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РОКЕ Д А Л Ь Т О Н
(Сальвадор)

Л Е Н І Н
Америко!
Біль серця мойого!
Америко!
Хвилясті трави пампи,
піски пустель, відроги Кордільєр,
блакитна низочка Антіл у морі,
ліани в джунглях, патагонський сніг —
мій спів,
мій крик,
розрада і натхнення.
Америко!
Верхів'я Оріноко, 
спокійна та велична Амазонка, 
бурхливий біг води у Парані, 
блакить дзвінка і ніжна Ріо-Гранде...
0  Ріо-Гранде, 
голуба ріка!
Скажи мені,
ти знаєш, що далеко, 
у неосяжнім просторі Росії, 
попри ліси, долини і поля 
тече сестра твоя?
Що, як тебе,
її там звуть Великою Рікою, 
хоча наймення в неї інше —
Волга?
Скажи мені, нестримна Парана, 
чутки колись до тебе долинали, 
що там, 
на Волзі, 
у далекі дні
хлопчина народився сонцеокий?
Простий,
як всі хлоп'ята на землі, 
зростав той хлопчик, 
силу набирав
1 думав про людей в усьому світі — 
людей своєї рідної країни,
людей, що виросли на Парані 
або в долині біля Ріо-Гранде.
Таку плекав у серці він любов 
до поневолених,

голодних,
бідних,
таку мав душу щиру і ясну, 
що міць його перемагала мури, 
залізні грати 
і мечі катів.
І ось,
коли прокинулося море, 
бурхливе й справедливо море гніву, 
і помсти вибухнув святий вогонь, 
він сили Революції очолив 
і — переміг!
У Жовтні це було, 
в далекій та засніженій Росії.
Але вогонь повстання відтоді 
не гасне, не вмирає, не вщухає, 
буя в усьому світі той вогонь!
Це в ньому — 
липня Куби джерело!
Це в ньому — 
джерело звитяжне січня!
І партизанський рух Венесуели, 
і рудокопів болівійських гнів, 
нерівний, гордий бій у Сан-Домінго — 
все розбудив величний той вогонь! 
Америко!
Мій рідний континент!
Я вірю —
край твоїх страждань вже близько!
На сполох б'ють вершини Кордільєр, 
на сполох б'ють простори Ріо-Гранде, 
піски Гран-Чако, 
пампа Аргентіни!
Підводиться Америка Латинська, 
в руках у неї 
червоніє стяг 
з палаючими літерами:
ЛЕНІН!

З іспанської переклали 
Анатолій Довгонос і Тамара Юкова
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ли і ті скорочення, що їх сам ав
тор зробив у російському видан
ні 1908 р. Цих місць також бра
кувало в нашому першому бол
гарському виданні.

(Переклад з болгарської)

«Держава і революція» В. І. Лені
на, видана в Болгарії 1919 року.

1934. Перше видання твору В. І. Ле
ніна «Що робити?» болгарською 

мовою.

Димитр Н А Й Д Е Н О В

ЯК ВИЙШЛО ПЕРШ Е ВИДАННЯ 
„Щ О  РОБИТИ?" ЛЕНІНА В БОЛГАРИ

Перше видання знаменитої кни
ги Володимира Ілліча Леніна «Що 
робити?» було випущене в Бол
гарії 1934 року тиражем у 3000 
примірників. Книга розійшлася 
відразу ж, але її не можна було 
перевидати через те, що політичні 
умови в країні різко погіршали.

Слід відзначити, що й умови, за 
яких друкувалося перше видання, 
були надзвичайно важкі. За часів 
так званого «народного» блоку 
(кабінету Мушанова —  Гичева- 
Костуркова —  Г. Петрова) ще не 
існувало попередньої цензури на 
книги —  вона поширювалася «тіль
ки» на газети й журнали Робітни
чої партії. Але щодо книг застосо
вувалось дещо гірше — конфіска
ція. Книжки друкувалися «вільно», 
та після цього до друкарні приїз

див поліцейський грузовик, наван
тажував увесь тираж й відвозив 
його , на паперову фабрику на пе
реробку.

Отже, авторам, перекладачам і 
видавцям доводилося самим собі 
ёути цензорами. Так зробили й 
ми. Деякі особливо «небезпечні» 
слова й вирази в тексті замінили 
безневиннішими, деякі місця ско
ротили. В такому вигляді піднесли 
книгу читачеві і все-таки не були 
певні, чи не конфіскує її фашист
ська поліція Мушанова— Гичева. 
На щастя, може через якийсь не
догляд з її боку, цього не стало
ся.

У другому виданні, яке вийшло 
1945 року, весь текст був надру
кований повністю, змінені слова й 
вирази —  відновлені. Ми понови-

Перше болгарське видання «Ма
теріалізму та емпіріокритицизму» 

В. І. Леніна.

Ленінська робота «Імперіалізм, як 
вища стадія капіталізму», видана 

в Болгарії 1932 року.



ПЕЙЗАЖІ

ВЛ О Д З ІМ Ш А

ЗАКШЕВБЬКОГО

Ленінград. Будинок, в якому в 1917 році містився штаб Петроградського 
військового округу. Сюди приїздив В. І. Ленін для керівництва розробкою

плану розгрому банд Краснова—Керенського. ___Розповідь
Італія. Позітано — мальовниче містечко поблизу Неа
поля. Тут В. І. Ленін побував разом з О. М. Горьким. про ленінські

МІСЦЯ
Англія. Лондон. Готель «Імперіал», у якому 
в 1907 році В. І Ленін побачився з 
О. М. Горьким, запрошеним на V з'їзд РСДРП.



Польща. Краків. Історичні будівлі «Сукєниіц», де містилася кав’ярня, Італія. Вілла О. М.
в якій В. І. Ленін зустрічався з польськими революціонерами. на якій двічі, в 1908

вав В. І

Відомий польський художник Влод- 
зімєж Закшевський вже більше де
сяти років працює над великим цик
лом пейзажів «Шляхами Леніна». 
Він побував у Радянському Союзі, 
Чехословаччині, Німеччині, Франції. 
Англії, Італії, Швейцарії. У Ленінгра
ді, Москві, Кракові, Парижі, Лондоні, 
Лозанні та в багатьох інших великих 
і малих містах польський митець ог
лянув все, що пов'язане з життям і 
діяльністю В. І. Леніна. Так виникли 
десятки пейзажів, які складають ціка
ву розповідь про великого вождя і 
вчителя народів.

Влодзімєж Закшевський видав уже 
великий альбом цих своїх робіт, але 
він продовжує й далі працювати над 
Ленінським циклом, що зайняв про
відне місце в його творчості.

Вміщуємо деякі роботи з серії 
«Шляхами Леніна».

Франція. Париж. Кафе «Ротонда», де В. І.
угорськими товаришами.

Горького па Капрі, 
і 1910 роках, побу- 

. Ленін.

Ленін зустрічався з

Москва. Красна площа.



Потужні промислові підприємства змінюють і вигляд, 
і життя мешканців Словаччини.

Г. Ч У П У Л Ь С Ь К А г
польська журналістка

Щодня автобуси привозять жителів віддалених гір
ських селищ на роботу до міста.

Ця зустріч відбулася під час нашої поїздки по 
Чехословаччині. Ми прибули в Ораву — гірський 
район на самому сході країни, в Словаччині. На од
ному вечорі в місцевому Товаристві словацько- 
польської дружби до нас підійшла літня людина й 
відрекомендувалася: «Людвік Личка, — і, трохи по
мовчавши, додала: — з Чікаго».

Потім, попросивши дозволу, новий знайомий по
кликав до нашого столу свою сім'ю — сина Миро
слава, його дружину Яромиру і онуку Ірославу.

Тепер він сидів з нами і непоганою польською мо
вою розпитував про нашу країну, пригадуючи зна
йомих поляків.

Людвік Личка емігрував з Чехословаччини до Спо
лучених Штатів у 1923 році.

— Я мав хороше ремесло, був стельмахом, — 
розповідав він, — але ніде не міг дістати роботу. 
Тут, на Ораві, панували страшенні злидні...

І довелося податися на чужину.
Тоді Личка, як і його товариші по недолі, не міг, 

звичайно, й гадки мати про ті зміни, що ста
лися на його батьківщині за останні роки.
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Та не тільки той, хто залишив Словаччину перед 
війною, не зміг би сьогодні її пізнати. Навіть людям, 
які побували тут п'ять років тому, тепер здається, 
що вони потрапили в зовсім інший край. Зміни справ
ді небачені і саме в тій частині республіки, питома 
вага якої у промисловому виробництві країни перед 
другою світовою війною становила лише 8 процен
тів, хоча тут проживала чверть населення усієї Че- 
хословаччини.

Відсталі у недалекому минулому райони Словач
чини перетворилися на промислові центри. Одним з 
таких районів є й Орава.

Це почалося в 50-х роках. Вчорашнім біднякам, 
яким безплідна земля відмовляла в шматку хліба, 
не треба вже було тепер їхати світ за очі, бо в рід
ному краї представники з різних будівництв Орави 
їздять по селах і запрошують людей на металургій
ний завод в Істебному, на завод електротехнічних 
приладів «Електропрага», на ткацьку фабрику в Ниж
ні, на будівництво греблі в Орліку. Землероби ста
ли токарями, металургами, мулярами, сільські дів
чата — ткалями.

Я побувала в Істебному, у Дольні-Кубіні і Ниж
ні. Ці міста докорінно змінилися. Вони дали роботу 
і хліб тисячам бідняків, дали їм професії, впевне
ність у собі.

Щоб зрозуміти всю вагу цього факту, треба зна
ти, що перед другою світовою війною у всьому
краю було лише кілька каменоломень і невеликих Нове робітниче селище в горах,
лісопилок, де працювало 457 чоловік. Тепер тут на
24 підприємствах працюють десятки тисяч людей. 
Пальма першості серед них належить «Теслі» — най
більшому в Чехословаччині заводу по виробництву 
телевізорів.

річки, виростають нові житлові квартали. Мине не
багато часу, і ,від старих хатин не залишиться й слі
ду. Те саме відбувається і в Істебному, Дольні- 
Кубіні, Намєстові та інших містах Орави, де наро
джується промисловість.«Тесла» — символ нової Орави. Завод уже вихо

вав чимало власних конструкторів, техніків, кваліфі
кованих робітників. Тут створюються першокласні 
телевізори «Азуріт», «Лотос», а остання модель 
«Стандарт» користується особливим попитом в кра
їні. Змінився і вигляд Нижні. Поряд з цехами «Тес- 
ли» тут виросла Нова Нижня —  широкі вулиці, су
часні будинки. Це, власне, інше місто, яке налічує 
у кілька разів більше жителів, ніж стара Нижня.

Цікаво, що перед війною селяни одного лише по
віту Дольні-Кубін, що налічував 990 дрібних і се
редніх господарств, заборгували державі фантас
тичну для них суму — майже п'ять з половиною 
мільйонів крон. У 1937 році до них прибули чинов
ники, щоб конфіскувати усе майно. 800 сімей тоді 
померло з голоду. Становище виявилося до того 
безнадійним, що навіть повітові власті змушені були 
звернутися до Братіслави з проханням асигнувати 
кошти на хліб для населення...

У старій Нижні ще залишилося кілька будиночків, 
які можна побачити в селах. Але тут же, на березі

На заводі телевізорів «Тесла».
Вже три години ми сидимо у ресторані «Солона 

вода» біля Оравської греблі. Над кухлями пива ве
деться тиха розмова, народжується сага про родину 
Личків. Мирослав Личка працює тепер разом із сво
їм вже дорослим сином на остравському руднику. 
Вони заробляють понад 3 тисячі крон на місяць. 
Дружина господарює вдома. Мирослав щомісяця 
кладе на ощадну книжку 1500 крон, хоче збудувати 
власний будинок. Має свою автомашину.

—  Не пізнаю мого краю, — зітхає старий Людвік 
Личка, — брати словаки і поляки, вип'ємо за успіхи 
нашої ОравиІ

Ми випили!

9



І /
К ритика і публіцистика^

І

Незабаром письменники Ра
дянської України зберуться на 
свій V з’їзд. Це буде не просто 
черговий, статутом обумовле
ний форум. V з’їзд, що скли
кається напередодні 50-річчя 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, стане підсумко
вим щодо всього півстолітнього 
шляху української радянської 
літератури. Так, власне, й 
сформульовано тему основної 
звітної доповіді: «Українська 
радянська література напере
додні великого п’ятдесяти
річчя».

Художня література Радян
ської України в єдиній сім’ї на
ціональних літератур Союзу 
РСР піднялась на рівень справ
ді небачений, здобула широке 
світове визнання.

Тепер українська радянська 
література стоїть в одному ря
ду з найбільшими література
ми світу і з кожним роком здо
буває все нові вершини. Водно
час (це — єдиний процес) в 
усьому світі невпинно зростає 
інтерес до української літера
тури.

Саме художнє слово за всіх



часів відігравало виняткову 
роль у розвиткові спілкування, 
взаєморозуміння, у взаємозба
гаченні націй!

А як же краще і повніше зро
зуміти душу народу, його жит
тя, його прагнення, як не через 
книгу!

Рівень розвитку художньої 
літератури є одним з найвираз
ніших показників духовної зрі
лості, високої культури тієї чи 
іншої держави.

Факультети, курси, аматор
ські групи україністів у вищих 
навчальних закладах Англії, 
Австралії, Болгарії, Канади, 
Польщі, Румунії, США, Фран
ції, Чехословаччини, Югосла
вії, Японії та інших країн — 
відрадне явище післявоєнних 
років. Зрозуміло, яке це має 
значення для знайомства наро
дів світу з українською літера
турою.

Напередодні письменницько
го з’їзду спробуємо підвести 
деякі, бодай приблизні, підсум
ки поширення нашої літерату
ри за кордоном. Спочатку кіль
ка цифр. За дуже неповними 
даними від 1945 року за рубе
жем вийшло близько 1000 ви
дань творів майже 200 пись
менників Радянської Укра
їни в перекладах на 43 мови 
світу! Для порівняння: на
І Всесоюзному з’їзді радян
ських письменників у 1934 році 
говорилося, що на той час за 
кордоном вийшли твори 92 ав
торів з усіх республік СРСР.

Що ж і як перекладають за 
рубежами нашої Вітчизни? 
Певна річ, дати вичерпний ана
ліз цього процесу — справа, 
практично нездійсненна в ме
жах журнальної статті. Оче

видно, до 50-річчя Жовтня з’яв
ляться фундаментальні, науко
во обгрунтовані бібліографічні 
огляди і коментарі, робота над 
якими вже ведеться. Нам же 
доведеться обмежитися загаль
ною й приблизною оцінкою.

Перше, що впадає в око — 
повна перевага прози в ряду 
перекладених книг. Саме на 
прозу припадає найбільша 
кількість і видань, і авторів, і 
мов.

В цьому, власне, немає нічо
го дивного, оскільки саме вели
кі прозові форми дають читаче
ві якнайбільший обсяг інфор
мації про життя людини, ба ці
лого народу.

Історична перемога над гіт
лерівською Німеччиною, ви
звольна місія Радянської Ар
мії, героїчний пафос комуні
стичного будівництва і успіхи 
радянського народу у всіх сфе
рах життя, зокрема в освоєнні 
космосу, ще більше посилили 
інтерес світової громадськості 
до літератури народів СРСР. 
Щоб зрозуміти характер ра
дянської людини, героїчні риси 
народу, люди світу звертаються 
до книжок, написаних нашими 
кращими письменниками. Так, 
серед перших повоєнних пере
кладів з’являються і «Прапо
роносці» О. Гончара, «В око
пах Сталінграда» В. Некрасо
ва, «Райдуга» і «Вітчизна» 
Ванди Василевської, «Фронт»
О., Корнійчука, книги В. Собка 
та багатьох інших. Одночасно 
перекладаються й твори, напи
сані ще до війни на теми со
ціалістичного будівництва, які 
немовби проливають світло 
на джерело всенародного под



вигу радянських людей у роки 
Великої Вітчизняної війни.

В наступні роки центр уваги 
переміщується на книги, при
свячені мирним, творчим буд
ням трудящих України, славно
му минулому нашого народу.

Загалом перше повоєнне де
сятиріччя дало понад 350 пере
кладів творів майже 50 
письменників Радянської Укра
їни. Після 1953 року кількість 
перекладів зростає, розширю
ється їхня географія і коло ав
торів, урізноманітнюються 
жанри. Як і раніше, значне міс
це посідають твори про війну, 
але помітно збільшується вага, 
скажімо, дитячої й гумористич
ної літератури. Період 1953— 
1957 років приніс вже майже 
250 перекладів творів більш, як 
60 авторів. А між IV і V з’їз
дами СПУ за кордоном вий
шло близько 250 книжок май
же 70 авторів!

Своїм проникненням у де
сятки нових країн наша літе
ратура завдячує творам неза
бутньої Банди Василевської. 
Протягом 1945—57 рр. її книги 
видавалися понад 120 разів у 
ЗО країнах світу майже 40 мо
вами!

В останні роки серед пере
кладених книжок першість 
впевнено посідають книги лау
реатів Ленінської премії 
О. Гончара і М. Стельмаха. На 
десятки мов перекладено усі 
їхні книги (від 1959 року май
же по 20 видань!). Багато пе
рекладають В. Собка, Н. Ри
бака, Л. Первомайського, 
Ю. Збанацького, В. Некрасова, 
М. Дубова. Своєрідний рекорд

по кількості перекладів на один 
твір встановив Ю. Дольд-Ми- 
хайлик. Його роман «І один у 
полі воїн» витримав за останні 
сім років понад ЗО видань, при
чому в Угорщині й Чехословач- 
чині (чеською й словацькою 
мовами) виходив по 4—5 разів. 
До речі, минулого грудня у 
Словаччині було проведено ан
кету на найпопулярнішу книж
ку року. Серед радянських тво
рів перше місце зайняв роман 
Ю. Дольд-Михайлика «У чор
них лицарів», а друге — його ж 
роман «І один у полі воїн».

В гіршому становищі опини
лася поезія. Хоч коло авторів 
досить широке — М. Бажан, 
Д. Білоус, П. Воронько,
І. Драч, Л.. Костенко, А. Ма
лишко, Л. Первомайський, 
М. Рильський, В. Сосюра, 
П. Тичина та інші, — але кіль
кість видань поетичних книжок 
не витримує порівняння з про
зою. Українську сучасну поезію 
перекладають головним чином 
у Болгарії, Польщі і Чехосло- 
ваччині, значно менше — в Ру
мунії та Угорщині. Відомостей 
же про переклади української 
поезії у капіталістичних краї
нах, принаймні Європи, не має
мо взагалі.

Менше знають зарубіжні 
глядачі й сучасну українську 
драматургію. Щоправда, п’єси 
О. Корнійчука йдуть, так би 
мовити, поза конкурсом. «Пла
тон Кречет», «Загибель ескад
ри», «Сторінка щоденника» та 
інші обійшли сцени мало не 
всіх країн Європи, ставилися в 
Японії, у Латинській Америці.

П’єси Я. Галана, С. Голо- 
ванівського, М. Зарудного,
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М. Стельмаха та інших з успі
хом ішли в театрах Болгарії, 
Румунії, Угорщині, Чехосло- 
ваччини.

