арм стронга. Сла
ветний трубач гратиме в ньо
му головну роль, тобто себе 
самого. «Я дуже хотів би, — 
каже Арм стронг, — щоб 
цей фільм допоміг людям 
хоч трош ки зрозум іти, яким  
важким буває ш лях негра в 
мистецтво».

Ф РАН Ц ІЯ

У видавництві «Лаффон» 
вийшла книга спогадів про 
Ж ерара Ф іліпа, що належить

У ВИРІ життя
«Всі великі поети, всі великі співці 

всіх Народів завжди гнівно й гостро 
виступали проти приниження людини 
до рівня раба, проти експлуатації лю
дини людиною, народу народом», — 
так пише і так думає Карел Новий — 
зазначає в газеті «Руде право» літе
ратурознавець Йозеф Рибак з приво
ду» 75-річчя з дня народження відо
мого чеського письменника.

Карел Новий завжди перебуває у 
вирі життя. Його дитинство було тяж
ким, бо народився він у бідній сім ’ї. 
І його шлях у літературу теж не був 
усіяний трояндами, —  розповідає да
лі Й. Рибак. — Але він писав, писав

по-своєму, з твердою наполегливістю, 
з глибоким знанням життя, землі й 
природи, з любов’ю до звичайних 
людей».

Говорячи далі про творчість К. Но
вого, про його романи, які люблять 
і знають десятки тисяч чеських чи
тачів, — трилогію «Залізне коло», ро  ̂
мани: «Ми хочемо жити», «Полум'я і 
вітер», Й. Рибак пише:

«Я люблю ці твори, в них — наш 
чеський світ, наші предки й сучасни
ки. Але близькі мені і оповідання Ка
рела Нового, його нариси і фейлето
ни, в яких ви одразу впізнаєте май
стра слова й знаходите портрет са-

150



мого митця; ви знаходите в цих тво
рах все, що його цікавить, його 
внутрішній світ, його країну, його ди-

На сцені Софійського народного 
театру імені Івана Базова з успіхом 
іде п'єса українського драматурга 
Олександра Корнійчука «Сторінка 
щоденника».

Режисер Ніколай Люцканов не 
вперше звертається до творчості 
Корнійчука — десять років тому, по-

тинство, його думки, життєвий досвід 
і боротьбу і насамперед непохитну 
позицію людини й письменника».

чинаючи свою роботу в театрі, він 
поставив «Загибель ескадри». У но
вому спектаклі зайняті артисти Реч- 
ко Ябанджієв, Любомир Кіселички, 
Віктор Георгієв, Віолетта Минкова, 
Йорданка Кузманова та Райна Канази- 
рева. Оформив виставу художник 
Георгі Іванов.

перу Моніки Ш алель. Автор
ка простеж ує ж иттєвий шлях  
великого актора, розповідає 
про його театральний дебют, 
згадує про усп іх  першого  
виступу Ж ерара Ф іліпа в к і
но. Моніка ІІІапель окремо 
зупи няється  на громадській  
діяльності видатного ф ран
цузького актора, висвітлю ю 
чи його роботу в профспілці 
ф ранцузьких акторів.

Видання багато ілю строва
не невідомими досі фото Ж е
рара Ф іліпа. Передмову до 
книжки написав Ж ан Вілар.

«СТОРІНКА ЩОДЕННИКА» В СОФІЇ

Маловідоме фото Жерара 
Філіпа.

Ш В ЕЦ ІЯ

Любомир Кіселички і Йорданка Кузманова в ролях Макара Браги та Юлії. 
Сцена з вистави «Сторінка щоденника».

З ’явилися перш і анонси  
про вистави новоствореного 
драматичного театр у , який  
очолив видатний режисер  
Інгмар Бергман. Театр по
ставить  п ’єсу  Брехта «Ма
тін ка  Кураж  та  ї ї  діти» і 
«Слідство» Петера Вейсса  
(цей твір  ітиме під назвою  
«Табір»).