Усе вищезгадане стосувалося 
окремих видань книжок чи по
становок п’єс. Однак, слід ска
зати також і про антології та 
колективні збірки творів сучас
них українських письменників. 
Це, в першу чергу, велика ан
тологія «Української радян
ської поезії», видана 1960 року 
в Болгарії, яка представляє 
творчість 83 поетів. Там же 
1959 року видано збірку гумо
ристичних творів українських 
письменників, дві антології — 
прозова і поетична — вийшли в 
Албанії, збірка українського 
оповідання випущена в НДР, 
поетичні збірки «Добре слово 
України» і «Молода радянська 
поезія» — у Чехословаччині, 
численні збірки випущені в 
Польщі тощо.

Тут слід зауважити, що ця 
статистика до певної міри свід
чить про дедалі зростаючу по
пулярність, але не показує 
ідейного і мистецького впливу 
української радянської літера
тури на зарубіжного читача. 
Про цей вплив можна судити з 
відгуків іноземної преси, з ви
ступів і висловлювань провід
них зарубіжних літераторів, з 
читацьких анкет. їх дуже бага
то, цих відгуків, годі й намага
тися перелічувати. Але згадай
мо хоч би вже хрестоматійні 
слова Арагона про «Вершни
ків» Ю. Яновського чи Ж. Са- 
дуля про О: Довженка, захоп
лені відгуки Я. Івашкевича 
про М. Рильського, Д. Ботеза 
про П. Тичину тощо. За даними 
газети «Народна култура»,

найпопулярнішою прозовою 
книжкою серед болгарської мо
лоді у 1965 році була «Тронка» 
Олеся Гончара.

На жаль, більшість подібних 
документів, надзвичайно цін
них, ще не доступна не тільки 
широкому’читачеві, але й ба
гатьом фахівцям-дослідникам. 
Лишається тільки сподіватися, 
що все-таки в ближчі роки во
ни будуть зібрані, систематизо
вані й побачать світ.

Що ж до «географії» перек
ладів — то найбільша кількість 
мов також припадає на прозу. 
Крім основних, так званих сві
тових мов, книги наших 
письменників виходили дат
ською, шведською, норвезькою, 
голландською, фінською, япон
ською, перською, арабською, 
монгольською, албанською, ту- 

•рецькою, в’єтнамською, бірман
ською, португальською, івріт, 
на переважній більшості мов 
Індії (гінді, Пенджабі, гуджа- 
раті, урду, бенгалі, орія, ассам
ській, тамільській та інших). 
Коли ж зважити, що, скажімо, 
англійською, французькою, іс
панською мовами говорять на
роди цілих континентів — ук
раїнська література відома ни
ні практично по всій земній 
к л̂і.

Найбільше перекладено з ук
раїнської в країнах соціалі
стичного табору, а серед них— 
у Болгарії, Польщі, Румунії, 
Угорщині, Чехословаччині. 
Причини популярності україн
ської літератури у слов’ян
ських країнах не потребують 
особливих пояснень. На прак
тиці ж ця популярність підтри
мується й розширюється наши
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ми добрими друзями-перекла- 
дачами.

Адже саме в Чехословаччині 
надзвичайно плідно працює чи 
не найбільша в усіх зарубіж
них країнах група професійних 
перекладачів з української і 
україністів: В. Абжолтовська, 
Л. і О. Зілинські, М. Марчано- 
ва, А. Моравкова, В. Данєк, 
Я. Кабічек, 3. Генік-Березов- 
ська, Я. Туречек-їзерський, 
В. Жідлицький, Ю. Кокавець, 
М. Молнар, М. Неврлий та ін
ші. Останнім часом і в Болгарії 
також виросла й оформилася 
міцна і своєрідна група пере
кладачів. Це Д. Методієв, 
І. Давидков, Б. Димитрова, 
А. Германов, П. Атанасов та 
інші. Можна сподіватися, що 
незабаром заявить' про себе й 
молода зміна шанувальників 
української літератури, яких 
дбайливо виховує професор Со
фійського університету Симеон 
Русакієв, автор відомих книг 
про Т. Г. Шевченка і моногра
фії про П. Воронька.

Щодо Польщі, — то тут ін
терес до української літерату
ри настільки природний, укра
їнська тема так міцно ввійшла 
у плоть і кров польської літера
тури, що одразу якось і не на
смілишся перераховувати іме
на, бо довелося б назвати мало 
не всіх провідних письменників 
республіки.

Ми знаємо і цінуємо незмін
но прихильне ставлення до ук
раїнської літератури таких ру
мунських майстрів, як Демо- 
стене Ботез, Віктор Тульбуре,

Еусебіу Камілар, дослідниці 
української літератури М. Лас
ло та інших.

Багато перекладів в Угорщи
ні, але здебільшого вони вико
нані з російських перекладів.

Аналогічне становище і в 
НДР. Головний редактор бер
лінського видавництва «Фольк 
унд вельт» Леонард Кошут, 
гостюючи наприкінці 1965 року 
в Києві, задоволено повідомив, 
що видавництву, яке спеціалі
зується головним чином на ви
данні творів перекладної літе
ратури, пощастило нарешті 
знайти людину, що добре воло
діє українською мовою. І пер
шим перекладом, здійсненим 
безпосередньо з української, 
став роман М. Стельмаха 
«Правда і кривда». Це озна
чає, що досі твори української 
літератури перекладалися на 
німецьку мову через російську.

Не слід, проте, гадати, що 
таке становище характерне 
тільки для видавництв НДР чи 
Угорщини. Навіть у Болгарії і 
Польщі, буває, перекладають з 
російської. А що вже говорити 
про інші країни! Зокрема, про 
скандінавські, де майже не зна
ють української мови, а пооди
нокі, на жаль, переклади 
робляться знову-таки з росій
ської. І то — тільки прозові. За 
минуле семиріччя, наскільки 
нам відомо, у Північній Європі 
не з’явилося жодного перекла
ду з української поезії.

І причина тут, звісно, зовсім 
не в зневазі до великої літера
тури великого народу, а у пов
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ній необізнаності з нею. Інакше 
кажучи, — у повній відсутності 
фахівців, людей, які б знали 
мову 45-мільйонного народу. 
Підтвердженням цього мо
жуть бути слова шведського 
письменника Сівара Арнера, 
який, вперше потрапивши ми
нулого року до Києва, сприй
мав як відкриття все, що роз
повідали йому про українську 
літературу, йому довелося ви
знати, що шведську літературу 
знають на Україні незрівнянно 
краще, ніж українську в Шве
ції.

Все це, певна річ, ще біль
шою мірою стосується країн 
Африки й Латинської Америки.

Хоч як радують нас цифри, 
наведені на початку статті, 
але ж могли вони бути значно 
більшими. На жаль, об’єктивні 
обставини гальмують поступ у 
цій важливій справі.

йдеться про дві кардинальні 
проблеми, що від них залежить 
дальше поширення в світі укра
їнської радянської і класичної 
літератури. Це проблема пере
кладацьких кадрів і проблема 
інформації. (Щоправда, вони 
не такі вже й ізольовані одна 
від одної, але тим часом, задля 
зручності, розділимо їх).

Художні переклади (де ак
сіома) починаються з інфор
мації. Чим краща і повніша ін
формація, тим більше' шансів, 
що на переклад буде відібрано 
саме ту книжку, яка на це за
слуговує і яка потрібна зару
біжному читачеві.

Поки що наші зарубіжні 
партнери користуються двома 
джерелами інформації — пе
ріодичною пресою і особистими 
контактами,

Але далеко не скрізь можна 
добути українські газети й 
журнали. Як це не парадок
сально, а в Болгарії, наприк
лад, (чи не з вини «Междуна
родной книги»!) не приймають 
передплати на українську пе
ріодику. її навіть у каталогах 
немає! Люди, що розуміються 
на нашій літературі, практично 
позбавлені доступу до неї. Ну, 
а що вже там казати про Скан- 
дінавію, Африку чи Латинську 
Америку?!

Лишаються особисті контак
ти—взаємні поїздки, листуван
ня. Безперечно, вони дають ду
же багато. Від 1959 року Спіл
ку письменників України відві
дали представники майже 50 
країн світу, мало не всю земну 
кулю об’їздили й наші письмен
ники. За цих умов навіть най
стисліша розповідь про літера
туру того чи іншого народу роз
ширює обрії, викликає інтерес, 
часто-густо досить результа
тивний. Але будь-яке зацікав
лення потребує певної «по
живи», знову-таки у вигляді 
оперативної і кваліфікованої 
інформації. І це потрібно не 
тільки для зарубіжного чита
ча й видавця, але й для україн
ських письменників, дослідни
ків, бібліографів.

'Такими підійшли до того, про 
що йшлося вище — до непов
них даних про зарубіжні пере
клади творів української ра
дянської літератури. Причина 
все та ж — відсутність належ
ної інформації, можливо, на
віть центру, який збирав і об
робляв би цю інформацію. Та
ким центром мала б стати 
Книжкова палата УРСР у Хар
кові. Але не стала. І самі пра



цівники палати скаржаться, що 
не мають даних про зарубіжні 
переклади. Подібну роботу мо
гло б провадити і Українське 
товариство дружби і культур
них зв’язків із зарубіжними 
країнами. Зрештою — і це бу
ло б найбільш логічним і при
родним — цікавитися поширен
ням української радянської лі
тератури за кордоном мала б 
іноземна комісія СПУ. Але для 
цього, як не крути, потрібна 
якась хоч мінімальна група 
співробітників-референтів.

А тим часом відомості’бібліо
графічного характеру добува
ються з бюлетенів книжкових 
палат і всесоюзних бібліотек, 
якісь відомості з’являються у 
зарубіжній пресі, поодинокі пе
рекладачі надсилають окремим 
авторам переклади. А зага
лом — хтось чув, що там-то ви
йшла така-то книга. Саме з та
кого джерела ми дізналися, що 
на Гавайських островах вида
валися поезії П. Г. Тичини.

Проте, було б неправильно 
думати, що таке становище ха
рактерне тільки для України. 
Навіть бібліографи Всесоюзної 
бібліотеки іноземної літерату
ри, укладачі довідників про за
рубіжні переклади творів ра
дянських письменників змуше
ні були застосовувати отой 
самий принцип — «за непов
ними даними».

Ми — на порозі 50-річчя 
Жовтневої революції. До цієї 
історичної дати готуємось не 
тільки ми, а й усі наші друзі за 
кордоном, усі люди доброї во
лі. За цих умов першорядного 
значення набуває дальше по

ширення за межами нашої кра
їни радянської літератури.

То чи можемо ми й надалі 
миритися з тією кустарщиною, 
яка панує в галузі обміну ми
стецькими цінностями, духов
ними надбаннями? Безперечно, 
ні. Отже, саме на часі — кар
динальні зрушення в цій справі.

Багато говорилося про ви
дання на Україні журналу чи 
пёрюдичного бюлетеня, при
наймні на основних світових 
мовах, але поки що — безре
зультатно. Слід уважніше об
міркувати питання про ство
рення українського видавни
цтва літератури на іноземних 
мовах. А кадри ж в нас є! 
Досвід наших болгарських бра
тів, які мають таке видавни
цтво, доводить гостру потребу 
подібного заходу.

Нарешті, ми самі повинні по
дбати і про підготовку кадрів 
перекладачів з української. Тут 
знову-таки пошлемося на дос
від Болгарії. Вже котрий рік 
улітку Софійський університет 
і Славістичний комітет БАИ 
організовують міжнародні кур
си болгарської мови і літерату
ри. А хіба не можна щось по
дібне влаштувати на Україні?

І ще. Очевидно, слід більше 
заохочувати студентів-інозем- 
ців, які навчаються у нас, до 
вивчення української літера
тури і мови.

Тільки так можна буде стер
ти білі плями з географії зару
біжної україністики. Тільки 
так українська радянська лі
тература досягне гідного по
ширення по всіх світах.

Любим КОПИЛЕНКО



Г. К О Ч У Р

М А Й С Т Р И

П Е Р Е К Л А Д У
Працю кожного перекладача 

можна і слід розглядати не відо
кремлено, а як часточку велетен
ських зусиль, мета яких —  дати 
читачеві змогу познайомитися 
рідною мовою' з кожним шедев
ром світової літератури. Це гран
діозний процес, що ніколи не до
ходить краю.

От уже скоро мине п’ятдесят 
років як українські радянські пе
рекладачі зводять цю величезну 
споруду, —  відбудову світової лі
тератури на рідному грунті. До 
завершення ще, звичайно, дуже й 
дуже далеко, зробити лишається 
багато більше, ніж зроблено, не 
розв’язано ще численних невід
кладних завдань, не виконано ро
біт першочергової ваги. Але, огля
даючись на пройдений шлях, мож
на пересвідчитись, що й зробле
но не мало, що не один геній сві
тової літератури промовляє до нас 
нашою мовою, і голос його не 
втрачає ні на силі й виразності, 
ні на свіжості. Звичайно, пере-/ 
клад тим відрізняється від оригі
налу, що оригінал —  один, він 
існує в остаточній і незмінній фор
мі, а єдино можливого перекладу 
не буває, як не буває, скажімо, 
єдиного виконання музичного тво
ру: кожен виконавець надає своїй 
інтерпретації власних відтінків, 
своєрідних рис. Так, власне, і

ВСЕСВІТ

наявність дуже доброго, бездо
ганного, здавалося б, перекладу не 
буває межею, що спиняє інших. 
Новий перекладач може в тому 
самому творі знайти кращий ви
раз для якихось особливостей, 
слабше відбитих у попередніх пе
рекладах. Отже, в кожній багатій 
і розвиненій літературі цілком 
нормальне явище —  виникнення 
кількох, а часом і багатьох пере
кладів, особливо, якщо йдеться 
про твір ідейно і формально 
складний. Але то вже —  розкіш, 
яку можемо дозволити собі то
ді, коли зроблено основне, коли 
той або інший твір світової літе
ратури існує принаймні в одному 
перекладі, з яким би не соромно 
було показатися між люди, який 
би хоч певною мірою витримував 
зіставлення з оригіналом.

Суперництво з великими пред
ставниками інших літератур —  
дуже складна річ. Тим відрадні
ше усвідомлювати, що успіхи в 
цій важкій праці наша переклад
на література має.

Завдання цієї статті —  нагада
ти хоч про деяких із найвидатні- 
ших наших майстрів перекладу,

накреслити принаймні кількома 
побіжними рисами їх портрети.

і .

Хронологічно перший з них —  
Микола Зеров, що голосної сла
ви зажив переважно переклада
ми з римських поетів. Дебютував 
він ще 1918 р., вмістивши в «Лі
тературно-Науковому Вісникові» 
дві еклоги Вергілія та два вірші 
Горація. А вже 1920 р. з ’явилась 
його «Антологія римської поезії». 
Це був тільки початок великої 
праці, якої поет не припиняв до 
кінця свого життя і яка залиши
лась незавершеною.

Не Зеров перший почав пере
кладати римських поетів на укра
їнську мову. Серед його поперед
ників на цьому полі були дуже 
поважні письменники, —  досить 
назвати хоча б С. Руданського, 
І. Франка, В. Щурата, І. Стешен- 
ка. І все ж переклади Зерова бу
ли сприйняті як нове слово, но
вий етап у присвоєнні українсь
кій літературі римської класичної 
спадщини. Переклади Зерова вра-
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М. Зеров. Портрет роботи М. Жука.

жали насамперед надзвичайною 
майстерністю вірша, природніс
тю, багатством і яскравістю сти
лістики. Якщо колись термін 
«професорський переклад» засто
совували переважно до перекла
дів з античної літератури, що їх 
виконували професори класичної 
філології, великі знавці, але ніякі 
поети, у яких переклади виходили 
сумлінні філологічно й мертвона- 
роджені в поетичному розумінні, 
то переклади Зерова були чимось 
діаметрально протилежним понят
тю «професорського перекладу»: 
у Зерова філологічна точність 
завжди поєднувалася з високою 
поетичністю. Але, може, доказові- 
шим за всі мої пояснення буде 
звичайне зіставлення двох пере
кладів чотирьох початкових ряд
ків Горацієвої оди «До Деллія». 
Ось переклад В. Щурата:
У рівновазі тям берегти свій ум 
посеред горя, як і в поздержности 
від незвичайних втіх при щастю, 
Делліє, — вмерти ж тобі

прийдеться...1
Тепер те саме у Зерова:
В години розпачу умій себе

стримати
І в хвилі радості заховуй супокій 
І знай: однаково прийдеться

умирати,
О Деллію коханий мій...1 2
Можна було б цим і обмежитись 
—  разюча відмінність між двома

1 Д-р. В. Щурат. «Вибрані оди Го
рация» (Перемишль, 1901, ст. 22)

2 Микола Зеров. «Антологія рим
ської поезії» (Київ, 1920, ст. 27)

перекладами впадає в око з пер
ших рядків, хоч хронологічна від
стань між ними менша, ніж два 
десятиліття. Проте наведемо ще 
закінчення оди в обох перекла
дах. Отже:
Всіх нас до тої ж діли судьба

жене,
всім в урні жереб скаче, щоб 

випасти
днесь-завтра й посадити в човен • 
нас на заточене віковічне.

А у Зерова:
1 всі ми будем там. Надійде мить 

остання,
І в човен кине нас, як діждемо 

черги,
І хмуро стрінуть нас довічного 

вигнання
Понурі береги.

Простежуючи еволюцію пере
кладацької манери М. Зерова, 
можна дійти висновку, що з бігом 
часу він досягав щоразу більшої 
точності у відтворенні всіх особ
ливостей оригіналу, в тому чис
лі й ритмічних. Але природністю 
мови й приступністю змісту він 
не поступався ніколи. Переклади 
Зерова з римських поетів —  це 
гордість українського переклада
цького мистецтва, школа й доро
говказ для тих, хто пізніше брав
ся привласнювати античних авто
рів українській літературі.

Переклади з римлян, а також 
і з французьких парнасців —  Ере- 
діа, Леконта де Ліля —  були, на 
думку самого перекладача, важли
ві ще тим, що прищеплювали ук
раїнській поезії навички до стро
гої класичної форми, традиції по
силеної роботи над словом, над 
віршовою технікою.

Великий знавець і шануваль
ник російської поезії, Зеров був 
невтомним її популяризатором. 
1925 р. вийшла українською мо
вою збірочка поезій В. Брюсова. 
Уклали її три найпомітніші на 
той час майстри поетичного пере
кладу на Україні —  М. Зеров, 
М. Рильський, П. Филипович. На 
1927 р. припадає початок робо
ти Зерова над Пушкіним. Він пе
рекладав не тільки лірику, а й 
прозу Пушкіна. Найбільша обся
гом його праця —  переклад «Бо
риса Годунова», що існував на
віть у двох варіантах (вміщено 
під прізвищем Б. Петрушевського 
у двотомнику Пушкіна 1937 р.).

Працював М. Зеров також і

над лірикою М. Лєрмонтова (пе
реклади, що він устиг закінчити, 
лише тепер починають з’являтись 
у друкові), і над Буніним, і над 
прозою Гоголя та Чехова.