«Отже, — пише з цього 
приводу газета «Ню Даг», — 
можна радіти, що такий ви
датний митець, як Бергман, 
звернувся до суспільно-знач
них і важливих тем, до 
драматичних творів, в яких  
поруш ую ться і з прогресив
них та гум анних позицій ви
р іш ую ться найпекучіш і про
блеми сучасності.

Я П О Н ІЯ

Токійський театр  «Ніссей» 
здійснив нову постановку  
«Ф ауста». Ця виставу відо
мого театр у  викликала вели
кий інтерес, бо, як пише га 
зета «Асахі сімбун», в ній 
оригінально поєдную ться іс
торичні національні традиції 
японського театру з досві
дом європейських постанов
ників «Ф ауста».
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PJ^ECE/II СТОРІНКИ

вєх

Штучний
кондуктор

Щораз нові винаходи, або так звані чуде
са техніки, знаходять у нас своє застосуван
ня. Зовсім оце недавно я прочитав у газе
тах, що в Лодзі збираються запровадити 
штучних кондукторів. Це означає, що в ав
тобусі в натуральному вигляді буде тільки 
водій. Кондуктора чи там кондукторку за
мінить скринька з діркою, в яку кожний па
сажир всовуватиме свій квиток, а автомат 
йому той квиток продірявить і проштемпе
лює. Що, здорово? Люкс-автомат. Швид
кість, зручність і ощадливість. Ну, добре, 
хтось може запитати: «А де ж брати квит
ки?» їх можна буде купити у кіосках «Руху». 
Ну гаразд, але ж будьмо практичними — ми 
ж не на Місяці живемо, а в Польщі: як із
«зайцями»? «Водій у спеціальні дзеркальця 
крадькома стежитиме за пасажирами і вжи
ве заходів, коли помітить «зайця».

Так писалося в газеті. Словом, повний 
шик! Все передбачено! Комар носа не під
точить! Може, в Лодзі — так. Не знаю, дав
но не був там.

А в Варшаві можливі деякі ускладнення.
По-перше, кіоски «Руху» працюють на за

гальних засадах, тобто теж відзначають такі 
сучасні торговельні свята, як переоблік, ре
монт, прийом товару та ін. Де тоді пасажир 
купить квитка? Дуже просто: тоді він піде 
пішки до найближчої зупинки. А коли там на 
будці висітиме табличка: «Зараз повер
нусь»?

Тоді пасажир спокійно зачекає, поки по

вернеться кіоскер. Якщо в місті все гаразд 
і немає якоїсь пошесті, це не триватиме 
надто довго.

А коли пасажир поспішатиме і в нього не 
буде часу? Коли в нього не буде часу, то 
хай сідає в таксі.

Так, це можна було б влаштувати скрізь, 
але не у Варшаві. Варшав'янин сяде в авто
бус без квитка. А водій помітить це через 
дзеркальце, і він заплатить двадцять зло
тих штрафу. Але не завжди. Якщо автобус 
буде переповнений, то водій зможе у дзер
кальце хіба зачесатися або вугор на лобі 
собі видавити, бо побачити, хто пробив 
квитка, а хто ні, не буде ніякої можливості. 
Тому треба, по-моєму, запровадити деякі 
вдосконалення. А саме: позаду в автобусі
посадити переодягненого кондуктора з дру
гою колекцією дзеркалець, з допомогою 
яких він стежитиме за пасажирами.

В суботу і передсвяткові дні такі кондук
тори здалися б ще й з боків. Крім цього, 
конче потрібний ще один пристрій: автомат 
для розмов із пасажирами. На грамофон
них пластинках треба записати зразки роз
мов з так званими неусуспільненими індиві
дами і час від часу вмикати автомат:

«Не стій на проході! Пройди вперед!»
«Від такого ж чую!»
«Налякай парасолькою свою бабусю!»
«Розмір? Про що мова? Коли про комір- 

чик, то тридцять восьмий».

152



І далі. Пластинок таких в автоматі повин
но бути штук із двісті, бо кожен пасажир 
автобуса, так само як і кондуктор, нервує й 
любить розмовляти на різні теми, — як про 
транспорт, так і про сімейне життя.

Тільки з такими вдосконаленнями Варша
ва може запровадити в себе штучних кон
дукторів.

Черевички-
невидимки

Пішли ми вчора з Ганею на Новий Свят 1 
на виставку. Я спочатку подумав, що бачу 
новомодні скульптури: якісь гвіздки, шмат
ки шкіри, дерев'яні колодки, дріт, стрічки і 
таке інше. Але нам пояснили, що це не ше
деври наших скульпторів, а виставка дер
жавного й кооперативного шевського ми
стецтва.

Були там дамські черевички з твердими, 
мов камінь, каблуками. В них один чоловік 
водив на танці дружину на знак покарання 
за те, що вона зрадила його. Кінець кінцем 
бідолаха втекла вночі боса з дому, а чоло
вік одіслав черевички на фабрику з сердеч
ною подякою.

Бачив я там також «лікувальні» сандалет- 
ки для приймання грязевих ванн. Досить ви
йти в них у дощ на вулицю, і можеш вважа
ти, що процедура почалася. Стоять там і 
передчасно зморщені лакові черевики, ле
жать підошви без пришов і пришви без пі
дошов. Є полуботики-невидимки, від яких за 
тиждень тільки шнурівки та підківки зали
шилися. Взагалі, кожна взуттєва фабрика ви
ставляє там якусь рідкість, котрої не поба
чиш більш ніде в світі.

Я про це не знав, а то був би теж притара
банив на виставку власні експонати. Вічні 
штиблети. На що вже індійський факір зача
рований, а й він не витримав би і за півго
дини к бісу їх постягав би. Мулять, просто 
жах. Вони в мене вже десять років, а як но
ві — безперервно і постійно стоять на ша
фі. Вічні! І мають вони дивну властивість: 
спочатку ніби нічого, а за десять хвилин так 
стискують чоловікові ноги, що він плаче, як 
дитина, і геть жбурляє їх. З їжака їх зроб
лено чи що? Я зразу ж відчув, що то за 
штучка, тільки-но купив їх. Просто з крам
ниці ми із швагером пішли обмити покупку.

1 Район Варшави.

Після першої чвертки я кажу швагрові:
— Я, Олесю, люблю, коли, штиблета від

чувається на нозі, але ці чортяки трохи пе
ребирають міру. А як ворухну мізинцем, так 
зразу всі зірки на небі бачу.

— То не воруши, Валерику, навіщо вору
шиш? Посидь, маємо час, поїмо, вип'ємо, а 
потім підемо погуляємо, щоб трохи призви
чаїти їх до ніг. Як прочовгаєш із Маршалков- 
ської на Шмульки, то, паскуди, влипнуть, 
мов рукавички.

Ми пройшлися, але штиблети «влипати» 
не хотіли й тиснули, наче кайдани. Я аж за
плакав трошки з болю і кажу:

— Сідаймо в таксі, Олесю, бо я вже не 
можу.

А швагер не згоджується:
— Ні! Ми ці чортові штиблети мусимо роз

ходити! Де це видано, щоб вони взяли верх 
над вільним громадянином, прихильником 
миру? Буде не так, як їм хочеться, а так, як 
цього бажаємо ми!

— Але ж я бажаю в таксі!
Ми посварилися із швагером. Він подався 

на пункт швидкої допомоги, а я босоніж по
вернувся додому.

Досі пам'ятаю це і теж можу поповнити 
виставку. Це просто чудово, що час від часу 
влаштовуються такі виставки. Кажуть, що на 
них з'їжджаються директори взуттєвих фаб
рик з усієї Польщі. Дивляться, захоплюють
ся і, видно, їм усе дуже подобається, бо на 
другий рік ще більше випускають цього 
ширнетребу. Цього року начебто випустили 
аж два мільйони двісті тридцять тисяч пар, 
а торік — лише мільйон. Видно, виставки 
своє діло роблять.

Але, по-моєму, їх треба б трошки змінити, 
внести, так би мовити, невеличкі вдоскона
лення. А саме, щоб біля кожної такої вис
тавленої пари штиблетів чергував директор 
тієї фабрики, яка їх випустила. Тоді публіка 
особисто вітала б його і належно напучува
ла на майбутнє.