З польської літератури, крім 
байок Красицького та віршів, при
свячених Шевченкові (ці перекла
ди були пов’язані з курсом україн
ської літератури, що його читав 
М. Зеров), найбільше уваги вді
лив він Юліушу Словацькому: 
«Мазепу» в його перекладі було 
виставлено в театди ще 1922 р. 
Почав він працювати й над «Бал- 
ладиною», та робота ця урвалась 
на самому початку.

Читачам «Всесвіту» відомі пе
реклади, що їх М. Зеров готував 
для трьох нездійснених видань: 
«Антології французької поезії», 
в якій він виступав і як пере
кладач, і як співредактор, збір
ки поезій Беранже, яку він готу
вав разом з П. Филиповичем та 
М. Рильським. Третій задум був 
особливо своєрідний: аматор і
майстер сонета, М. Зеров хотів 
видати перекладний сонетарій, 
в якому мав намір представити 
найвидатніших сонетистів світу. 
Окрім раніше перекладених соне
тів Ередіа, Пушкіна, Буніна, Бу- 
турліна він викінчив ще по кіль
ка сонетів Петрарки, Ронсара, Дю 
Белле, Міцкевича та Міріама.

Вражала широчінь літературних 
інтересів Зерова: зовсім несподі
ваними видаються, напр., три йо
го переклади з Я. Купали, зроб
лені 1933 р. і надруковані в 
торішньому збірнику «День пое
зії» .

Неабияку вагу мала і праця 
М. Зерова як редактора чужих 
перекладів: саме за його редак
цією вийшов, напр., Вольтерів 
«Кандід» у перекладі В. Підмо- 
гильного, т. зв. «Місячна трило
гія» 6. Жулавського та ін. Був 
він і невтомним та діяльним по
радником для багатьох перекла
дачів,— від початківця до визна
ного майстра, як це засвідчив 
М. Рильський у передмові до «Па
на Тадеуша» (19 27 ). Не слід за
бувати й Зерова —  теоретика пе
рекладу, що не тільки виступав 
з статтями та рецензіями з цих 
питань, а й викладав методику 
перекладу в Українському інсти
туті лінгвістичної освіти.
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Перекладацька спадщина Мак
сима Рильського вражає насампе
ред своїм величезним обсягом і 
діапазоном. Вона охоплює більш 
ніж 20 літератур. Але були се
ред них літератури й письменни
ки улюблені, до яких перекладач 
звертався особливо часто й охо
че, не лише з замовлення, а й з 
внутрішньої потреби. З літера
тур у першу чергу треба назвати 
три: польську, російську й фран
цузьку. Щодо поетів, то сам Риль
ський свідчить, що три великі 
поети слов’янства були найбіль
шими його вчителями: Міцкевич, 
Пушкін, Шевченко. Перекладати 
Міцкевича Рильський почав десь 
приблизно 1923 р. Перший ва
ріант перекладу «Пана Тадеуша» 
вийшов 1927 р. Хоча переклад 
викликав загальне захоплення, 
проте вибагливий майстер удоско
налював його протягом усього 
життя. Характерна в цьому розу
мінні передмова до останнього 
видання «Пана Тадеуша», що ви
йшло вже по смерті переклада
ча: «Переглядаючи і, звісно, по
декуди виправляючи свій пере
клад «Пана Тадеуша» для нового 
видання, я відчуваю, що коли б 
сталося чудо і до мене поверну
лася молодість, то я всю роботу 
почав би наново і виконав би її 
по-новому». Ця невситима вимог
ливість до себе й своєї праці 
повинна бути зразком для кожно
го перекладача: адже пам’ятаймо, 
що йдеться про переклад, який 
здобув загальне визнання не ли
ше у нас, а й за межами нашої 
батьківщини. Перекладач був від
значений за нього преміями, в то
му числі премією польського 
ПЕН-клубу (19 49 ). Польська 
критика оцінила цю працю як 
найкращий переклад «Пана Та
деуша» на будь-яку слов’янську 
мову. Та окрім «Пана Тадеуша» 
Рильський віртуозно переклав 
«Кримські сонети» і «Конрада Ва- 
ленрода», окремі балади і зразки 
лірики Міцкевича, редагував його 
твори для українських і російсь
ких видань, писав про нього стат
ті та дослідження.

Поруч із Зеровим та Филипо- 
вичем Рильський виступив 
1927 р. як один з перших в ук
раїнській радянській літературі

2 . перекладачів Пушкіна. Як і Міц
кевич, Пушкін став супутником 
його перекладацької праці на ба
гато років. Ніхто з українських 
поетів не зробив більше за 
М. Рильського в справі популяри
зації Пушкінової поезії. Ніхто не 
досяг таких наслідків в інтерпре
тації його творчості. «Євгеній 
Онєгін», «Бенкет у чуму», надто 
«Мідний вершник», численні зраз
ки Пушкінової лірики —  це най
вищі шедеври перекладацької май
стерності. Останніми роками Мак
сим Тадейович мріяв видати збір
ку виключно власних перекладів 
з Пушкіна. На жаль, цей намір 
залишився вже не виконаний.

Але не обминув Рильський- 
перекладач увагою і Шевченка: 
він не тільки був редактором ро
сійських перекладів з нього, а й 
сам блискуче переклав на росій
ську мову його «М узу».

Переклади Рильського з росій
ських поетів могли б утворити 
цілу невеличку антологію росій
ської поезії, окрім найвизначні
ших представників класичної лі
рики —  Лєрмонтова, Тютчева, Фе
та, Блока— тут ми знайдемо і ба
гатьох наших сучасників, поетів 
радянських.

Дуже помітний також вклад 
М. Рильського в справу ознайом
лення українського читача з пое
зією народів Радянського Союзу: 
Саят-Нова, Г. Табідзе, А. Ісаакян, 
Д. Гофштейн, Я. Купала, Я. Ко- 
лас і багато-багато інших знайшли 
в ньому натхненного інтерпрета
тора.

Щодо польської літератури, гґо 
другим великим її представником, 
якому Рильський присвятив бага
то уваги, був 10. Словацький. За 
редакцією Рильського вийшов юві
лейний двотомник творів Словаць
кого, в якому редакторові нале
жать і переклади ліричних поезій 
Словацького, і поеми «В Швейца
р ії», і частини великого епосу 
«Беньовський». Поминаючи деякі 
дрібніші роботи Рильського в га
лузі популяризації польської лі
тератури (Тетмайєр, Конопніцька), 
варто зупинитись на його роботі 
над Ю. Тувімом: поезією Тувіма 
М. Рильський цікавився вже 
здавна. Це зацікавлення знайшло 
свій вираз у збірці 1963 р., в 
якій Рильський, виступаючи ра
зом з групою перекладачів, дав 
не тільки незрівнянний переклад 
ліричних віршів та уривків з пое
ми «Польські квіти», а й напи
сав проникливу передмову про 
Тувіма. У майбутньому проекту
валося видати такі самі збірки 
Л. Стаффа та В. Броневського, але 
далі перекладу поодиноких вір
шів справа не пішла. З польською 
поезією зв’язаний ще один епізод 
у перекладацькій діяльності Риль
ського, на якому варто зупини
тися окремо. Річ у тім, що 
М. Рильський, великий віртуоз 
віршової техніки, досконало во
лодів усіма різновидностями вір
ша, мав свої нахили й симпа
тії, які відбивалися й на його 
перекладах. Його приваблювали 
передусім поети ясної думки, 
строгої класичної форми. І навіть, 
якшо він часом звертався до

М. Рильський. М. Зеров і П. Филипович.
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майстрів іншого типу, напр., до 
символістів, то й тут волів, щоб 
це були твори гармонійно завер
шені. Тому він, приміром, не пе
рекладав Маяковського. Високо 
цінуючи його поезіюг він просто 
вважав, що поетична система 
Маяковського йому чужа. Що
правда, останніми роками, неспро
можний відмовитись від деяких 
прохань та наполягань, він часом 
перекладав на замовлення і те, 
що не було органічно близьке йо
му. Перекладав коректно, часом 
краще за інших, але без велико
го захоплення і внутрішнього пе
реконання. А от у польській пое
зії його останнім часом захопив 
Ц. Норвід, поет сильної, але 
ускладненої думки, навмисно ут
рудненого, усвідомлено-незграб- 
ного виразу, —  одне слово, поет 
неподібний до самого М. Рильсь
кого й до тих,’ кого він досі пе
рекладав. М. Рильський з вели
ким інтересом «вживався» в не
звичну для себе манеру, підшу
куючи засоби для найкращої її 
інтерпретації. На жаль, хвороба 
і смерть не дали Максимові Та- 
дейовичу змоги завершити при
наймні один переклад з Норвіда. 
Це був би якийсь новий етап у 
його перекладацькій творчості. А 
так цей епізод залишився тіль
ки пам’ятником невпинних шу
кань у царині поезії.

З інших слов’янських літератур 
особливо багато уваги приділив 
Рильський літературі сербській 
(продовжуючи справу Старицько- 
го, він перекладав сербські на
родні пісні), а також словацькій 
і чеській: він брав дуже діяльну 
участь у редагуванні антологій 
словацької та чеської поезії, не 
тільки давши багато досконалих 
перекладів з різних поетів, а знач
ною мірою поліпшуючи працю ін
ших перекладачів.

До французької та франкомов
ної бельгійської літератури 
М. Рильський звернувся ще 
1918 р., переклавши разом з 
М. Мухіним комедію Ш. ван Лер- 
берга «Пан». Згодом він переклав 
цілу низку віршів різних поетів 
(Готьє, Ередіа, Верлен, Маллар
ме, Ренье, Метерлінк, Рішпен, 
Жамм, Мазад) для невиданої ан
тології французької поезії. Але 
тільки частина цих віршів 
знайшла місце в оригінальних

збірках поета. Зате вчасно поба
чили світ прозові переклади з 
французької мови: прекрасно сти
лізований «Роман про Трістана 
та Ізольду» Бедьє, оповідання Мо
пассана, «Саламбо» Флобера. На
ступною великою роботою (19 31 ) 
була збірка «Французькі класики 
XVII ст.», що включала «Сіда» 
Корнеля, «Мізантропа» Мольера, 
«Федру» Расіна і «Мистецтво пое
тичне» Буало. Логічним продов
женням цієї велетенської праці 
був переклад «Орлеанської^ діви» 
Вольтера. Уже в післявоєнні ро
ки М. Рильський переклав для 
колективної збірки кілька віршів 
В. Гюго (з якого він переклав та
кож дві драми) і дав блискучий 
переклад «Сірано де Бержерака» 
Ростана. І, нарешті, французь
кій літературі були присвячені 
останні зусилля Рильського-пере- 
кладача: посмертно вміщені у
«Всесвіті» чотири переклади з 
Верлена лишилися внеском поета 
в ту збірку лірики Верлена, яку 
він хотів видати разом з М. Лу
кашем та автором цих рядків.

З інших європейських літера
тур Рильський перекладав мен
ше, проте й тут залишив роботи, 
що можуть бути зразком для ін
ших. Це насамперед дві Шекспі- 
рові п’ єси— «Король Лір» і «Два
надцята ніч», —  а також ліричні 
вірші Гете та Гейне. До речі, 
віршиком цього останнього п’ят
надцятирічний М. Рильський ко
лись починав свою перекладаць
ку діяльність.

Діяльність цього найбільшого 
майстра українського перекладу 
була настільки титанічна, що в 
короткому огляді немає змоги на
віть згадати все, над чим він пра
цював: багато порівняно другоряд
них ділянок лишаються поза ува
гою. Я вже не говорю про Риль- 
ського-редактора, але однієї йо
го роботи все-таки обминути не 
можна: узявшись редагувати пер
шу частину «Божественної коме
дії», відтворену П. Карманським, 
він уніс туди стільки нового, так 
удосконалив текст, що фактич
но став одним з авторів цього 
монументального перекладу. Не 
слід забувати й того, скільком мо
лодим перекладачам допоміг Риль
ський своїми порадами, вказівка
ми, заохотою: останніми роками 
він уособлював цілу академію пе

рекладацького мистецтва на Ук
раїні.

з.
Досі мова йшла про майстрів 

переважно віршованого перекла
ду, хоч обидва 'вони не цурали
ся й прози. Валеріян Підмогиль- 
ний становив дуже рідкий при
клад видатного прозаїка, що по
руч з оригінальною творчістю ба
гато уваги приділяв також пе
рекладові прози. Головна царина 
його діяльності —  французька лі
тература. До інших він звертав
ся порівняно рідко: 1930 р., ко
ли розпочали роботу над перекла
дом оповідань Чехова, що здійс
нювалось за стилістичною редак-

В. Підмогильний.

цією М. Рильського, до участі в 
тій роботі в числі інших, найкра
щих майстрів, залучили і В. Під- 
могильного. З французької мови 
перекладав він китайського кла
сика Лу Сіня. Були й ще деякі 
дрібніші випадкові переклади. А 
поза цими відхиленнями десять 
років напруженої праці Підмо
гильний віддав французькій літе
ратурі. Якщо розглядати перекла
дацький доробок Підмогильного в 
хронологічній послідовності ви
никнення окремих перекладів, то 
можна було б простежити посту
пове зростання перекладацької 
майстерності, накреслити еволю
цію стилістичної манери та упо
добань перекладача. Але це —  те
ма великої наукової розвідки, на-
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писати яку давно вже час. В 
стислому огляді можна тільки пе
релічити те, що дав Підмогиль- 
ний, і обмежитись загальною ха
рактеристикою його перекладаць
ких досягнень. З письменників 
XVIII ст. він перекладав Вольтера 
і Дідро. Вольтерів «Кандід» з’я
вився в його перекладі ще 
1927 р., ледве чи не останньою 
його перекладацькою працею був 
двотомник Дідро, що вийшов 
1933 р. і складався з таких тво
рів: «Черниця», «Небіж Рамо» і 
«Жак-фаталіст та його пан». З 
письменників XIX ст. Підмогиль- 
ний переклав романи Бальзака 
(«Батько Горіо», «Кузен Понс», 
«Кузина Бетта»). Готував він і 
багатотомне зібрання творів 
Бальзака, перший том якого з’я
вився 1934 р. за його редакцією. 
З Меріме в його перекладі 1927 р. 
з’явилась «Коломба». Був він і 
активним учасником десятитомно
го видання творів Мопассана, що 
вийшло за редакцією проф. С. Са- 
вченка. В цьому виданні їїідмо- 
гильному належать переклади ро
манів «Сильна, як смерть», «Лю
бий друг», «Монт-Оріоль» та 
«Щоденник на воді». Переклав 
він також «Листи з вітряка» 
А. Доде, а з письменників XX ст. 
оповідання П. Ампа і Ж. Ромена. 
Та чи не найулюбленішим його 
письменником був А. Франс. Опо
віданнями А. Франса він 1925 р. 
дебютував як перекладач. Згодом 
у його перекладі вийшли «Т аїс» 
(19 27 ) та «Корчма королеви Пе- 
док» (19 29 ). І, нарешті, 1930 р. 
за його редакцією почало виходи
ти зібрання творів А. Франса, 
розраховане на 24 томи. З них 
вийшло 8 томів. У цьому видан
ні Підмогильному належить пе
реклад таких творів: «Пінгвінсь- 
кий острів», «На білому камені», 
«Тінявий берест» і «Вербовий ма
некен».

Підмогильному доводилося ви
ступати в багатьох випадках пі
онером: він мусив перший знахо
дити відповідники для багатьох 
термінів, синтаксичних зворотів, 
тонкощів стилістики. І в багатьох 
випадках він переможно виходив 
з цих труднощів. Мова його пере
кладів, а надто пізніших, надзви
чайно багата і барвиста і одно
часно дуже природна. І для ни
нішнього перекладача уважне

вивчення стилістичної майстер
ності Підмогильного може бути 
дуже доброю школою. Нині ви
давництва щоразу то частіше 
звертаються до спадщини Під
могильного, перевидаючи його 
праці, усвідомлюючи, які великі 
заслуги має він у розвиткові ук
раїнського прозового перекладу.

4 .

Майже 4й років працює на пе
рекладацькій ниві Микола Івано
вич Терещенко. 1922 року впер
ше вийшов у його перекладі не
величкий —  зо два десятки —  
вибір поезій Е. Берхарна. Вели
кий бельгійський поет і раніше*

М. Терещенко.

привертав увагу українських пе
рекладачів, між- іншим В. Самій- 
ленка. Але поодинокі вірші, що 
з’являлися в періодичній пресі, не 
могли дати уявлення про Верхар- 
но̂ ву творчість. Отже М. І. Тере
щенко перший познайомив наші 
читацькі верстви з поезією Вер- 
харна. Уже в цьому його велика 
заслуга. Якимись особливостями 
своєї творчої манери Верхарн 
близький своєму українському 
популяризаторові, —  і це визна
чило успіх його перекладацької 
праці. Верхарн супроводить М. Те- 
рещенка на протязі всього його 
творчого шляху: збірка була пе
ревидана 1927 р., потім 1946 р.,

тепер готується нове видання. І 
це не просто собі перевидання. 
Щоразу перекладач поширює ви
бір, переробляє і поліпшує пере
клади.

Але тоді ж, на початку пере
кладацької діяльності, М. Тере
щенко поставив собі й іншу, ще 
грандіознішу мету —  дати у 
власних перекладах антологію 
французької поезії від найдавні
ших часів до сучасності. Завдан
ня це надзвичайної складності й 
величезного масштабу. Адже пе
рекладач має тут справу не з од
ним поетом, представником однієї 
епохи, носієм однієї творчої ма
нери, а з різними епохами, різ
ними стилями, безліччю поетич
них індивідуальностей. А це дуже 
ускладнює працю перекладача і 
збільшує його відповідальність: 
перекладач повинен уміти перев
тілюватись, імітувати часом про
тилежні манери.

Робота кількох десятиріч уже 
дійшла свого завершення. З на
слідками її перекладач знайомив 
читачів тільки частково: пооди
нокі публікації з’являлися ще в 
двадцяті роки в журналі «Життя 
і Революція», потім в окремих 
збірках (Гюго, Арагона), біль
ша добірка знайшла собі місце на 
сторінках «Всесвіту», також у 
збірникові «День поезії». Відбу
лося й усне ознайомлення: на 
зборах комісії художнього пере
кладу М. Терещенко розповів про 
свою роботу і прочитав декілька 
зразків. Потім було обговорення. 
Поруч з високою оцінкою роботи 
перекладач вислухав і критичні 
уваги, корисні для дальшої праці. 
Звичайно, в роботі такого веле
тенського масштабу неминучі по
руч з блискучими досягненнями і 
речі, перекладені слабше, поруч 
з натхненним відтворенням дея
ких поезій просто сумлінний пе
реказ інших віршів. Але, загалом 
кажучи, ця антологія буде подією 
великої культурної ваги, і це 
примушує нетерпляче чекати ви
ходу її  в повному обсягові.

Переклади з французьких пое
тів —  основне в перекладацькій 
праці М. Терещенка. Основне, але 
не все. М. Терещенко багато ро
ків уже'* неодмінний і невтомний 
учасник найрізноманітніших пере
кладацьких заходів. Відомий він 
як популяризатор узбецької пое-
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зії. Він брав участь у багатьох 
виданнях творів Пушкіна, Некра
сова, Маяковського, перекладав 
Лєрмонтова, Ломоносова, Міцке- 
вича, Словацького, перекладав 
для антологій грузинської, сло
вацької, чеської поезії. Микола 
Іванович сповнений творчої енер
гії, і від нього можна ще сподіва
тися багатьох нових і цікавих 
праць.