Приятель 
мешкає 
у хмарочосі

— Є люди, яким нізащо в світі не дого
диш. Хоч ти їх медом маж і цукровим піс
ком посипай, а вони все одно своєї— нарі
кають і нарікають. Це стосується, зокрема,
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мешканців наших нових варшавських хмаро
чосів. Он у тому, наприклад, мешкає мій 
приятель Фійолек. Он... там високо, на оди
надцятому поверсі.—Пан Пєцик показав кін
цем своєї бамбукової палиці, котру йому 
подарували, на останній поверх гарного ви
сотного будинку, перед яким ми зупинили
ся, оглядаючи новобудови його рідної Пра
ги !. — Ото його ганчір'я висить на балконі, 
бо в квартирі багато не повісиш, неси хіба в 
підвал у сушильню. Але жоден справжній 
варшав'янин ні після генерального, ні після 
невеликого прання в підвалі білизну не су
шить. Якось воно не солідно, розумієте? Ф і
йолек тут трошки має рацію, що кривиться. 
Але він, як правило, на все крутить носом. 
Наприклад, каже, що занадто високо. На 
старому місці, в Грохові, Рибна, 4, жив у під
валі, а тут, як дістав нову квартиру, то одра
зу на одинадцятому поверсі. Надто важко 
йому звикнути, що в нього так високо під
нявся життєвий рівень. Зате який краєвид, 
яке повітря, ну й дві кімнати з кухнею, а на 
Рибній була одна і то тісна, як нора. А він 
все одно кривиться, мовляв, не може крає
видами захоплюватися, бо в нього задишка 
і в боці коле.

— Не розумію, що тут спільного між од
ним і другим? Може, ваш приятель боїться 
впасти з балкона?

— Де там боїться, балкон у нього з бар'
єрчиком. Просто чоловік стомлюється.

— Від чого?
— Спробуйте зійти на одинадцятий по

верх, побачимо, чи не нападуть на шановно
го пана кольки, чи. буде у вас охота милува
тися краєвидами Варшави з пташиного по
льоту.

— Як це зійти? Пішки? Хіба там немає ліф
тів?

— Звичайно, є, але вони працюють не що
дня. Часто-густо стоять зіпсовані, і тоді при
ятель на той свій хмарочос дереться пішака. 
З другого ж боку, через ліфт він із. тещею 
посварився. Як людина старого складу, теща 
ні за які гроші не хоче сідати до цієї штуки, 
побоюється, що з нею станеться щось.
1 справді, коли вона якось сіла, то поламала 
собі ключицю.

— Не може бути. Що ж сталося, раптово 
рушив ліфт, чи що?

— Ні, просто Фійолек хотів жінчину ма
мусю силоміць до ліфта привчити. Усією 
сім'єю впихали її, аж поки не поламали їй у 
дверях ключицю. Стара заприсяглася в кос
тьолі, що більше в ліфт ніколи не сяде.

— Як же ж це? Що ж вона зовсім з дому 
не виходить?

— Раз на місяць, і тоді нагору піднімає
ться три дні. Ночує на четвертому і на вось
мому поверхах у знайомих, теж з Рибної 1

1 Прага — правобережний район Варшави.

вулиці... Але найбільше Фійолек нарікає на 
нежить.

— Невже нагорі значно холодніше?
— Воронь боже! Річ у тому, що поки він 

дочвалає на одинадцятий поверх, в череви
ках у нього повно води.

— Якої води? Звідки?
— З відра.
— Пане Теосю, кажіть ясніше.
— Та хіба я не по-польському з вами роз

мовляю? З відра вода хлюпає йому в чере
вики. Поки він на той свій одинадцятий по
верх витягне двоє відер, в обох черевиках 
повно води.

— Все одно нічого не розумію. Виходить, 
там неМає водопровідних кранів?