5 .

Перекладацький доробок Бори
са Тена різноманітніший, аніж це 
видається на перший погляд. Ма
ло кому тепер відомо, що перші 
його переклади виникли мало не 
сорок років тому: тоді він пере
клав третю частину згаданої вже 
«Місячної трилогії» 6. Жулавсь- 
кого, підписавши її В. Томашів- 
ський. Тоді ж він перекладав і для 
антології французької поезії, що 
мала вийти за редакцією С. Сав- 
ченка та М. Зерова. Ці його пе
реклади (Верхарн, Верлен, В’єле- 
Гріффен, Дерем) лише тепер з’яв
ляються в друкові. Б. Тен —  уча
сник великої «Хрестоматії з істо
рії західних літератур» 0. Білець- 
кого та М. Плевака. З заповіданих 
п’ятьох її томів 1931 р. вийшов 
тільки том третій, в якому Б. Тен 
представлений п’ятьма віршами 
А. Шеньє і кількома піснями Ве
ликої французької революції.

Борис Тен.

Уже в післявоєнні роки Б. Тен 
працював над перекладами з Міц- 
кевича і Словацького, Шіллера і 
Шекспіра, брав участь в антоло
гіях грузинської, словацької та 
чеської поезії. Це все поважні ре
чі, а проте найбільша заслуга 
Бориса Тена-перекладача в ін
шій ділянці —  в популяризації 
давньогрецької літератури. Давніх 
греків Б. Тен почав перекладати 
ще перед війною. Але тоді в дру
кові з’явилися (в хрестоматії 
0. І. Білецького «Антична літе
ратура») тільки уривки з Есхіла. 
Розквіт перекладацької акті&нос- 
ті припадає вже на післявоєнні 
роки. 1949 року в перекладі Те
на вийшов «Закутий Прометей» 
Есхіла, 1956 р. три комедії Арі- 
стофана, а 1963 р. —  найзначні- 
ша поки що його праця —  пере
клад «Одіссеї».

Незабаром з’явиться в його 
перекладі Арістотелева «Поети
ка», недавно ми були свідками 
великого сценічного успіху Со- 
фоклової «Антігони», згодом спо
діваємося ще побачити на сцені й 
«Медею» Евріпіда в його пере
кладі, а тим часом невтомний пе
рекладач уже працює над «Іліа- 
дою».

Б. Тену властиві такі риси, як 
глибоке проникнення в текст тво
ру, над яким він працює, уміння 
знайти найкраще стилістичне ви
рішення найскладніших проблем, 
багатство української лексики, 
висока культура вірша. Хоч його 
переклади прозорі і приступні для 
сприйняття, проте перекладач не 
спрощує образів оригіналу, не 
уникає незвичних, часом навіть 
ризикованих образів, поширюючи 
таким чином сферу естетичних 
уявлень українського читача. Він 
не тільки майстерно володіє гек
заметром, але точно відтворює 
найскладнішу й різноманітну рит
міку грецької драматургії. Крити
ка й читачі одностайні у високій 
оцінці великої ваги Тенової пе
рекладацької праці.

в .

Ірина Іванівна Стешенко бага
то років свого життя віддала те
атрові. ї ї  артистичне минуле по
части позначилося і на характері

І. Стешенко.

перекладацької праці. Більша 
частина її перекладів —  це дра
матичні твори. Перекладала вона 
Ібсена і Шіллера, Гете і Гольдо- 
ні. Коли 1958 р. вийшов одно
томник комедій Мольера, —  най
повніша з українських його збі
рок, —  то виявилось, що з деся
тьох перекладених там речей 
шість належать саме І. Стешен
ко. Найпродуктивнішою вона ли
шається досі й серед наших пе
рекладачів Шекспіра. У тритом
нику, що вийшов 1964 р., їй на
лежить переклад таких речей, як 
«Ромео і Джульетта», «Венеціан
ський купець», «Багато галасу з 
нічого» і «Отелло». Крім того ок
ремо надруковані ще переклади 
«Комедії помилок» і «Двоє синь
йорів з Верони». Залишається по
бажати, щоб шекспірівський до
робок І. І. Стешенко, якщо не 
перевищив, то, принаймні, дорів
нявся б доробкові найпродуктив
нішого українського перекладача 
Шекспіра П. Куліша, якому нале
жить, як відомо, тринадцять пе
рекладів Шекспірових п’єс. Це був 
би дуже бажаний внесок у спра
ву створення повного українського 
Шекспіра.

Добре знання законів сцени 
позначилось на перекладах І. І. 
Стешенко великою невимушеністю 
й природністю діалогів, приступ
ністю тексту, розрахованого не 
лише на читача, а й на глядача.
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Вона однаково добре володіє і 
прозовою мовою, і віршем, а ба
гатство і різноманітність україн
ської стилістики робить перекла
ди І. І. Стешенко дуже помітним 
явищем на тлі нашої перекладної 
літератури. Не менш цікавий до
робок цієї перекладачки в галузі 
художньої прози, і насамперед 
дитячої літератури: «Срібні ков
зани» Доджа та «Пригоди Гекль- 
беррі Фінна» Марка Твена нале
жать до зразкових робіт.

«7.

1930 р. другим доповненим 
виданням вийшли українською 
мовою вибрані твори Пушкіна. 
Серед визнаних майстрів перекла
ду, таких як Вороний, Драй-Хма- 
ра, Зеров, Рильський, Филипович, 
у цій книзі дебютував трьома пе
рекладами й молодий ще тоді, 
заледве двадцятидворічний хар
ківський поет Василь Мисик. Хоч 
який кількісно скромний був його 
виступ, а все ж голос дебютанта 
не загубився серед інших, виріз
нився з загального хору своєю 
свіжістю: відчулося, що в особі 
В. Мисика зростає талановитий і 
сумлінний майстер. З самостій
ною збіркою перекладів він висту
пив через два роки після дебюту: 
1932 р. вийшли «Пісні та поеми» 
Роберта Бернса в його перекладі 
та з його передмовою. Відтоді ми
нуло понад ЗО років, до В. Миси
ка вже приєднався гідний парт
нер, М. Лукаш, і їх спільна пра
ця —  український Берне —  вий
шла тепер двічі: 1959 і 1965 р. 
(в останньому виданні в серії 
«Перлини світової лірики», на 
жаль, без трьох поем —  «Веселі 
жебраки», «Два собаки» і «Тем 
О’НІентер», —  переклад яких на
лежить саме В. Мисикові). Ви
дання 1932 р, стало бібліографіч
ним раритетом, і тепер мало хто 
вже пам’ятає, що започаткував 
українську радянську «бернсіа- 
ну» саме В. Мисик.

В. Мисик —  один з небагатьох 
поетів, що систематично включає 
до своїх оригінальних збірок та
кож переклади. 6 серед поетів, 
яких він перекладає, різні: поети 
перські (про них мова буде ок
ремо), трохи німецьких (між ни

ми Гете), ще менше французьких 
(між іншим, один віршик Скарро- 
на). Слід ще згадати участь Миси
ка в грузинській та словацькій 
антологіях, у збірникові поезій 
Рабіндраната Тагора і Махтум- 
кулі. Та найохочіше і найчастіше 
звертається він до поетів англій
ських та американських. Це його 
справжня сфера: Мільтон, Бай
рон, Шеллі, Уїтмен. А особливо 
багато працює він над сучасни
ком Байрона й Шеллі, прекрас
ним і, на жаль, мало відомим у 
нас поетом Джоном Еітсом. З то
го, що В. Мисик досі опублікував 
Кітсового в своїх збірках, у жур
налах, у «Дні поезії», вже вий
шла б ціла книжечка (вона, до 
речі, й запланована в серії сві
тової поезії: складатиметься вона 
не тільки з Мисикових перекла-

В. Мисик.

дів, проте його внесок буде там 
найзначніший), адже він перекла
дав такі чільні зразки Кітсової 
поезії, як знамениті «Оди» —  
«До осені», «До солов’я » і «До 
грецької урни» з її прославленим 
прикінцевим афоризмом:
Краса є правда, правда є краса — 
Це все, що знаєш ти й що треба 

знати.
Взяв участь В. Мисик і в ство

ренні українського Шекспіра: 
йому належить перший переклад 
на нашу мову «Тімона Афінсько- 
го». Не цурається він і прози —  
зокрема 1962 р. вийшов у його 
перекладі (і, звичайно, дуже вда
лому) такий стилістично складний

твір, як «Королі і капуста» 
О’Генрі.

Та крім англомовної літерату
ри має В. Мисик ще одну «власну 
ділянку»: це фарсі-таджицька по
езія. У цьому В. Мисик гідний про
довжувач справи Агатангела 
Кримського, що перший колись 
відкривав для української літера
тури скарби перської поезії. Але 
Мисик ще точніше за свого по
передника відтворює формальні 
особливості первотворів, досягає 
ще більшої стислості. Точність, 
афористична влучність —  власти
вості поетичної манери Мисика —  
блискуче виявились саме в цих 
перекладах. Окремими збірками 
вже вийшли Омар Хайям та осно
воположник не лише таджицької, 
а й усіх іраио-мовних літератур—  
Рудакі. На черзі Гафіз, Сааді, На- 
сафі. Дуже хотілося б серед вели
ких перських поетів бачити в пе
рекладі В. Мисика ще Джалалед- 
діна Румі. Сподіваюся, що так во
но й буде.

8 .
Микола Лукаш у своїй перекла

дацькій праці керується, звичай
но, різними принципами. Ось де
які з них:

1. Ніколи не користуватися по
слугами підрядника, перекладати 
тільки з оригіналу.

Лукашеві це легше, ніж будь- 
кому з українських (і не тільки 
українських) перекладачів,—  ті 
півтора десятки мов, якими він 
володіє, роблять з нього перекла
дача винятково широкого діапазо- 
ріу. Та коли б йому забажалося 
перекласти якого вірша з невідо
мої мови, він би почав з того, що 
познайомився б із основами гра
матики цієї мови, з системою вер
сифікації, набув би лексичного 
запасу принаймні з кількох де
сятків слів, уважно простудіював 
би того вірша таки в оригіналі, і 
аж тоді перекладав би.

2. Ніколи не перекладати на 
замовлення. Лукашеві можна за
мовляти виключно те, що він сам 
собі замовляє. Твір може бути гар
ний і цікавий, навіть подобатись, 
але якщо у перекладача не вини
кає внутрішньої потреби відтвори
ти його по-українському, то він
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його таки й не перекладатиме. 
Мені доводилось кілька разів ви
ступати в ролі замовника, і ніко
ли я на питання: «Що ти будеш 
перекладати з цього поета?» не 
чув безпринципної відповіді: «Та 
визнач там мені іцо-небудь». Йому 
ніколи не байдуже, що він пере
кладатиме, він завжди не тільки 
знає автора, а обирає й твір. Ко
ли зайшла мова за Тувіма, він од
разу сказав, що його частка —  то 
«Бал в опері», коли дійшла черга 
до чеської поезії, він назвав сво
їх улюблених Гавлічка, Безруча і 
Волькера. В антології словацької 
поезії він не взяв участі тільки 
тому, що замість дати йому змогу 
самому визначити і поета, і вір
ші, тодішня редакційна колегія, 
роблячи розподіл, сама накинула 
йому Мартина Разуса —  поета до
сить цікавого, але такого, що не 
хвилював Лукаша якраз анітрохи. 
Звичайно, Разуса довелось пере
кладати кому іншому.

Такою* принциповістю можна 
пояснити те, що переклади М. Лу
каша ніяк не можна назвати ре
місничими. Повинен тут же засте
регти читача, що словам «ремісни
чий», «ремісництво» я зовсім не 
схильний надавати зневажливого 
змісту: згадаймо, як колись Каре
лі на Павлова назвала поезію «моє 
святое ремесло». Свідоме і доско
нале опанування поетичної техні
ки, розвинений смак, висока враз
ливість, уміння орієнтуватись у 
різних поетичних манерах,—  усі 
ці якості можуть створити високо
кваліфікованого перекладача, здат
ного «освятити» ремесло, піднес
ти його на рівень мистецтва. Та
кий перекладач не тільки знає, 
але й уміє майстерно інтерпрету
вати багато чого: і те, що його
хвилює, і те, що —  так він усві
домлює —  просто потрібно пере
класти. Виходить добре, солідно, 
може хіба з певним холодком.

Микола Лукаш натомість зав
жди живе тим, що перекладає, 
стихія перекладуваного твору по
глинає перекладача до решти. 
Найменше Лукаш нагадує суверен
ного, певного себе володаря слова, 
готового систематично і несхибно 
чи то перевіршувати «на найви
щому рівні», чи відтворити май
стерною прозою те, що в цей мо
мент перебуває на його перекла
дацькому верстаті. Ні, навпаки,

ставлячи собі максимальні вимо
ги, Лукаш інколи переживає сум
ніви, вагання, часом йому здаєть
ся, що він не зможе перекласти 
того, над чим працює. Він довго 
«вживається» в атмосферу твору, 
в його мовну стихію. А потім, ко
ли починає працювати, то досягає 
таких наслідків, яких, здається, 
неспроможен досягти ніхто інший.

Лукаш винятково різносторон- 
ній стиліст. Знання української 
мови на всіх етапах її розвитку, в 
усіх її тонкощах і нюансах поєд
нується в нього з великою сдоіли-

М Лукаш.

вістю та ініціативністю і одно
часно з тактом і почуттям міри. 
Він піднімає на поверхню, активі
зує і запроваджує до вжитку най- 
глибинніші мовні шари, і архаїзм, 
і неологізм у нього однаково покір
но служать справі художньої ви
разності. Я пригадую, з яким ве
ликим зачудуванням небіжчик 
Максим Тадейович Рильський вчи
тувався в рукопис Лукашевого пе
рекладу «Балу в опері» Тувіма, 
примовляючи з якимось навіть 
трохи забобонним острахом: «І де 
він стільки отих слів навикопу- 
вав!» Завдяки цій мовній рясно
ті кожен новий переклад Лукаша 
стає подією в культурному житті, 
тому поява, скажімо, «Декамеро
на» —  поки що стилістично най
яскравішої Лукашевої праці —

була сприйнята як свято українсь
кого художнього слова.

І на що варто ще звернути особ
ливу увагу, так це на дивовиж
ний діапазон перекладача. «Фа
уст» і «Декамерон». Комедія Ло
пе де Беги і філософська драма 
Мадача «Трагедія людини». Блис
куча патетика Гюго і вишукана 
в своїй беспретензійності лірична 
сповідь Верлена. Праця над «Дон
кіхотом» і приглядання до творчо
го обличчя Бодлера та Рембо. 1 
для всього цього —  свій вираз, 
свій неповторний голос.

* * Ф

У цій статті йшла мова не про 
всіх, про кого слід би було згада
ти, —  і тих, яких уже нема, і 
тих, хто плідно працює й далі. 
Адже, говорячи про Зерова і 
Рильського, слід було розповісти 
про М. Драй-Хмару, перекладача 
французьких і чеських поетів, 
Пушкіна, Лєрмонтова і Богдано
вича. Поруч Підмогильного заслу
говує на вдячний спогад перекла
дач прози М. Я. Калинович, а з 
тих, чия діяльність розпочалась 
пізніше, 0. Л. Кундзич. Б. Тен 
мав блискучого попередника в 
особі В. Свідзінського, переклада
ча Гесіода і Арістофана, Пушкіна 
і Гюго. Як перекладачі німецьких 
поетів, зокрема Гете, Шіллера і 
Гейне, визначились Д. Загул і 
В. Кобилянський. Французьких 
поетів перекладав В. Бобинський, 
американських —  І. Кулик.

У перших лавах майстрів укра
їнського перекладу треба, зви
чайно, поставити Миколу Бажана, 
який не тільки виконав титанічну 
роботу, ознайомивши нас у бли
скучих перекладах з грузинською 
поезією, а перекладав також і 
Словацького, й Шекспіра, і Мая- 
ковського, і Данте.

Багато уваги вділяє перекладо
ві Л. Первомайський: Гейне, Пе- 
тефі, Лі Бо —  це тільки частка 
того визначного внеску, який він 
зробив у нашу перекладну пое
зію.

Але перелік перекладачів уже 
виходить за тематичні межі цієї 
статті. Це лише кілька уваг про 
кількох майстрів перекладу. І то 
уваг імпресіоністичних. Бо кожен 
з цих (і не тільки з цих) майст
рів вимагає спеціального дослі
дження.
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«шпиязнь»
ПРО ГРИГОРІЯ КОЧУРА

Однією з найактивніших сек
цій Спілки письменників України 
є секція перекладу, в якій важ
ливу роль відіграє Григорій Ко
нур —  перекладач, теоретик пе
рекладу, критик, чудовий знавець 
європейської й вітчизняної літе
ратури, популяризатор та ентузі
аст польської поезії.

Завдяки його пристрасній лю
бові до польської поезії вийшла 
друком велика добірка творів 
Юліана Тувіма. Завдяки його зу
силлям українські поети готують 
до видання велику антологію 
польської поезії, починаючи з 
Міколая Рея й до наших днів; над 
антологією разом з ним працюють 
літературознавці Юлія Булахов- 
ська та М. Гнатюк.

Енергія і працьовитість цієї не
молодої вже людини (народився 
він 1908 р.) гідна подиву. Ак
тивна участь у секції переклада
чів, співробітництво в московсько-

Скорочений переклад з поль
ського журналу «Пшиязнь».

му виданні «Майстерність пере
кладу», підготовка до друку пое
тичних творів Миколи Зерова, 
праця над дослідженням «Риль
ський —  перекладач», численні 
статті з теорії-та історії перекла
ду, нарешті власні переклади з 
французької, англійської, че
ської, словацької та польської лі
тератур, організаторська праця 
над створенням зіграного ансамб
лю, а скоріше, школи українських 
перекладачів, продовження спра
ви, розпочатої Максимом Риль
ським (чиїм близьким побратимом 
по перу і другом був Григорій 
Еочур), —  це тільки частина то
го, чим він займається.

«Я  мав щастя, —  каже Григо
рій Кочур, —  слухати такого ви
датного поета й перекладача як 
Микола Зеров, що разом із Степа
ном Савченком прищепив мені лю
бов до нелегкої праці переклада
ча. Я переклав низку віршів 
Франсуа Коште, Бодлера, Маллар

ме, Верлена для антології фран
цузької поезії. Ще за студент
ських часів, у 20-і роки, до рук 
мені потрапила антологія поль
ських поетів Міхала ' Хороман-* 
ського, потім я познайомився' з 
віршами скамандритів. Мене зача
рував Тувім. Я,переклав низку 
його творів. Перекладав також 
вірші Віттліна й Слонімського.

На жаль, у тридцяті роки мені 
не вдалося опублікувати ці пере
клади. 1936 року мені пощасти
ло надрукувати кілька перекладів 
із грецьких та римських поетів 
для антології, виданої професо
ром 0. Білецьким. Окрім цього, я 
доробляв свої переклади з Туві
ма. Та початок війни перекреслив 
усі мої задуми. Допіру третя «ата
ка» на Тувіма принесла сподіва
ний результат —  за моєю участю 
друком вийшов чималий том йо
го віршів.

Зараз перекладаю багато: Міц- 
кевича, Словацького, Лесьм’яна, 
Ружевича, Марію Ясножевську- 
Павліковську і Норвіда. Протя
гом останніх років Норвід був 
улюбленим поетом Максима Риль
ського. Активним шанувальником 
Норвіда нині є Володимир Лучук, 
молодий здібний поет і перекла
дач».

Загалом Григорій Кочур біль
ше й охочіше говорить про своїх 
колег, аніж про себе.

Ця скромна, сповнена творчих 
планів людина —  не тільки мрій
ник, вражений гарною «поль
ською хворобою», яка допомагає 
йому досліджувати багатства 
польської поезії, він уміє любов 
до неї передати також іншим, ор
ганізовувати зусилля переклада
чів, втілювати їх у щораз нові 
поетичні томи, бо незабаром,, по
ряд з «Антологією польської пое
зії» , в дбайливо редагованій серії 
«Перлини світової лірики», вий
дуть вірші Норвіда, Стаффа, Бро- 
невського та інших.

Григорій Кочур прийняв з рук 
Миколи Зерова й Максима Риль
ського теслярську сокиру, долото 
й рубанка, щоб продовжувати бу
дувати прогони мостів україн
сько-польської дружби, і разом зі 
своїми колегами він докладає всіх 
зусиль, щоб цей міст був міцний, 
довговічний і гарний.
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РОБЕР М ЕР  ЛЬ Малюнки Ю. Ш е й н і с а

РОМАН

У СУБОТУ ВРАНЦІ
Сонячні промені весело грали на двох ко

лонах покинутих машин, яким не видно було 
кінця-краю. Майя неквапливо йшов по
між них серединою дороги. Раптом 
в око йому впала дуже гарна меркюрі ко
льору хакі. Певне, генеральська; на радіа
торі ще тріпотів прапорець. У машині спало 
двоє солдатів. Вони зняли спинку передньо
го сидіння, перекинули її на заднє і, простяг
тись на весь зріст на м'яких шкіряних по
душках, спали поруч із виразом безмежно
го блаженства на обличчі.

Нараз Майя почув стукіт коліс по бруків
ці. З-за прадої колони машин на дорогу ви
їхав невеличкий двоколісний візок. Його 
котив піхотинець. На візку, ногами вперед, 
лежала жінка. Високо задерта сукня оголю
вала її товсті червоні стегна, що з кожним 
рухом візка похитувались, наче в якомусь 
сороміцькому танці.

Заскреготавши колесами на нерівному 
брукові, візок звернув у вулицю, якою йшов 
Майя, і зупинився на розі. Очі жінки скля
ним поглядом дивилися в небо. На скроні 
чорніла велика дірка.

Піхотинець опустив одну з ручок і витер 
рукою чоло. Це був кремезний чолов'яга з 
велетенськими руками, голубими просто
душними очима й обличчям боксера. Він 
подивився на Майя і сумно похитав голо
вою:

— Отакі-то справи!
Потім опустив другу ручку і, притримуючи 

візок ногою, щоб не перекинувся, витер 
шию.

— У тебе є що закурити?
Майя простяг йому пачку сигарет.
— Візьми й про запас!
— Ти справжній друг! — мовив чоловік.
Він узяв три сигарети і обережно поклав

їх по черзі у внутрішню кишеню гімнастьор- 
ки.

— Я взагалі не курю, — сказав він, — але 
не годен більше витримати цього сморо
д у .— Поплювавши на долоні, він взявся за 
ручки й сердито штовхнув візок.

Майя мовчки ішов поруч.
— Де твій підрозділ? — спитав піхоти

нець,
— В Сана.
— Ти ж не туди йдеш!
— А я обійду кругом і повернусь через 

дюни.
— Справа твоя! — одказав піхотинець.
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Руки його якось неприродньо тремтіли.
— Чорт! — вилаявся він. — Оце так вско

чив у халепу! З самого ранку вожу трупи. 
Цей уже десятий, розумієш, десятий! І це 
ще не все, хай йому всячина!

Майя подивився на труп жінки. Двадцять 
п'ять, щонайбільше тридцять років. На ній 
була тільки коротенька легка сукня з вибій
чаної тканини. Адже вчора тут так пекло 
сонце!

— Чорт! — знову вилаявся піхотинець. —
Коли запитали, хто вміє правити машиною, 
мені треба було мовчати, а то спіймався, 
мов той шмаркатий некрут. «Ви вмієте? — 
мовив капітан. — От і гаразд!» — І тиць мені 
в руки цього візка возити трупи! Я спробу
вав одхреститись, а він і каже: «Слухайте,
Ніттель! Може, ви хочете демобілізувати
ся?» Демобілізуватися? Е, ні! Мертвяки мене 
нітрохи не бентежать, але тягати візка якось 
воно негарно! Мов та коняка! — Він зиркнув 
на Майя. — До армії я працював водієм 
таксі. Возив уночі пасажирів, — скромно до
кинув він.

— Звичайно, тобі не личить тягати цю 
тачку.

— Ну звісно ж, — мовив Ніттель. — Отож 
я й кажу капітанові: «Чому б не взяти гру
зовика? Кругом грузовиків скільки хоч. Я 
зараз прижену один-два, скільки треба».
І що ти думаєш? «Тобі дано завдання», — 
відповів капітан. То що я мав з таким гово
рити?

Навпроти мчав рено кольору хакі. Авто
мобіль загальмував перед самісіньким віз
ком. В проході між двома колонами поки
нутих машин розминутись було просто не
можливо, бо рено зайняв увесь вільний про
стір. Водій нетерпляче натиснув на клаксон. 
Потім знову. Ніттель почервонів.

— Куди ж мені, по-твоєму, подітись?
Він підпер ногою візок, запалив одну із 

сигарет, які йому дав Майя, і, поклавши руч
ки долі, спокійно присів на одну з них.

З машини притьмом вискочив молодий 
лейтенант. Швидко підійшов до них.

— Забирайтеся з дороги, — грубо нака
зав він, — я везу генералові депешу. Мені 
нема коли тут стояти!

— А куди я, по-вашому, можу ч забра
тися? — лагідно спитав Ніттель.

Лейтенантик озирнувся довкола. Від'їхати 
справді не було куди. Машина й візок стоя
ли майже впритул.

— Гаразд! Тоді повертайте назад. Най
ближче перехрестя за п'ятсот метрів звідси.

— Е, ні, вибачте! — відказав Ніттель тим 
самим тоном. — Вибачте! Якщо я поверта
тиму назад перед кожною стрічною маши
ною, то мені доведеться возитися туди й 
сюди з небіжчицею аж до вечора. Самі по
вертайте назад, у вас, як не є, автомобіль.

Останню фразу він проказав самими кін
чиками губ, підбираючи слова, мов класна 
дама.

Лейтенант на мить замислився.
— Це неможливо. Чого я маю повертати 

назад, коли мені треба їхати вперед? Та й 
крім цього, — додав він сердито, — чого це 
я маю вислухувати ваші поради! Годі! Я везу 
депешу генералові, справа дуже нагальна, 
отож я вам наказую: повертайте назад! Ви 
мене зрозуміли? Я вам наказую повернути 
назад!

Ніттель навіть не поворухнувся.
— Ви що, не чуєте? — загорлав лейте

нант. — Повертайте назад!
— Послухайте, лейтенанте!—відказав Ніт

тель. — Капітан Бларі наказав мені відвезти 
цю цивільну особу до мерії, і я виконую 
його наказ.

— Я чхаю на вашого Бларі! Повертайте 
назад!

— Може, ви і справді чхаєте, — відповів 
Ніттель тим самим солоденьким голос
ком, — однак мені наказано відвезти цю ци
вільну особу до мерії, і я її туди везу.

— Цивільну особу? Що це ще за цивільна 
особа? Де вона?

— Осьдечки, — відповів Ніттель, показу
ючи на труп жінки.

— Чорт забирай! — заревів лейтенант.— 
Ви з мене глузуєте! Повертаєте назад чи ні?

— Я виконую наказ капітана Бларі. А на
казу слухатися когось іншого мені не давав 
ніхто.

— Чорт забирай! — крикнув лейтенант. 
Він зовсім знавіснів од люті. — То, кажете, 
вам ніхто не наказував слухатись когось ін
шого? Я вам зараз покажу! Може, ви ска
жете, що не маєте права слухатись офіце
ра? А може, ви не знаєте, що таке офіцер 
взагалі? Може, ви не бачите моїх двох на
шивок, чорт забирай!

— Як вам не сором лаятись отак при не
біжчиці! — мовив Ніттель.

Лейтенант зробив зовсім несподіваний 
рух — вихопив пістолет і наставив його на 
Ніттеля. Він уже зовсім утратив самовладан
ня, і пістолет просто танцював у його руці.

Ніттель зблід, але не поворухнувся.
«Кепські справи, — подумав Майя. — 

І все через мене. Якби не я, то Ніттель дав
но б уже послухався. А цей жовторотий, 
чого доброго, може його уколошкати».

Ніттель і лейтенантик пильно дивилися 
один на одного і, здавалося, не могли вже 
запобігти тому, що мало статись.

— Стійте! — крикнув Майя.
Обидва здригнулись і обернулися до ньо

го; здавалось, вони були незадоволені тим, 
що він втрутився в їхній незвичайний поєди
нок.

— Стійте!
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Обидва невідривно дивилися на Майя, а 
він не знав, що казати далі.

— Стійте, — мовив Майя, — здається, є 
вихід. Бачите он ту маленьку машину? Вико
тимо її на середину вулиці, випхнемо візок 
на залізничний насип, потім поставимо ма
шину на місце, і в£ш рено зможе проїхати.

На мить запала мовчанка.
Лейтенант сховав пістолет.
— Можна й так, — буркнув Ніттель, не 

дивлячись на лейтенанта. Без нічиєї допо
моги він ухопив машину за буфер і, підняв
ши передній міст, мов пір'їнку, закинув убік.

— Готово!
— З візком буде важче, — звернувся він 

до Майя. — Я потягну за ручки, а ти під
штовхнеш ззаду.

Він уперто не дивився на лейтенанта.
— Гаразд.
Ніттель узявся за ручки, — він стояв ли

цем до залізничного насипу, — і, розігнав
шись, потяг візок нагору. Він напружував усі 
сили, але насип був стрімкий, пісок зсову
вався вниз, і візок напівдорозі зупинився.

— Штовхай, ради бога, штовхай!
Майя штовхав з усієї сили, але допомогти 

Ніттелю не міг: візок стояв майже сторчма, 
і Майя буквально тримав його на собі.

Раптом Майя голосно вилаявся. Труп жін
ки почав сповзати вниз. Майя ледве встиг 
ухопити її за стегна й трохи підсунути вгору.

— Що там таке? — спитав Ніттель, повер
нувши голову.

— Вона сунеться на мене.
— Бо ти, мабуть, їй сподобався! — відка

зав Ніттель і зареготав.
— Тримайте її, щоб зовсім не впала! — 

закричав лейтенант. — Я зараз вам допо
можу.

Він справді підбіг їм на поміч разом із 
своїм шофером. Тепер усі четверо намага
лись витягти візка з небіжчицею нагору. Але 
в них нічого не виходило.

Нарешті, Ніттель кинув ручки, схопив ві
зок за дошки знизу й разом з іншими почав 
піднімати його. За хвилину візок стояв уже 
на залізничному полотні. Всі четверо випро
стались, важко дихаючи. З обличчя в них 
градом котився піт.

— Ніколи б не сказав, що це так важко,— 
мовив шофер.

— А ти як думав? — відповів Ніттель.
Лейтенант приязно глянув на нього.
— Що й казати, добре чуприну нагріли.
— Так, — озвався Майя, — сім потів ви

йшло, поки викотили.
— Важка не дівка, — мовив Ніттель. — 

Якби вона сиділа в кріслі, я б підняв її од
нією рукою. Важкий візок. Погляньте, скіль
ки на ньому всякого залізяччя. Порожній і 
то важко тягти!

— Поїхали! — з жалем у голосі сказав 
лейтенант.

Він збіг униз по насипу, за ним шофер. 
Внизу лейтенант обернувся.

— Дякую! — голосно крикнув він. — І до 
побачення!

Майя здавалось, що той, якби можна бу
ло, неодмінно запропонував би їм разом 
випити.

— До побачення! — гукнув у відповідь 
Майя.

Ніттель розтулив рот, щоб і собі відповіс
ти, але стримався.

Лейтенант ухопив остін за буфер, як це 
недавно був зробив Ніттель, але не подужав 
підняти передній міст машини. Мусив заче
кати, поки йому на поміч прийшов шофер.

Хряпнули дверцята рено. Машина загур
чала й поїхала.

— До побачення, красуне, й нехай тобі 
твій генерал надає по с...! — гукнув їй услід 
Ніттель і) в зя в ш и с ь  за ручки візка, покотив 
його поміж рейками. — Якщо вже дістались 
сюди, то доведеться якийсь час їхати цією 
дорогою, — мовив він. — Далі насип буде 
нижчий, і ми з'їдемо вниз. Раптом він спи
нився.— Ти бачив цю дівицю з пухкавкою? 
Бачив? Він мало не уколошкав мене, йолоп! 
Що ж це воно виходить, хай йому грець? — 
невгавав він. — Французи вже вбивають 
французів. Оце дожились! У кого зброя, на 
боці того й закон. Це вже як у джунглях.

Сонце припікало дедалі дужче. Майя 
зняв гімнастьорку й перекинув через руку. 
Моря ще не видно було, але відчувалося, 
що воно вже близько. Повівав свіжий соло
нуватий вітрець. А попід насипом, скільки 
сягало око, двома колонами тяглися поки
нуті машини.

— Клята війна все зіпсувала, — сказав Ніт
тель. — Ще недавно я був такий щасливий. 
Я добре заробляв. Працювати вночі водієм 
таксі, що не кажи, важко, але тариф подвій
ний, перепадає на чай, та й, звісно, клієнту
ра не та, що вдень. З Лічильником теж тріш
ки махлював, отож усе було як слід. — Ніт
тель хвилину помовчав. — Отож я й кажу! 
Щоранку, повертаючись додому, я віддавав 
дружині сто франків! Ото був заробіток! 
І собі дещо лишав, бо з порожньою кише
нею ходити якось не пасує. Бувало, за ніч 
візьмеш склянок сорок.

— Сорок склянок?
— Атож. Зустрінеш у барі товаришів, їх 

почастуєш, вони тебе, сам розумієш. Най
частіше я брав бірр, часом перно. Я б не 
сказав, що багато пив, але склянок п'ятнад
цять за ніч перепускав, і голова не боліла.— 
Ніттель зупинився і, обійшовши візок, обе
режно натяг жінці сукню на ноги. Та сукня 
все одно не закрила її голих колін. — І сам 
не знаю, навіщо роблю це, — мовив він,
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ніби вибачаючись перёд Майя, — їй же за̂  
раз однаково. Як я вже тобі казав, — 
провадив він далі, — я працював водієм ніч
ного таксі. Заробіток хороший, та й взагалі 
цікаво. Ти не можеш собі навіть уявити, що 
іноді доводиться бачити. Це теж своєрідна 
школа життя. А ти що поробляв до армії?— 
раптом спитав він Майя.

— Нічого особливого.
— Розумію, розумію,—одказав Ніттель.— 

Це я просто так спитав, аби не мовчати. 
Зрештою, людина робить те, що їй подо
бається, еге ж? Дивно: у тебе такий поваж
ний вигляд. На мою думку, ти вчитель.

Майя усміхнувся.
— А хіба у всіх учителів буває поважний 

вигляд?
— Та ні, не у всіх. Я знав декого з них, це 

були дуже веселі хлопці, але все одно напу
скали на себе цей вигляд. Очевидно, тому, 
що навчали дівчат. Дивиться на тебе такий, 
і, здається, весь час насторожі, щоб ти не 
бовкнув якоїсь дурниці.

— І в мене теж такий вигляд?
— Точнісінько, — відповів Ніттель. І вели

кодушно докинув: — У кожної людини свій 
вигляд, затям собі. І вона зовсім не винна, 
що в неї такий вигляд... Отож, я, — про
вадив він далі, хвилю помовчавши, — що
ранку приносив своїй дружині сто франків! 
Сто франків! І вона не скаржилась. Бачив би 
ти, яка вона була щаслива! Та й я, знаєш, 
людина серйозна, працюю, скільки сили. 
Що ти хочеш: голова сім'ї! Зачекай!—мовив 
він, втупившись у Майя своїми голубими 
очима. — Я тобі покажу фотографію свого 
синка.

Невеликий гаман, засмальцьований і на
пханий всякою всячиною, що аж розпирає 
його. Фото з позагинаними краями. На 
ньому — синок під час першого причастя. 
Напомаджене волосся, розгублене об
личчя...

— Хороший хлопець!
— Ще б пак! У школі він усіх лупцює. 

Я кажу це не тому, що він мій син, — просто 
він дужий хлопчина. — Ніттель обережно 
поклав фото в гаман. — Навчається в мона
стирській школі. Якщо хочеш знати, мені 
церква байдужа. Пекло мене не лякає, а в 
рай я не вірю, але хлопчаки дивляться на це 
зовсім інакше. — Якийсь час він котив візок 
мовчки.

— Мені на мою дружину немає чого скар
житись, це серйозна жінка, та й з чоловіком 
їй пощастило, можеш мені повірити, — зно
ву заговорив Ніттель.— Бо я, хоч і дужий 
як кінь, спокійна людина. У мене є жінка, і 
більше я нікого не хочу знати. Інші тільки й 
скачуть у гречку, а я не такий. Не запере
чую, двічі або й тричі на тиждень стрінешся 
з товаришами, але ж то інша річ. Заходиш у

бар близько другої години ночі, бо зовсім з 
ніг падаєш. Все-таки важко висидіти ніч за 
кермом. Очі злипаються від сну. Вип'єш дві- 
три чарчини, щоб трохи підбадьоритись. 
І раптом хтось із хлопців гукає: «Нумо ще 
по одній!» Хіба відмовишся? «Давай!» Випи
ли. А за хвилину кожен знову у своїй тара
тайці, кожен знає дорогу, бо їздив цими 
вулицями хтозна-скільки. Четверо таксі 
мчать одне за одним. Поворот, другий... 
Машина за машиною. Розважались, просто 
приємно згадувати! Але хлопці вміли й пра
цювати, будь певен. А це не так легко! Го
ловне, піймати пасажира. Ти мене розумієш? 
їдемо, зупиняємось, гукаємо дівчат...

— І тобі це приносило задоволення?
Ніттель здивовано глянув на Майя.
— Ти що, дурний? Яке ж тут задоволення? 

Це просто для сміху. Стривай, на чому я зу
пинився?