— Крани, звичайно, є, і вода часом з'яв
ляється, але переважно вночі. Здебільшого 
піднімається тільки до п'ятого поверху, а 
часом і туди не доходить. Тоді Фійолека му
чить нежить, трясе дрож. Але, по-моєму, 
на цей хмарочос теж не варто йому занадто 
нарікати, бо на Рибній у нього так само води 
не було і він мусив носити її з подвір'я. А 
якщо вже він такий тендітний, то хай наді
ває дві пари вовняних шкарпеток і аспірин 
на ніч приймає. Будинок цей хороший, і осо
бисто я за нього. А ви?

— Я теж, але треба усунути ті незначні 
недоробки.

— Які недоробки?
— Ну, хоча б ліфт і вода...
— Шановний пане, не можна ж стільки ви

магати. І архітектурний вигляд щоб був, і 
балкони щоб пофарбували, і штукатурка 
щоб не обсипалася, і ліфти щоб працювали, 
і вода щоб цілу добу... А запаморочення від 
цього в нас часом не буде?

Вечірка
без
клопоту

Минулої суботи нас із Ганею запросили до 
Скублинських на карнавальну вечірку. Пані 
моя довго виряджалася, і ми спізнилися на 
цілих дві години. Але все-таки пішли.

Заходимо. Побачивши нас, усі гості скри
вилися, наче оцту ковтнули.

— Е-е-е-е... — тільки й промовили вони.
Скублинський був блідий, як простирадло, 

а приятелева дружина втирала сльози.
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— Що сталося? — питаємо ми.
— Нічого особливого... сідайте, будь лас

ка, — каже Скублинський і весь трясеться, 
мов'холодець. Сіли ми, дивимося: стіл по
рожній, на ньому лише альпійська фіалка і 
слоїк од гірчиці.

Потім з'ясувалося, що Скублинський, аби 
дружина його не перевтомилася, замовив 
усе, що потрібно для вечірки, в «Делікате
сах» при ЦДТ 1. Найновіший технічний вина
хід. Дзвоните по такому й такому-то номе
ру, замовляєте і спокійно ждете, поки «Де
лікатеси» усе пришлють вам додому. Скуб
линський замовив пару бляшанок сардинок, 
салату, шинку, фрукти І, певна річ, напої. Не 
тільки замовив, але'й повністю заплатив по 
рахунку, щоб тільки обов'язково все при
несли на шосту. А тут уже десята, але за
мовлень не видно. Гості з'їли повний слоїк 
гірчиці, що стояла на столі, корнішони й 
два кіло тертої булки, після чого майже на 
всіх гостей напала гикавка. Хотіли вже йти 
додому, але Скублинська заявила, що вона 
не переживе такої ганьби й що замовлення 
от-от принесуть.

Скублинський тричі ганяв до телефонної 
будки й дзвонив у гастроном. Йому відпо
віли, що замовлення негайно буде у замов
ника.

Тому всі сиділи й розмовляли про останні 
технічні вдосконалення в «Делікатесах» і 
взагалі про торгівлю. Найбільше ремствував 
Скублинський і кричав, що він напише про 
це в «Експресяка»1 2 і що таке можливе тіль
ки у нас. АлеТаня схопила його за фрак і 
штовхнула на стілець, щоб не робив, чого 
не слід, бо був випадок... Але Скублин
ський зірвався з місця, схопив обруч з боч
ки від капусти й почав крутити хулагуп, 
щоб розважити гостей.

1 ЦДТ — центральний варшавський універмаг; 
«Делікатеси» — великий гастроном при ньому.

2 «Експрес вечорни» — одна з варшавських газет.

Оскільки ми всі були трохи знервовані й 
нас мучила гикавка, то тесть забрав у Скуб- 
линського обруч і зробив з нього рогалик.

На кожен дзвінок ми вискакували гуртом 
до передпокою і кричали: «Делікатеси»!..
Але побачивши, що це з'явилися Нові гості, 
тільки й могли вимовити; «Щоб вас холера 
вхопила!»

Об одинадцятій дядько Венжик приніс 
квіти. Його просто спустили із сходів. До 
дванадцятої з «Делікатесів» ніхто не при
йшов, а оскільки од тертої булки не зали
шилося вже ані крихти, ми розійшлися по 
домівках.

В понеділок уранці делегація гостей ра
зом із Скублинськими подалися у відділ до
ставки додому. Та Скублинський все одно 
не міг сказати, кому він дав замовлення і 
заплатив гроші. Показував то на блондинку, 
то на брюнетку за буфетом, а потім, зреш
тою, признався, що гроші він витратив у га
строномі «Сліпого Леона», на Кавенчинській, 
і до «Делікатесів» не дійшов.

Почувши це, наша делегація приперла 
його до столу замовлень і хтозна, чим би 
все це скінчилося, якби не вискочив дирек
тор і не оборонив Скублинського. Директор 
рекомендував нам на майбутнє затямити 
собі, що вони вчасно виконують кожне за
мовлення, ясна річ, при умові, якщо воно 
зроблено.

Він так само не забарився продекламува
ти нам рекламу смаженої кави і чаю сорока 
п’яти гатунків.

Але Скублинська не слухала. Глянувши на 
чоловіка, вона спокійно мовила:

— Іди додому, я влаштую тобі добрячу 
вечірку!

Прощаючись, ми порадили йому подзво
нити на пункт швидкої допомоги, і цього 
разу таки справді подзвонити.

Директор дав йому на дорогу мандарин
ку.

З польської переклав Юрій СТАДНИЧЕНКО
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Ж АРТИ
НА КОЖНОМУ
КРОЦІ

ДУЖЕ ПРОСТО
Одного разу Альберта Ейнштейна відві

дав якийсь спритний журналіст.
— Скажіть, — звернувся він до великого 

вченого, — як ви занотовуєте свої геніальні 
думки? Чи є у вас для цього спеціальний за
писничок, чи ви користуєтесь картотекою?

— Любий мій, — відповів Ейнштейн, — 
геніальні думки приходять у голову так рід
ко, що їх не важке й так запам'ятати!

ЕЙНШТЕЙН І ЧАПЛІЙ
Альберт Ейнштейн якось сказав Чапліну:
— Я завжди дивуюсь загальнолюдському 

характеру вашого мистецтва. Всі захоплю
ються вами, бо розуміють вас.

— Ваше мистецтво ще більш дивне, — 
відповів Чаплін. — Всі захоплюються вами, 
хоча ніхто вас не розуміє.

коротко и точно
Коли минув визначений час після приїзду 

Альберта Ейнштейна до Сполучених Штатів, 
великий вчений мав оформити документи на 
американське підданство. Заповнюючи ан
кету, Ейнштейн в графі «раса» написав: 
«Людина».

НУЛІВ НЕ РАХУЮТЬ
Одного разу відомий сербський пись

менник Браніслав Нушич пізно повернувся 
додому.

— Котра година? — запитала дружина.
— Десять.

На одному мотузку.

Зимова дуель.

В ЕПОХУ ВІДЕОТЕЛЕФОНУ

— Мені нічого, власне, не треба. Я просто хоті
ла побачити, чий телефонний номер записаний у 
мого чоловіка...
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У цю мить годинник на стіні відбив першу 
годину ночі. Дружина сердито глянула на 
чоловіка:

— А це що?
— Нічого. Адже годинник не відбиває ну

лів! — спокійно відповів Нушич.

ТОЧНА ВІДПОВІДЬ
До Браніслава Нушича прийшла якась акт

риса просити, щоб він захистив її від плі
ток і брехні.

— Ляпають про мене всяку всячину, — 
скаржилася вона.

Нушич уважно подивився на неї:
— А ви не беріть цього близько до сер

ця. В плітках правди буває не більше поло
вини, і люди це добре знають.

КОЛЕГИ
— Ви творите трагедії? — запитує у Ну

шича один не дуже обізнаний з літературою 
лікар.

— Так, — відповів йому письменник. — 
Ми обидва творимо їх. Тільки ваші трагедії 
завжди кінчаються сценою на кладовищі.

ШОУ І ЙОГО ВЧИТЕЛЬКА
Коли Бернард Шоу був ще хлопчиком, 

його викликала до дошки вчителька й спи
тала щось з історії. Шоу не відповів. Тоді 
вчителька почала докоряти недбайливому 
учневі:

— У твої роки, — сказала вона, — я зна
ла напам'ять усіх англійських королів.