— Гукаєте дівчат.
— Еге ж. Гукаємо дівчат. Гарний був час, 

скажу тобі! Серед хлопців були такі, що 
клали дівчат на подушки. Я не такий. Я ба
чив, що ці дівчата не варті того, аби на них 
витрачатись. Я робив так: сам розсядуся на 
подушці, а дівка — навколішках біля моїх 
ніг. Ти мене зрозумів? Мов той паша! Не 
кажи! Я хоч і ненадовго, але корчив із себе 
велике цабе. Отак сиджу собі на задньому 
сидінні, а дівка — біля моїх ніг! Отоді тільки 
й відчував себе людиною! «Жозефе, поїха
ли!» Іноді я купував собі велику сигару, щоб 
закурити її в таку хвилину. Второпав? Роз
сядуся на задньому сидінні, сигара в зубах, 
мов той бос із своєю секретаркою. А дівка 
біля ніг, уторопав? І все це за десять фран
ків.

— Ну, це вже дурні жарти.
— Згоден, згоден!— жваво відказав Ніт

тель.— Але ж за десять франків! Подумай, 
за десять франків! А були серед хлопців і 
такі, котрим це нічого не коштувало. Спали 
з дівками й не платили ані франка!

— Оце вже свинство!
— Свинство? Для кого свинство? Для ді

вок? А хто вони такі, ці дівки? Ніхто! Про 
них не варто навіть мову заводити. Я б та
кого, звичайно, не зробив. У мене принципи. 
Я забув тобі сказати, — додав він, — що я 
теж учився в монастирській школі.

Майя усміхнувся і витяг з кишені пачку 
«Голуаз».

— Хочеш сигарету?
— Тобі ж самому нічого не залишиться.
— Бери. Мені вони дісталися даром. Про

давець не схотів узяти в мене грошей.
— Та ну? — вигукнув Ніттель і зупинив ві

зок. — Неправда!
— їй-бо.
— Ти з мене г лузуєш.
— Та ні.
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•— Кажеш, не схотів, щоб ти заплатив зё 
сигарети.

— Еге ж.
— Відмовився взяти з тебе грошики?
— Так.
— Просто не віриться! А він, бува, не з'ї

хав з глузду?
— Та ні. Просто це деморалізований тип.
— Деморалізований, кажеш? Ну й слівця 

ж у тебе! Деморалізований! Хай би всі вони 
деморалізувалися! Ото була б чудасія! За
ходиш у крамницю: «Дайте мені те і те, та 
швиденько!» Тобі загортають, що ти сказав, 
усміхаються і дають! Ти йдеш собі геть, не 
заплативши ані су. Справжнє кіно!

— Тоді б і ти возив своїх клієнтів без
платно.

— А чого б і ні? Адже я брав би все без 
грошиків! Виходило б одне на одне.

— А дівки ж як? — усміхаючись спитав 
Майя.

— Так само! І дівки безплатно. Вони теж 
безплатно. Ото була б чудасія, еге ж? Ти 
помітив, — провадив він далі, — що до цієї 
клятої війни ніхто не страждав? Навпаки, 
люди були навіть щасливі. Тоді ми цього не 
цінували. Тільки тепер схаменулися. І я, 
і моя жінка, і мій старий! Жили й лиха не 
знали! А яка в мене дружина! Таку любку, 
як моя дружина, не так легко знайти. Прав
ду кажучи, це я її виховав. Боже, як згадаю 
ті ночі, що були ще недавно! Надворі дощ, 
буря — здається, от-от завалить хатину, а ти 
з жіночкою в ліжку, в теплі. А збоку на стіні 
нічничок. Ото життя: надворі дощ, вітер, а 
ти з.жіночкою в теплі, на перині! І не тільки 
ми лежали отак у теплі в ліжку, над яким 
горів нічничок. Обіймеш її, пестиш, голу
биш. Боже, яка це краса! Тоді цього ніхто 
не цінував! Хлопці стрибали в гречку... — 
Він зупинив візок і сумно глянув на Майя. — 
Ти теж цього зазнав чи ні? Скажи, зазнав?

— Чого? Кохання?
— Та ні, не кохання. Отого, про що я тобі 

розповів, Надворі дощ, вітер, а ти в своїм 
закапелку, в теплі, з дружиною, а збоку ніч
ничок. Розкошували і не цінували! А тепер 
облизуйтеся!

— Так, — сказав Майя, — твоя правда.
— Молодець! — радісно вигукнув Ніт- 

тель. — Ти мене зрозумів! Я так і знав, що 
ти хороший хлопець, хоч у тебе трохи й по
важний вигляд. Треба бути хорошим хлоп
цем, щоб це зрозуміти.

— Скажи, — мовив він, знову зупинив
шись.— Як ти гадаєш: коли прийдуть фріци, 
вони всіх нас теє, чи ні? Дехто каже, що 
вони приїдуть на танках з вогнеметами. І ви
нищать геть чисто всіх!

— Можливо. На війні всяк буває.
— Невже вони справді так зроблять... Це 

ж стільки народу...

І мовчки покотив візок далі, насупивши 
брови.

Майя дивився на труп жінки й думав, що, 
можливо, колись він теж отак лежатиме, 
закляклий, з застиглим поглядом, його по
кладуть у дерев'яну скриню, і він згниє в 
землі. Колись. А може, навіть завтра. Може, 
за кілька місяців. А може, й за двадцять ро
ків. Але цей день неодмінно настане. В жит
ті нічого не можна точно передбачити, тіль
ки смерть. Смерть — це така річ, на яку 
можна розраховувати напевно.

— Мені треба праворуч, — сказав Ніт- 
тель, зупиняючись. — Відпочинемо?

— Ні, я повертаю назад. Пізно вже.
Ніттель опустив ручки візка і — вкотре

вже — прикрив убитій сукнею стегна.
— Бідолашна ти моя, — замислено мовив 

він, плескаючи її по колінах. — Все-таки 
життя паскудна штука! Воно з тобою жор
стоко пожартувало, ціпонько! — Він обер
нувся до Майя.

— То що, попрощаємось?
— Так, мені вже пора вертатись.
— Що ж! — з жалем сказав Ніттель. — 

Тоді попрощаємось.
— Так.
— До побачення.
— На все добре.
— Бувай. Завжди до твоїх послуг.
— Дякую, — відповів Майя. — Краще 

обійдуся.
Ніттель зареготав.
— Ти, бачу, веселий хлопець, хоч трошки 

й похмурий на вигляд.
Він підняв ручки візка і, напруживши всі 

сили, покотив його далі.
— Дякую за сигарети! — обернувшись 

гукнув він Майя.

В міру того, як Майя все ближче підходив 
до Сана, автомашин ставало дедалі більше. 
Вони були всяких розмірів і форм — веле
тенські ваговози рено, присадкуваті, мов 
танки, англійські грузовики «402» з перед
ньою тягою. Майже кожній з машин бра
кувало одного, а то й двох коліс. А на ма
леньких остінах колеса були зняті геть усі. 
Машини лежали на спині, мов скарабеї ко
льору хакі, здавалось, що це їх, граючись, 
поперевертала якась дитина.

Майя кілька раз запитував себе, навіщо 
здалися людям колеса, які вони познімали 
з машин. Тільки на великих ваговозах іще 
можна було їздити. На деяких мотори, згід
но з наказом, були виведені з ладу, але 
більшість стояли цілі й неушкоджені, в ба
ках було повно пального. Майя знизав пле
чима. В нього і його товаришів теж був ав
томобіль — англійська санітарна машина, 
яку «захопив» Дері. Ця халабуда правила їм
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за спальну кімнату. Зараз маШин скрізь хоч 
одбавляй! А мотоциклів стільки, що їх мож
на розставити через кожні десять метрів на 
протязі десяти кілометрів!

«Зараз нам бракує не машин. Зараз нам 
бракує дороги», — подумав Майя.

Чоботи Майя, зовсім новенькі, — він зна
йшов їх під час відступу, — вгрузали в дріб
ний пісок дюн. Довкола було стільки вій
ська, що часом доводилось переступати 
через тіла, мов на пляжі. Праворуч, на гре
бені дюни, Майя помітив гурт солдатів. За
стромивши руки в кишені, вони, мов ті 
роззяви, дивились на небо. Вони стежили за 
боєм між німецькими бомбардувальниками 
та канадськими винищувачами і, мов боліль
ники на стадіоні, щоразу здіймали неймовір
ний галас, коли до них долинало татакання 
кулеметів.

Майя пройшов повз гурт солдатів, що по
сідали колом на піску. В центрі кола стояв 
бідон з вином, з якого вони по черзі пили 
кухлем. Один із солдатів, якого Майя нена
роком зачепив, обернувся і послав йому 
вслід прокльон. «Це за мої чоботи»,—всміх
нувшись, подумав Майя і озирнувся. Солдат, 
що вилаяв його, був білявий, гарний, широ
коплечий парубчак. Під нижньою губою в 
нього виднівся шрам. «Іще одне обличчя, — 
подумав Майя, — якого я більш ніколи не 
побачу. Така вже ця війна. Тут я зустрів ба
гатьох хлопців, яких опісля ніколи вже не 
побачу.

В мирний час життя якесь гармонійніше, 
злагодженіше. Зустрічаєшся з одними й ти
ми ж людьми сьогодні, завтра, через рік, 
потім губиш їх з очей, знаходиш знову. Все 
зав'язується й розв'язується, як по писано
му, м о е  у класичній трагедії. А на війні 
кожна подія відбувається якось сама собою, 
окремо, без зв'язку й послідовності».

Те, що вони називали табором, розкину
лося на Південному березі, за Сана, в неве
личкому ліску. Величезна маса солдатів без 
зброї, без командирів. Підійшовши ближче, 
Майя побачив, що поміж деревами то тут 
то там в'ється дим.

— Здоров!
— Здоров, сучий сину! — відповів Алек

сандр. ?
Цей веселий бородань порався біля вог

ню за кілька кроків од їхньої халабуди. Ру
кави сорочки в нього були закачані, і Майя 
вкотре вже замилувався його могутніми 
мускулами.

— А де ж хлопці?
Майя сів на своє звичне місце під правим 

переднім колесом халабуди й закурив сига
рету.

— Щойно тут був П'єрсон — читав свій 
молитовник. А це кудись подався. Сказав, 
що йде роздобувати хліб.

-— А Дері?
— Дері? Не знаю. Дері став дуже потай

ний. Дозволь зробити тобі зауваження: ти 
куриш перед їдою, а це шкідливо.

Александр відкривав консерви. Майя з 
усмішкою стежив за ним. Він знав, що Алек
сандр понад усе любить відкривати консер
ви. І справді, в нього це спритно виходило: 
він відкривав велике лезо складеного ножа, 
стромляв його в бляшанку і обводив понад 
краєм легко, спокійно, наче різав не метал, 
а масло. Так він викраював цілий круже
чок— рівний, без жодної зазубринки, який 
тримався на вузесенькій смужці. Потім за
гинав його догори й вивертав усе з бляшан
ки в сковорідку. Далі так само спокійно ки
дав бляшанку в скриньку, яку поставив з 
цією метою метрів за п'ять від халабуди.
І рідко траплялося, щоб він не влучив у 
скриньку. Бляшанка торохтіла, падаючи на 
такі ж самі порожні бляшанки. Це приноси
ло Александрові велике задоволення.

Александр підвів голову. Обличчя його 
розчервонілось, очі пекло. Йому важко було 
стояти в таку спеку над вогнем і ковтати 
дим. Великі краплі поту рясно вкривали 
його чоло. Він витер їх тильним боком до
лоні, взяв свій кухоль, зачерпнув вина з 
бідона, який стояв у холодку під халабу
дою, і з насолодою почав пити. Вино було 
прохолодне, кухоль теж приємно холодив 
губи. Крім цього, то був його кухоль. Він 
сам змайстрував його з консервної бля
шанки: старанно обпиляв краї, угорі обв'я
зав ізоляційним дротом і кінець його загнув 
у формі вушка. У кухлі вміщалось більше 
як півлітра. До того ж, його можна було 
поставити на землю, і він не перекидався. 
Не те, що нові армійські кухлики, які пере
кидаються від найменшого поштовху.

Александр сполоснув кухоль у бідоні з 
водою, що стояв праворуч, і почепив на 
гвіздку з внутрішнього боку дверцят хала
буди, що складалися з двох половинок. Міс
це цього кухля було тут, він висів тут поруч 
із кухлями товаришів, — тільки Майя не мав 
свого кухля, — сковорідками, котелками та 
порожніми бідонами, що їх роздобув Алек
сандр, коли вони приїхали до Сана. Нижче 
висіла лопатка, її власноручно вирізав Алек
сандр, щоб мішати тушковане м'ясо. Коли 
він куховарив, то розчиняв дверцята хала
буди, і тоді в нього все було напохваті. Про
дукти він тримав у пригвинченій до підлоги 
скриньці з висячим замком, що колись при
значалась для ліків. Александр витер очі і 
взявся руками в боки. Важко все-таки в таку 
спеку стояти, зігнувшись, над вогнем. Тре
ба, мабуть, дістати плитку.

М'ясо вже майже готове. Ось-ось прийде 
П'єрсон. Дері трохи запізниться, як звичай
но. Майя, як і завжди, сяде поруч нього,
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Александра. А П'єрсон “навпроти, спиною до 
муру Сана. Дері вмоститься поруч з Пирсо
ном. Кожен займе своє місце. А  він, Алек
сандр, стоятиме біля вогню, бідон з вином— 
праворуч, сковорідка з м'ясом — ліворуч. 
Він подаватиме товаришам. І дражнитиметь
ся з П'єрсоном, бо П'єрсон — кюре, а він, 
Александр, антиклерикал. П'єрсон розводи
тиметься про армію й про війну. Дері роз
повідатиме про свої довоєнні афери. А 
Майя почне молоти язиком — це він уміє. 
Або ж не скаже й слова і сидітиме насупле
но, як завжди, коли він мовчить. І знову все 
буде, як і не раз до цього.

Майя всміхнувся своїм думкам. Але рап
том усмішка зійшла з його лиця. По той бік 
гратчастої огорожі Сана він помітив багато 
рядів нош, які стояли на землі, накриті ков
драми. Під ковдрами вимальовувались неру
хомі людські тіла. На одних ношах ковдра 
була коротка, і з-під неї стирчали ноги, взу
ті в стоптані черевики; шкарпеток на ногах 
не було. Один черевик був зашнурований 
шпагатом. Майя ніяк не міг одвести очей від 
цих жалюгідних черевиків. За хвилину він 
підвівся й пересів на інше місце — спиною 
до огорожі.

— Слухай! Ти сів на місце Дері!
Майя сердито глянув на Александра.
— Місце Дері! Місце П'єрсона! Місце 

Майя!
— Ну й ще ти хочеш цим сказати?
— Просто смішно. Тільки позавчора при

були сюди, а вже кожен має своє місце.
Консервоване м'ясо смажилось на сково

рідці. Александр примружив очі від диму, 
потім глипнув на Майя.

— Ти щось не в настрої?
— Ні, все гаразд.
— Що ти робив сьогодні вранці?
— Сто чортів! Перестань мене допитува

ти! Причепився гірше тієї баби.
— Мовчу, мовчу! — квапливо мовив 

Александр.
Він підкинув у вогонь дров і трохи згодом 

знову запитав:
— Ну, що ти робив сьогодні вранці?
— Нічого, — відказав Майя, і обличчя 

його раптом гидливо скривилось. — Справді 
нічого. Анічогісінько.

— Розповідай, ради бога, не тягни! З то
бою завжди трапляється до біса пригод! 
Можна подумати, що ти влаштовуєш усе 
навмисне.

— Я вбив щура.
— Навіщо?
— І сам не знаю, — сумно відповів Майя.
— А потім?
— Потім зустрів одного типа, який віз на 

візку мертву жінку. Сказав, що його звуть 
Ніттель.

— І це все?

— Все! Ні! Стривай! Я ще спав з полькою.
— Що-о? — запитав Александр, випро

стуючись. — 3 полькою?
В його очах під довгими густими віями 

блиснула цікавість.
— З полькою? Це неможливо! Я з поль

ками навіть не цілувався. Полька! Все-таки 
цікаво! Ну і як?

— Як і з іншими.
— Ні, ти розказуй, ради бога розказуй! 

Я з польками навіть не цілувався. А ти ка
жеш, що спав.

— Сталася помилка. Вона подумала, що я 
жандарм.

Александр зареготав.
— Майя — жандарм! Ха-ха-ха! Старень

кий Майя, бережися! Я завжди кажу, що мій 
сон...

— For God's sake k
— Що це таке «for God's sake »? Ти щось 

хитруєш...
Майя підвівся й застромив руки в кишені.
— Так, — мовив він, — усе гаразд, так? 

Ти вважаєш, що все гаразд. Живемо собі 
потихеньку в халабуді поблизу Сана, на пів
денному березі. Всі ми хороші, давні друзі. 
Спимо досхочу, їмо непогано, хитруємо; всі 
ми хороші друзі, а ти наша мама!

— Ну й що далі?
— Нічого, — відрубав Майя,—все гаразд!

Я просто констатую: все гаразд! Англійці
вантажаться на кораблі, фріци наступають, 
а французи сидять на березі. Звідти море, 
звідси фріци, а ми — посередині — на смуж
ці берега, яка вужчає з кожним днем.

Александр випростався, взявся руками в 
боки й пильно подивився на нього. Якийсь 
час обидва мовчали, потім Майя сказав:

— Дай чогось випити.
— Вина? Чи, може, віскі Дері?
— Байдуже.
Александр виніс із халабуди пляшку віс

кі, налив у свій кухоль і подав Майя. Той 
нахильці випив.

— Я весь час думаю про те, що робить 
моя дружина.

Майя простяг кухоль Александров!, щоб 
той налив йому іще.

— Що робить твоя дружина, питаєш? Роз
кажи іще що-небудь про неї, Александре, а 
я послухаю! Вона в тебе гарна?

— Так, — відповів Александр, — дуже.
Майя засміявся:
— Розказуй, ради бога, розказуй! Ну як, 

добре я тебе передражнюю?
— Слова мої, а щодо голосу — треба ще 

трохи повправлятися.
— Розказуй, ради бога, розказуй!
— О, вже краще! 1

1 Ради бога! (Англ.)
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Майя жадібно випив віскі й підвів голову.
— Це не випадково, як ти гадаєш, що ми 

опинились на смужці, яка щодень вужчає? 
Я маю на увазі смужку землі між фріцами 
й морем.

— Про це ми з тобою ще не говорили.
— Говорили, але якось побіжно.
— Говорили про мою дружину.
— Не тільки. Я казав уже про цю смужку 

французької землі, що дедалі вужчає. Як 
ти гадаєш, це добре чи погано — опинитись 
на смужці землі, яка дедалі вужчає?

— Мелеш казна-що.
— Ні, любий мій старенький Александре. 

Я вважаю, що нам не поталанило, бо, уяви 
собі, на півдні Франції є невеличка смужка 
землі, яка зараз не вужчає.

— І що далі?
— Як що далі? Ми могли опинитися там, 

а не тут. Ти ніколи не питав себе, чому ти 
тут, а не там?

— Я не люблю безглуздих запитань.
— А здорово було б, якби ми зараз опи

нились на півдні, — знову озвався Майя. — 
Валялися б на піску, вигрівали б на сонці 
боки.