— Цілком можливо, — сказав Шоу. — 
Адже тоді королів було менше.

СКРОМНЕ БАЖАННЯ
В останні роки життя Бернарда Шоу до 

нього якось викликали лікаря.
— На жаль, я не чудотворець, — сказав 

лікар, — і не можу омолодити вас...
— Я не хочу, щоб ви мене омолоджува

ли, — відповів письменник, — я хРгчу тільки 
мати змогу старіти далі.'

СЕРЕД ЗНАВЦІВ
Марка Твена запросили виступити з про

мовою на банкеті, влаштованому з нагоди 
заснування «Товариства охорони культури» 
в місті Лос-Анжелосі. Твен виступав після 
начальника в'язниці, представника консерв
ної промисловості і двох банкірів.

Письменник прокашлявся, вдарив по 
склянці і почав:

— Сферична машина, з подвійними паса
ми в квадраті абсорбує...

Присутні почали перешіптуватися. Тоді 
Марк Твен спокійно зауважив:

— Панове, ніяк не можу зрозуміти, чому 
ви такі здивовані. Невже я не маю права го
ворити про справи, в яких абсолютно нічого 
не тямлю?

ВАЖКА СПРАВА
Суддя звернувся до відомого англійсько

го художника Уїстлера, що прибув на суд як 
свідок:

— Сер, чи не могли б ви розтлумачити 
присяжним, що таке мистецтво?

Художник уважно оглянув усіх присяжних 
і рішуче сказав:

— Ні!

ЦІКАВО
Якось у театрі одна дама запросила Мар

ка Твена до своєї ложі і протягом усієї ви
стави надокучала йому розмовами. Після 
зистави вона запропонувала:

— А може наступного тижня підемо ра
зом на «Тоску»? , .

— Це було б дуже цікаво. Я ніколи ще не 
чув вас у «Тосці».

З ІНШОЮ МЕТОЮ
Марка Твена вкусив собака, і письменник 

кинувся до лікаря по допомогу.
Після того, як лікар оглянув його, Твен 

попросив у нього ручку й чорнило.
— Але ж небезпека минула, пане, і немає 

потреби писати духівницю, — сказав лікар.
— Та ні, — відповів письменник. — Я хочу 

завчасно скласти список усіх тих, кого маю 
покусати, якщо захворію на сказ.

ВЗАЄМНИЙ ЖАРТ
— Ви дуже вродливі, — сказав Марк 

Твен, сідаючи поруч з одною похмурою да
мою, аби якось розважити її.

— Мені дуже прикро, але про вас я цього 
сказати не можу, — вловила жінка, лишаю
чись і далі такою ж похмурою.

— О, пусте! — відповів Твен. — Адже ми 
жартуємо і обоє кажемо неправду.
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У черзі.

— Чорт забирай, каса зовсім порожня!

— А я побоювалася, що ви будете цілий день 
терликати на скрипці...

— Екстрений випуск! Грабіжники захопили в 
банку фальшиві гроші! Сюрприз.



З КОГО ВОНИ СМІЮТЬСЯ
Генріх Гейне сидів- якось у залі Берлін

ського театру й дивився комедію, в якій ви
сміювалось глупство буржуазії. Спостері
гаючи, як зала, набита бюргерами, аж тря
сеться зі сміху, поет вйгукнув:

— Ніколи б не міг подумати, що люди 
отак реготатимуть, дивлячись на себе в 
дзеркало!

ПОРАДА
Початкуючий автор приніс Вольтерові свої 

твори. Коли ж у призначений час він при
йшов знову, великий філософ сказав:

— Ну що ж, такі речі ви зможете писати, 
коли вже будете уславленим. Але не рані
ше! — Я мушу сказати, що мені не подобається твій 

ніс!

ПОРУЧ І ВИЩЕ
Герцог Орлеанський, прогулюючись з 

Вольтером, зробив йому зауваження, що 
тон, яким той розмовляє з ним, дуже фа
мільярний.

— Не забувайте, що я стою значно вище 
за вас, — промовив герцог.

— Зрозуміло. Адже стояти вище за мене 
легше, ніж стояти поруч.

НЕ ВСТИГНУТИ
Анатоль Франс запитав у своєї нової сек

ретарки, чи добре вона стенографує.
— О, так! Пишу 160 слів на хвилину.
— 160 слів на хвилину?! Звідки ж я вам 

їх візьму?

МУЗИЧНЕ ЧУДО
Відомий диригент Леопольд Стоковський 

сказав після одного з концертів:
— Цей оркестр зробив чудо! Твір, у без

смерті якого я був переконаний, він знищив 
протягом півгодини! •»

ОДНЕ МІСЦЕ
Перед концертом Артура Рубінштейна 

якась настирлива шанувальниця надокучала 
йому просьбами про квитки.

— Мені дуже прикро, — відповів знаме
нитий музикант, — але в моєму розпоряд
женні тільки одне місце.

— А яке?
— Біля фортепіано.

— Зробіть, будь ласка, веселий вигляді

•.— Один поцілунок? Але це ж технічно не
можливої
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ПОВАЖНА ПРИЧИНА
Один відомий кіноактор, за сценарієм 

фільму, мав погладити лева по голові. Не
зважаючи на свій неабиякий акторський до
свід, він категорично відмовився це зробити.

— А ви не лякайтеся, — підбадьорював 
його режисер. — Лев смирний, він виріс на 
молоці.

— Гм, я теж виріс на молоці, — відповів 
актор, — а проте полюбляю й м'ясо.

ПЕРСОНА ГРАТА
Відомий французький хірург професор 

Рауль приймав пацієнтів. Чекальня його бу
ла переповнена. Коли він одчинив двері з 
кабінету, щоб покликати чергового хворого, 
до нього наблизилась пишна дама.

— Я до вас на консультацію, — сказала 
вона.

— Бачу, — відповів хірург. — Будь ласка, 
візьміть стільця й зачекайте.

— Але ж послухайте, — образилась дама. 
— Я дружина міністра!

— Он воно що! — усміхнувся хірург. — 
Тоді замість одного можете взяти два стіль
ці.

НА УРОЦІ
Учитель:
— Скажи, Тото, який предмет ми може

мо назвати прозорим?
— Прозорий той предмет, крізь який мо

жна дивитися...
* — Правильно. Наведи приклад!
— Залізні грати на балконі.

я к  НА НЕБІ
Відомий піаніст сидів якось у гостях і ку

рив у залі, де були переважно жінки. Одна 
з них не витримала й зауважила, що не вар
то курити у присутності дам.

— Дарма, — відповів піаніст. — Адже 
там,, де є ангели, повинні бути й хмари!

ПРОЗОРИЙ НАТЯК
— У вас дуже гарний будиночок, а от сад 

ще не упорядкований як слід, — сказала на
докучлива гостя господині.

— Ми посадили дерева, тільки вони ще 
малі. Сподіваюсь, що до наступного вашого 
візиту вони вже добре підростуть.

НЕПОРЯДОК
Директор, виходячи з кабінету, гнівно пи

тає секретарку:
— Куди зникла пилюка з мого письмово

го столу? Я записав там телефонні номери...

ОПЕРАТИВНЕ РІШЕННЯ
— Алло, шеф! Я в Чікаго, — дзвонить 

агент ФБР у Вашінгтон. — Сьогодні опівдні 
я вилучив сто тисяч фальшивих доларів. 
Що накажете з ними робити?

— Скажи спершу, чи добре вони підроб
лені?

— Прекрасно, шеф!
— Ну, то перекажи їх мені телеграфом. 

Небезпечно з такою кількістю грошей їха
ти поїздом.

пояснив
— І не соромно вам: одружений, а самі 

пришиваєте гудзики до піджака.
— Та це ж жакет моєї дружини.

ВАЖКА ПОСАДА
Сонце та Місяць були великими прияте

лями. Якось надвечір вони зустрілися. Тоном 
занепокоєння Сонце запитало у Місяця:

— Чому ти такий блідий?
— Як же мені не бути блідим, — скар

житься Місяць, — коли я все життя працюю 
тільки на нічній зміні!
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