— Можеш вигрівати їх і тут.
— Е, тут не те. Тут навіть при гарній пого

ді не дуже погрієшся на сонці. — Він знову 
випив віскі. Його очі блищали, обличчя роз
червонілось. — Ні, — заговорив він трохи 
перегодя. — В цій стороні можна нагрітися 
хіба в якомусь закапелку. Сумний край — 
оцей куточок Франції. Сумний. Навіть у со
нячну годину.

— Це він тобі зараз таким видається.
— Я бачу його таким, яким він є. Це дуже 

сумний край. Брудний куточок на півночі 
Франції. Мокрий, брудний клаптик Франції, 
що дедалі меншає. Дай мені випити, — ска
зав він трохи згодом.

— Іще?
— Так. То про що ми до цього з тобою 

говорили?
— Про мою дружину.
— Ага, так! — згадав Майя. — Це дуже 

цікава тема. Гаразд! Розказуй, ради бога, 
розказуй! Я хочу ще раз послухати, яка в 
тебе гарна дружина.

— Що гарна, то гарна, — мовив Алек
сандр. — Але мене гнітить одне, — прова
див він далі,— вона скаржиться, що я з нею 
мало розмовляю, коли буваю вдома. Каже, 
їй зі мною нудно. А про що мені з нею роз
мовляти?

— Говори з нею про її душу, — порадив 
Майя. — Жінки дуже люблять, коли з ними 
говорять про їхню душу, особливо коли ще 
до цього плескати їх по стегнах.

— Ти п'яиий.
— Від чого? Від кухлика віскі?
— Від трьох.

— Пхе! Хоча б трохи ударило в голову!
— Ти п'яний.
— Я не п'яний. Я сумний. Я сумний, бо я 

дівчинка. Я сумна дівчинка.
Майя аж захлинався од сміху.
— І все ж таки у мене гарна дружина, — 

сказав Александр.
— В такому разі, — Майя підняв угору 

праву руку, — розкажи мені ще про неї, 
Александре! Твоя дружина чорнява чи бі
лява?

Майя сміявся, але десь глибоко в душі 
відчував страх і тривогу.

— Вона брюнетка з голубими очима.
— А плечі в неї гарні?
— Так.
— І спина теж?
— Так.
— А ноги довгі?
— Дуже! — відповів Александр. — В неї 

дуже довгі ноги! — Він зачинив дверцята 
машини й повернувся до Майя. — Це дуже 
гарно, коли в жінки довгі ноги. По-моєму, 
це вищий клас. Довгі ноги роблять мою дру
жину схожою на лілію.

— Але ж у лілії немає ніг.
— Я знаю, що кажу. Моя дружина схожа 

на лілію.
— Сто чортів! Александре, не говори 

мені більше про свою дружину!
— На ось краще з'їж,— сказав Александр.
— А що це таке?!
— Сендвіч. Поки прийдуть хлопці.
— Я не голодний.
— Ні, ти голодний.
— Заприсягнися, що я голодний.
— Присягаюсь.
— Тоді я тобі вірю.
Якусь мить обидва помовчали. Майя по

чав жувати сендвіч.
— Александре!
— Що?
— Я зроблю тебе рогатим, якщо зостану

ся живий.
— Якщо зостанешся живий, кажеш?
— Якщо... — сумно відповів Майя, жуючи 

сендвіч.
— А ось і наш абат! — сказав Алек

сандр.— Та ще й з двома хлібинами!
— Добридень! — привітався П'єрсон тон

ким голоском.
Александр подав йому руку.
— Здоров!
П'єрсон усміхнувся і опустив свої довгі 

вії. Потім віддав Александрові хлібини й 
став недалеко від Майя, спершись на мур.

— А ти проноза, абате.
— Еге ж, — BiflnoBje П'єрсон своїм м'я

ким тихим голосом, — мушу сказати, що я 
непогано облагодив цю справу.

Він витяг з кишені люльку й сів. Був 
якийсь замкнутий, дивився навколо себе
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невидющими очима, мов той кіт, що згор
тається в клубочок перед сном.

— Е ні! — сказав Александр.— Зараз ми 
будемо їсти.

— А мені вже не треба казати «добри
день»? — озвався Майя.

— Добридень, Майя.
— Ні, не так. Ніжніше, прошу тебе.
— А віскі в Дері ніжне?
— Ніжніше, ніж ти. Спробуй поздоровка

тись зі мною ніжніше, прошу тебе.
— Добридень, Майя.
— О, це вже краще, набагато краще. А 

тепер скажи оцьому вайлові, що ти на ньо
го чхаєш, і закури свою стару добру лю
лечку.

— Ні, хто-хто, а я все-таки дисциплінова
ний.

— Отже,— сказав Александр,— ти при
ніс два буханці хліба. Де ти їх дістав?

— Мені їх дав кухар із Сана.
— У тебе серед черниць є знайомі, не 

інакше,— мовив Александр.
П'єрсон граціозно підняв руку.
— Зовсім ні! Зовсім ні! Ми з кухарем 

швидко порозумілися віч-на-віч. Він оддав 
мені хліб за вино.

Майя не чув, про що говорить П'єрсон. 
Він слухав його голос. Голос у П'єрсона 
справді був ніжний. Він лився рівно, безпе
рервно.

— За яке вино? — спитав Александр.— 
Я ж тобі не давав ніякого вина. І нізащо не 
дав би. Кажи правду.

— Я його купив.
— Скільки заплатив?
— Двадцять франків.
— Двадцять франків! — вигукнув Алек

сандр.— Це ж марнотратство!
— Кожен буханець хліба мені обійшовся 

в десять франків.
— Десять франків! Десять франків за хлі

бину! Ти часом не здурів?
— Але в кожній з них буде по кілограму.
— Все одно! Десять франків за кіло хлі

ба! Ти, мабуть, зовсім схибнувся з розуму.
— Така такса.
Александр зняв до неба свої волохаті 

руки.
— Десять франків! Ні, ти тільки подумай 

своєю головою! Краще б ти нікуди не ходив.
— Дякую.
— Десять франків! — не вгамовувався 

Александр.— За буханець хліба!
— Я можу віднести, якщо хочеш.
— Е, ні, приніс, то хай уже буде.
— А то ми складемося втрьох на твою 

частку.
— Ну що ти з ним зробиш!—мовив Алек

сандр і нахилився до вогню.
Підвівши голову, він помітив, що Майя си

дить, відкинувши голову на стіну, з заплю

щеними очима. Він не раз помічав, що Майя 
чогось сумує.

— Агов! — гукнув Александр, звертаю
чись до Майя.— Ти зайняв місце Дері.

— Так! — розлючено відказав Майя,— 
Я зайняв місце Дері.

Він різко підвівся і сів на своє місце під 
переднім правим колесом халабуди. Алек
сандр подивився йому вслід.

— Не звертайте уваги,— буркнув він.— 
Мосьє в поганому настрої. Йому, бачте, на
бридло чекати, поки його візьмуть у полон.

— Не вгадав! — відповів Майя.— Я прос
то здивований! Про фріців говорять хтозна- 
скільки, а їх усе немає. Я вже навіть почав 
сумніватися, чи вони справді існують. Що не 
кажіть, а зустрітися з вищою расою все ж 
таки приємно.

— Гаразд,— сказав Александр.— Які ще 
новини?

— Зачекаємо, поки прийде Дері.
— Ні, розказуй, ради бога, розказуй. Не 

будемо ж ми чекати на нього сто та ще й 
сім років.

— Зачекаємо, поки прийде Дері.
Александр знизав плечима, підтягнув

штани й знову помішав консерви на сково
рідці.

Це були французькі м'ясні консерви. 
Александр радів, що смажить саме фран
цузькі м'ясні консерви. Англійські смажи
лись гірше. М'яса мало, сам жир. Ну, ось, 
обід готовий, а Дері все ще немає.

В цю мить з'явився Дері. Він поспішав; 
бігти заважав йому великий живіт. Обличчя 
його так запливло жиром, що важко було 
розібрати, де в нього кінчається шия й де 
починаються щоки. Він склав на животі руки 
й сів на своє звичне місце. Мовчки озирнув
ся довкола. Його очі були заховані за блис
котливими скельцями окулярів — він був ко
роткозорий. Часом вони проглядали крізь 
них — холодні, уважні, насторожені. Та за 
мить скельця знову починали поблискувати, 
і очі зникали.

— Давайте котелки!
— Ти для нас як рідна мати, Алексан

дре,— сказав П'єрсон.
— Ви можете начхати на мене будь- 

коли,— озвався Александр.— Але що б ви 
без мене робили? Особливо Дері й Майя.— 
Він підвівся, щоб загасити вогонь.— П'єр
сон— інша річ. Цей швидко знайде кухню, 
де харчується який-небудь кюре. І там йому 
буде непогано.

Всі четверо засміялися. Вони почували 
себе щасливими, що сидять тут разом, під 
одним сонцем.

Кухлі товаришів висіли напохваті з внут
рішнього боку дверцят халабуди. Алек
сандр зачерпував ними вино з бідона й по 
черзі подавав товаришам. Потім простяг

35



свого кухля Майя і зачекав, поки той вип'є, 
сам напився в останню чергу.

— То які новини, абате?
ГГєрсон вийняв з кишені чисту носову хус- 

тинку*й витер нею губи.
— В Брей-Дюні на кораблі пускають тіль

ки англійців. Нема-чого й думати спробувати 
там щастя. В кожному вбачають шпигуна. 
Мені розповіли, що на одному з кораблів 
виявили французького майора й ординарця, 
які потай пробрались туди. їх одразу ж ви
кинули за борт. Майор утопився. Ордина
рець насилу доплив до берега.

— Кепські справи, — мовив Александр.
Майя знизав плечима.
— Якщо це правда, то кепські.
— Так, — погодився з ними ГГєрсон. — 

Словом, англійці зараз дивляться на нас так, 
як ми дивились на бельгійців після поразки 
на каналі Альберта. Зрештою, англійці при
наймні вивозять своїх людей, а що робимо 
ми, французи? В принципі, евакуація йде в 
Дюнкерку і в Мало, але дуже невелика, та 
й то евакуюють боєздатні частини, а не ок
ремих осіб. Само собою зрозуміло, що ми 
теж не належимо до їхнього числа, — доки
нув він трохи згодом.

— Ну й що далі? — спитав Александр піс
ля деякої мовчанки.

— Нічого, — відповів ГГєрсон, глянувши 
на нього.

— Ти зварив непогану каву, Александре...
— Давай швидше мого кухля.
— А якби в неї влити ще віскі, — прова

див далі Майя, — то нічого більше й не тре
ба.

— Е, ні! Вип'єш і таку.
— А чому б і ні? — здивувався П'єрсон.
— Справді, чому б і ні? — спитав Майя.
— Я теж випив би, — озвався Дері.
— Бачиш, Дері теж хоче.
— Воля ваша, — відказав Александр. — 

Але попереджаю: у нас лишилося всього 
дев'ять пляшок.

— Це по три пляшки на день. Доп'ємо, 
поки прийдуть фріци.

— Зрештою, це віскі моє, — сказав Дері.
— Ти вкрав його з армійського складу.
— Вкрав — не вкрав, а воно моє.
— Це віскі наше.
— Послухай, — вигукнув Майя, — що ти 

морочиш нам голову? Неси його швидше 
сюди! Можна подумати, що це не віскі, а 
твоя кров.

Александр пішов до скриньки з-під меди
каментів і повернувся з пляшкою в руках. 
Він наповнив кухлі П'єрсона й Дері. Відтак 
налив у свій кухоль і подав його Майя.

— Я часто питаю себе, — буркнув він, — 
навіщо дозволяю цьому здоровилу пити з 
мого кухля першим.

Майя зареготав.

— Я теж питаю себе про це. — І, вийняв
ши з кишені сигарету, запалив.

Александр дивився на нього, як квочка на 
своє курча.

— Щуровбивця!
— Ти що, вбив щура? — спитав П'єрсон 

Майя.
— Треба ж мені було когось убити на цій 

війні.
— З пістолета?
— Трьома кулями. Правду кажучи, я про

шив його першою, а решту випустив просто 
так, бо трохи нервував.

— Дай мені свій пістолет: я вставлю тобі 
три гґЬтрони замість вистріляних.

Дері злякано здригнувся в своєму за
кутку.

— А ви не могли б знайти для цього ін
шого місця?

Александр знизав плечима.
— Не бійся. Абат уміє поводитися з пух- 

кавкою.
— Я це підтверджую, — сказав Майя.
Абат усміхнувся й повернувся до нього:
— На! Готово!
Майя вклав пістолет у кобуру і високо 

підняв кухоль.
— Цей келих я піднімаю за майбутніх вій

ськовополонених! — з притиском мовив він.
П'єрсон граціозно, мов стара дівка, заку

рив люльку.
— Не треба так швидко впадати в роз

пач, — озвався він. — Слухай, Майя, ти тро
хи знаєш по-англійськи, отож міг би спробу
вати щастя в Брей-Дюні.

Александр, який саме складав брудний 
посуд під дверима халабуди, запротестував:

— Е ні! Ні й ще раз ні! Ми не можемо по
кинути один одного після того, як усю війну 
були разом.

П'єрсон здивовано глянув на нього.
— Вчотирьох не завжди зручно, — сказав 

він. — Іноді одному набагато легше. Якщо 
комусь із нас трапиться бодай якась мож
ливість сісти на корабель, хай спробує. Така 
моя думка.

— Але ж ми стільки провоювали разом, 
ти що, забув?

— По-твоєму, — сказав П'єрсон, — нас 
усіх чотирьох так і повинні взяти в полон? 
Що ви на це скажете, хлопці? Дері! Чого ти 
мовчиш?

— Я за, — тихо сказав Дері.
— А ти, Майя?
— Я теж за.
— А ти, Александре?
— А що вам я? — відповів Александр і 

сів, затисши між коліньми пляшку віскі. — 
Можете йти, хто куди хоче, — нарешті, сум
но мовив він.

Він знову налив віскі й простяг кухоль
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Майя. — На, жалюгідний бевзю, пий, поки 
ще п'ється!

— Дякую, друже, — відказав Майя і ніж
но глянув на Александра.

— Я не такий дурний, — сказав Алек
сандр. — І ніколи марно не ризикую.

Він обвів очима товаришів, які сиділи пе
ред ним кожен на своєму звичному місці. 
Він, Александр, обслуговував їх. Все йшло, 
як і належить, в котрий уже раз. І ось П'єр- 
сон пропонує розійтися.

Александр раптом подумав про можли
вий відступ. Яка страшна річ — відступ! 
Справа не в небезпеці і навіть не в пораз
ці. Найбільше його лякало безладдя. Доро
ги забиті військовими частинами, втікачами, 
жінками й дітьми на візках, скрізь пожежі, 
побиті машини. А будинки, боже милосерд
ний, на що схожі будинки? Замість вікон 
зяють провалля, дахи зруйновані, меблі все
редині потрощені, посуд побитий, білизна 
валяється в смітті! Раніше Александр ніколи 
б не повірив, що можливе таке страшне 
безладдя і в таких масштабах. Зараз справи 
покращали. Значно покращали. Відколи 
вони прибули до Сана, все йде гаразд. 
Александр підрахував, що коли економити 
харчі, то їх вистачить ще днів на вісім. А то 
й на десять. Але ці чортові фріци, мабуть, 
прийдуть раніше.

— Це ж мільйони! — голосно мовив Дері.
Товариші подивились на нього, потім пе-

резирнулись між собою. Дері нікого не по
мічав. Він весь заціпенів, нерухомий погляд 
очей спрямував перед собою.

— Боже праведний, це ж мільйони! — 
провадив він далі. — Тут можна загребти 
мільйони!

Очі його, уважні, холодні, з таким напру
женням дивилися просто себе, що Алек
сандр, який сидів навпроти, озирнувся. Але 
побачив позаду тільки алею Сана, дерева 
обабіч неї та кількох солдатів.

— Де? — спитав Александр.
В нього був такий приголомшений вираз 

обличчя, що Майя зареготав. ГТєрсон повер
нув голову і подивився на Дері. А Дері ні
кого не помічав і далі дивився перед себе 
застиглими, нерухомими очима, мов риба 
крізь скло акваріума. '

— Бачите? — спитав Александр.
— Так, на нього знову найшло, — відповів 

Майя і запропонував ГТєрсонові:— Штов
хни його ліктем у пузо. Він прочумається.

— Послухай, Дері! — мовив Александр і 
взяв його за руку.

— Вліпи йому пару ляпасів!
— Бачите? — озвався Александр.
П'єрсон затермосив Дері за руку. Дері

аж підкинувся й почав сторопіло озиратися 
довкола себе.

— Бачили? — повторив Александр. — Це 
в нього від віскі.

— Не може бути. Він же ковтнув усього 
кілька крапель.

— Послухайте,— озвався нарешті Дері, — 
доки ви будете говорити про мене так, ніби 
мене тут немає?

— О, диви! А ти хіба вже тут? — сказав 
Майя.

— Припустимо, що тут.
— О, він уже, здається, тут!
Александр зареготав.
— Може, я щось говорив?
— Ти говорив про якісь мільйони.
— А... — пожвавішавши, озвався Дері. —

І що саме я сказав?
— Ти сказав: «Мільйони! Боже правед

ний, це ж мільйони! Тут можна загребти 
мільйони!»

— Я справді таке сказав?
Очі його знову заховалися за скельцями 

окулярів.
— Скажи, нарешті, що означають ці міль

йони? — спитав Александр.
— Не знаю, — невпевнено відказав він. — 

То я просто мріяв уголос.
— Ти вважаєш нас за ідіотів, — мовив 

Майя. — Коли такий тип, як ти, про щось 
мріє уголос, то це вже щось означає.

— Як це розуміти — такий тип, як ти?
— Не ображайся, прошу тебе.
— Отже, що ж це за мільйони? — спитав 

Александр. — Де вони? Де мільйони, що їх 
можна взяти? Тут?

Дері всміхнувся, і Майя знову подумав, 
що йому не так легко це зробити — адже в 
нього такі товсті щоки.

— Я знаю про це не більше ніж ти, — від
повів Дері. — Просто мріяв і все.

Запала мовчанка.
— Гаразд, — ображено мовив Алек

сандр. — Ніхто тебе не примушує відповіда
ти нам. — І підвівся. — Що ж, треба помити 
начиння. А ти мрій собі далі, але піди спер
шу принеси води. Сьогодні твоя черга.

— Нема куди поспішати, — відказав Дері.
П'єрсон старанно вибив люльку. Майя під

вівся і солодко позіхнув. П'єрсон глянув на 
нього.

— Що ти робитимеш сьогодні пообіді?
— Ти не думаєш, що це звучить смішно? 

Наче те, що ти робитимеш, має в даний мо
мент якусь вагу.

— Дері, я чекаю на воду,—  озвався Алек
сандр.

— Зараз принесу, — відповів Дері, але 
навіть не поворухнувся.

Тієї ж миті над головами в них щось про- 
свистіло й торохнуло за кілька метрів. Все 
довкола заволокло димом. Всі четверо при
пали до землі.
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— Сімдесятсімка,— сказав П'єрсон і за
кашлявся.

Дим почав густішати. Чулися крики й бла
гання о поміч. Знову просвистів снаряд і ви
бухнув неподалік. Біля Дері впав уламок 
дерева. Він підняв його і тут же кинув:

— Ти ба, який гарячий!
— Це з нош,— сказав Александр,— на 

ньому клаптик полотна.
Майя підвівся навколішки й зазирнув у 

сад. Снаряд влучив просто в мертвих. Видо
вище було жахливе. Майя пошукав очима 
ноші з чоловіком у стоптаних черевиках. 
Той лежав на місці, прикритий короткою 
ковдрою, з-під якої стирчали ноги в стопта
них черевиках. Його не зачепило. Майя зра
дів, сам не знаючи чому.

— Б'ють по них,— сказав він і знову ліг.
Дері кахикнув.
— Хай краще по них, ніж по нас.
— Добре тобі балакати! — сказав Майя.
— А ти хотів би, щоб влучило в нас?
— Ні.
— Я чомусь ніколи не боюсь артилерій

ського обстрілу,— зауважив Александр.— 
Бомби — оце справді страшно.

— Снаряди летять з такою швидкістю, що 
не встигнеш і подумати про страх.

Крики ліворуч все ще не вщухали. Мину
ло кілька хвилин. Скільки сягало око, скрізь 
лежали розпластані тіла в одязі кольору 
хакі. Праворуч од себе Майя помітив двох 
піхотинців, які залізли під машину. Він зов
сім не відчував страху, під ним була земля, 
а для нього це було головне. Табір, нещо
давно сповнений гамору й метушні, затих, 
мов від помаху чарівної палички. І він, 
Майя, теж мовчав. Лежав на землі, нічого 
не боявся й ні про що не думав. Він був сол
дат серед інших солдатів.

Александр звівся на лікті й голосно вила
явся, бо тільки тепер помітив, що ліг просто 
в попіл і забруднив усю сорочку. Вона в 
нього була ще зовсім чиста, він виправ її в 
Арку й надяг тільки сьогодні вранці. Кля
нучи фріців, він почав обережно обтрушу
ватись. Повернувши голову до П'єрсона, він 
поцікавився, чи П'єрсон молиться. Колись у 
нього був побожний товариш, який палко 
молився в такі хвилини.

— Послухай, П'єрсоне! — озвався він.— 
Ти віриш, що це була саме сімдесятсімка?

— Не вірю, а знаю,— відповів йому П'єр
сон своїм ніжним голосом.

«Свята душа»,— подумав Майя.
— А на яку відстань стріляє сімдесят

сімка?
— Як і сімдесятп'ятка.
— А на яку відстань стріляє сімдесят

п'ятка?
— Як? — здивувався П'єрсон.— Ти цього 

не знаєш?

— Я ж не святий, щоб усе знати.
— На десять кілометрів.
— О боже! — вигукнув Александр.— Де

сять кілометрів! Виходить, вони за десять 
кілометрів од нас!

— Може, й ближче. Десять кілометрів — 
це найдалі.

— Вони б'ють по Сана? — спитав Алек
сандр.

— Не думаю. Мабуть, хочуть намацати 
батарею сімдесятп'яток, яку поставили 
сьогодні вранці на Малому полі.

Майя глянув на Дері. Дері лежав блідий, 
верхня губа в нього тремтіла. «Боїться»,— 
подумав Майя.

— Що це за Мале поле?
— Воно розташоване неподалік звідси, 

метрів за п'ятсот. Ми проходили ним поза
вчора.

— Зрозуміло,— сказав Майя.— Отже, ти 
кажеш, що там стоїть батарея сімдесят
п'яток?

Дері й далі трясся, мов у пропасниці, і 
Майя стало за нього соромно.

«В тому, що він боїться, мабуть, я теж ви
нен!» — подумав він.

— Батарею поставили там сьогодні вран
ці. Лейтенантик дострілює свої останні сна
ряди. Непокірний лейтенантик.

— Клятий тип! — озвався Александр.— 
Через нього фріци б'ють по нас.

— Вони пристрілюються,— сказав П'єр
сон.— І, як бачиш, непогано.

— Ти так гадаєш? До Малого поля звідси 
п'ятсот метрів.

П'єрсон лежав поруч Майя. Майя ще ні
коли не бачив так близько його лиця. П'єр
сон усміхнувся своєю звичною усмішкою і 
опустив очі. В такі хвилини він скидався на 
непорочну діву. І не тому, що в нього були 
довгі вії й червоні щоки. Схожим з непороч
ною дівою його робив вираз обличчя, що 
з'являвся у нього, коли він опускав очі.

— Для артилерії п'ятсот метрів від цілі 
не так уже й погано,— усміхаючись, мовив 
П'єрсон.

— Можеш йому повірити,— сказав Алек
сандр.— Військову справу наш абат знає 
досконало.

— Може, по нас уже не палитимуть?
— Не знаю.
— Вистачить з нас і цього! — сердито від

повів Дері.— Я не збираюсь валятися отак 
весь полудень. Я поспішаю.— І спритно,— 
наскільки це можливо для такого товсту
на,— звівся на ноги.

— Ти куди?
— По воду.
— Ти що, зовсім очманів? — вигукнув 

Александр і підвівся.
Але Дері вже зняв з дверцят халабуди бі

дон і пішов уперед замашними кроками.
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— Дерії — закричав Александр. — Не 
роби дурниць! Дері!

Але той навіть не обернувся.
— їй  ж узяв дірявий бідон! — сказав 

Александр. І тут же простятся на землі.
Цього разу свисту снаряда ніхто не чув, 

бо він злився з вибухом. І всіх знову огор
нуло димом.

— Упав зовсім близько,—сказав П'єрсон.
Усі почали кашляти.
— Начебто там, біля криниць.
— Ти так гадаєш?
•— Бач, який там дим.
— Твоя правда,— мовив ГГєрсон. — Там 

дим справді густіший.
Александр підвівся.
— О боже, якщо Дері...
Але той уже стояв перед ними веселий і 

з порожніми руками. Він голосно реготав, і 
щоки й шия у нього не переставали дрижа
ти, мов желатин у тарілці, яку хтось трясе.

— Ой, хлопці! — захлинаючись од сміху, 
мовив він. — Якби ви знали, що зі мною 
було! — І зайшовся кашлем.—Це сімдесят- 
сімка, хлопці! — У Дері від сміху почав 
трястися вже й живіт. — Снаряд упав так 
близько, що звалив мене...— І знов зайшов
ся сміхом. Шия його нараз роздулася, мов 
велетенське воло, зробилась аж фіолетова, 
потім раптом стухла, і в горлі у нього щось 
захрипіло, забулькало. — Підводжусь... ці
лий, неушкоджений! Цілісінький! Хоч би 
тобі де шкрябнуло! — Дері зареготав, наче 
закудкудакав.— Слухайте далі, хлопці. На
хилився, щоб узяти бідон... Немає! Туди- 
сюди— пропав! Обшукав скрізь! Навіть на 
дерева заглядав! — Він ніяк не міг переста
ти сміятися.— Чорт забирай! Був бідон і не
має. Пропав...

Майя відвернувся. Од сміху Дері йому 
завжди ставало неприємно на душі.

— Отепер, думаю, Александр мені...
Троє товаришів, які обступили його, пиль

но дивились на нього.
— Що у тебе з рукою, Дері? — спитав 

раптом Александр.
— А що з нею може бути? — спитав той, 

усе ще регочучи.
Перехопивши погляди товаришів, Дері 

раптом замовк. Кров відхлинула у нього від 
щік і шиї. Він похитнувся,,та Александр встиг 
схопити його за плечі.

— Віскі! — крикнув він. — Принесіть віс
кі, швидше!

Дері стояв блідий як мрець. Його верхня 
губа тремтіла. Він дивився на свою руку. 
Вона була вся в крові. Внизу червоніла не
величка калюжа.

— Моя рука! О моя рука!
— Нічого страшного! — сказав Алек

сандр. і дав йому випити віскі.
— Моя рука! — стогнав Дері.

Александр вилив на рану рештки віскі з 
кухля. Але кров цебеніла далі. Дері зиркав 
то на руку, то на червону калюжу в пилюці.

— Стій рівно, — сказав Александр,— не 
вались на мене, бо розчавиш.

— Моя рука!
— Ми вже це чули!
— Ти можеш нею поворушити? — спитав 

П'єрсон.
Дері мляво похитав головою. Верхня губа 

його одвисла, він схожий був на дитину, що 
от-от заплаче.

— Рана ніби не страшна, — сказав Пир
сон. — Ти можеш поворушити рукою?

— Чорт забирай!—вигукнув Александр.— 
Не хились на мене, бо звалиш з ніг!

— Моя рука! Моя рука!—заскиглив Дері.
— Ти можеш поворухнути нею чи ні?
— Можу.
— Сядь, — сказав Александр. — Я не 

можу більше тебе тримати на собі. Ти мене 
розчавиш.

— Зараз я тебе перев'яжу,— мовив П'єр
сон і взяв Дері за зап'ястя.

— Ні, — рішуче відмовився Дері, — від
ведіть мене до Сана.

— З оцією подряпиною?-—спитав Майя.— 
Ти часом не здурів?

— Рану треба продезинфікувати, — від
казав Дері. — Одведіть мене до Сана.

— Ти справді, бачу, здурів. Там і без тебе 
клопоту до біса.

— Гаразд, — відповів Дері. — Тоді я піду 
сам.

— Ти перебільшуєш, — сказав П'єрсон.— 
Через якусь подряпину...

— Іноді й така подряпина смертельна.
Александр стояв, граючись паском од

своїх штанів.
— Хай буде так, — сказав він, — ти пе

реміг. Я піду з тобою.
І нерішуче подивився на халабуду.
Майя також підвівся.
— І я піду з тобою. Удвох ми цілком змо

жемо допровадити це тіло до Сана.
— Не кажи так, — злякано мовив Дері.
Александр нерішуче подивився на хала-

буду.
— Я залишаюся тут, — усміхнувся П'єр

сон. — Можеш бути спокійний.
П'єрсон провів очима товаришів. Майя 

ішов посередині. Поруч кремезного Алек
сандра й гладкого Дері він здавався струн
ким юнаком. Вони пролізли крізь огорожу 
й пішли алеєю. Потім звернули вбік і щезли 
з очей.

П'єрсон відчув себе страшенно самотнім. 
Він витяг із кишені люльку, але тут же зьо- 
ву заховав. Сів на своє місце й прихилився 
спиною до муру. Так він просидів кілька 
хвилин, потім сперся ліктями на коліна, за
тулив руками обличчя і почав молитися.
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Всі троє йшли центральною алеєю Сана.
«Посипали гравієм, — подумав Майя, — а 

по гравію йти приємно. Твердий і аж вищить 
під ногами. Не те, що пісок».

— Запитаєш асистента Сіріллі, — сказав 
Дері Александрові.

— Хто це такий?
— Знайомий знахар.
— Звідки ти його знаєш?
— Вчора познайомився. Я зробив йому 

невеличку послугу.
— Нічого не розумію.
— Одне слово, спитаєш Сіріллі, інакше 

доведеться ставати в чергу, а це забере 
добрих дві години. За цей час із мене ви- 
дзюрить уся кров.

— Це ти вже перебільшуєш, — сказав 
Майя. — Кров майже не тече.

Він подивився праворуч. Двоє солдатів у 
самих тільки сорочках прибирали трупи. 
Збоку лежала купа ковдр і складених нош. 
Крові не видно було ніде — скрізь валялися 
тільки безформні рештки трупів у ганчір'ї 
кольору хакі. Солдати брали ковдру, нав
мання складали в неї останки, потім клали 
згорток на ноші. Все це вони робили по
вільно, без поспіху.

— Мати знайомого лікаря ніколи не за
вадить, — сказав Дері, — особливо в такий 
час. Думаєш, вони спроможні допомогти 
кожному пораненому? В Сана їх стільки, що 
всім вони не зможуть дати ради.

В перев'язочній їм у ніс ударив сморід 
сукровиці й поту, Майя аж занудило. Душ 
шістдесят чекали своєї черги. Більшість сто
яли, і тільки дехто сидів долі, спершись спи
ною на стіну. Якийсь солдат, білий як крей
да, лежав на підлозі. Дехто був голий до 
пояса. Всі були мокрі від поту.

В кінці залу за столиком біля дверей у 
новісінький формі сидів старший капрал, 
безбородий, білявий, невисокого зросту. 
Стіл наполовину загороджував прохід. Пе
ред старшим капралом лежав велетенський 
реєстр, різнокольорові папірці й великі дру
ковані бланки. Коли зайшли Майя, Дері й 
Александр, він саме шкрябав щось на па
пірці — переписував щось із реєстру, потім 
приколював до нього папірець, брав бланк, 
розмашисто перекреслював його синім олів
цем і теж чіпляв до реєстру. Час від часу він 
піднімав голову й обводив очима поранених 
з гордовитим, байдужим виглядом.

Троє товаришів попрямували до нього. 
Старший капрал тієї ж миті опустив голову.

— Мені потрібен асистент Сіріллі, — мо
вив Дері.

Старший капрал сидів, не підводячи го
лови.

— Він зайнятий.
— Мені потрібен асистент Сіріллі.

— Він зайнятий, — відповів дрібненький 
старший капрал самими кінчиками губ.

Дері, мов укопаний, стояв перед столом, 
затуливши його своєю дебелою постаттю.

— А ви не можете його покликати? Будь
те їакі ласкаві.

Дрібненький старший капра/і підвів голо
ву, але ні на кого не глянув.

— Якщо вас поранено, — мовив він сами
ми кінчиками губ, — то станьте в чергу. Пі
дійде ваша черга, і вам нададуть допомогу.

— Річ не в допомозі, — мовив Дері. — 
Скажіть, будь ласка, асистентові Сіріллі, що 
з ним хоче поговорити лейтенант Дері. 
Справу дуже нагальна.

Він говорив ввічливо, але голос його 
стьобав, мов батіг.

Дрібненький старший капрал окинув Дері 
уважним поглядом. Дері був у сорочці, гар
них штанях і добротних чоботях. Старший 
капрал підвівся.

— Спробую його знайти.
— Отак би й давно, — підкреслено недба

ло кинув Дері. — Спробуйте.
— Я спробую. Але він справді дуже зай

нятий.
— Скажіть, що його хоче бачити лейте

нант Дері.
Старший капрал зник за дверима. Алек

сандр розсміявся.
— То ти вже лейтенант?
— Якщо треба, то треба.
—  Що б тй робив, якби тобі цей номер не 

вдався?
Дері вийняв з кишені пачку «Голуаз».
— Треба все передбачати. Я одразу збаг

нув, що для цього курдупеля головне не 
гроші, а чин.

Незабаром з'явився старший капрал. Він 
ввічливо, мов камергер, уклонився Дері.

— Будь ласка, проходьте сюди, лейте
нанте.

І провів друзів до маленької кімнатки, де 
все було пофарбовано в білий колір. За від
чиненим вікном виднівся сад Сана. Раптом 
праворуч різко розчинилися двері і до кім
нати зайшов молодик у заляпаній кров'ю бі
лій куртці. Швидкими кроками підійшов до 
Дері. Молодик був гарний з зиду.

— А! То це ви, Дері! — вигукнув він і бли
снув в усмішці гарними зубами. — А черго
вий торочив мені про якогось лейтенанта. 
Я не знав, що це ви, і не хотів навіть вихо
дити.

— Мабуть, він усе переплутав, — не заду
муючись, відповів Дері. — Дозвольте, пане 
лікар, познайомити вас...

Сіріллі потис руку Майя та Александру. 
З-попід чорної лискучої чуприни на них ди
вилося вродливе обличчя.

— Я ще не лікар, якщо хочете знати. Я 
тільки вчився на лікаря в Біша до війни. —
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І всміхнувся, знову сяйнувши, мов блискав
кою, білими зубами. — Що я можу для вас 
зробити?

— Піти з нами пообідати, — відповів 
Дері.— Трохи відпочинете. У нас чудовий 
шеф-кок. — І показав на Александра.

— Охоче, але трохи пізніше — десь бли
зько шостої вечора. Викроїти вільну хвилин
ку просто неможливо. А що у вас із рукою?

— Та... пусте... — недбало відповів Дері.— 
Вибухнув снаряд із сімдесятсімки, а я саме 
йшов поблизу.

Сіріллі уважно почав оглядати рану. Він 
був такий вродливий, що скидався скоріше 
на молодого кіноактора, який грає свою 
першу роль — роль лікаря.

— Рана нестрашна й досить чиста.
— її промили віскі.
— Он як? Ось на що ви марнуєте віскі. 

А я його просто п'ю!
— Для вас ми теж залишили, — квапливо 

мовив Дері. — Вип'єте з нами сьогодні вве
чері.

Сіріллі всміхнувся.
— Все ж таки я зроблю вам невеличку 

перев'язку.
І повів їх до сусідньої кімнати. Троє чи 

четверо молодиків у білих халатах поралися 
біля поранених. Тут уже не смерділо ні су
кровицею, ні потом. Усе забивав запах 
ефіру. Білява медсестра роздавала саніта
рам бинти. Коли зайшов Сіріллі, вона жваво 
повернулася до нього, і обоє обмінялись 
усмішками.

— У вас, бачу, роботи вистачає.
Сіріллі полив рану ефіром.
— Ще й питаєте, — мовив він, — щогоди

ни прибуває душ п'ятдесят. Багато хто вми
рає, перш ніж ми встигаємо його оглянути.

Білява медсестра підійшла й до них і 
тицьнула бинт Сіріллі. Він подякував, не під
водячи очей.

— Ваша подряпина не страшна, скоро за
гоїться.

І лице його знов засяяло в усмішці.
— А ви хіба не зробите мені протиправ

цевої ін'єкції?
Сіріллі завагався.
— Воно б, звичайно, треба... Але в нас 

дуже мало сиворотки, а ми її заощаджуємо 
на випадок серйозних поранень.

Білява медсестра стояла біля Сіріллі, по
клавши долоні на його круглі руки. Стояла 
непорушно й ні на кого не дивилась. Оче
видно, чекала вказівок. Майя подивився на 
неї й раптом відчув, що його огорнула теп
ла хвиля. «Гарна дівка», — подумав він. 
Білява, рожевощока медсестра чекала, що 
скаже Сіріллі. Чекала всім своїм єством, 
мов спрагла земля життєдайного дощу.

— А ось і осколочок, — сказав Сіріллі. — 
Через кілька днів од рани залишиться тіль

ки маленький шрам. Він стане гордістю усієї 
вашої родини, коли ви повернетесь додому.

— Жакліно! — покликав один з молоди
ків у білому халаті.

Медсестра крутнулась на підборах і пішла 
через зал. Майя подивився їй услід.

— Вибачте, — мовив Сіріллі, — але в нас 
робота...

— Отже, до вечора, — сказав Дері.
— До шостої вечора.
Та Дері все ще стояв на місці. Щоки його 

розп^ивлись у різні боки. Він усміхався та
кою ніжною усмішкою, якої Майя ще ніко
ли не бачив.

— Будьте ласкаві, пане лікар, прихопіть 
із собою сиворотку. Я буду спокійніший, 
коли ви зробите мені ін'єкцію.

Сіріллі всміхнувся.
— Гаразд, якщо ви так наполягаєте.
Надворі яскраво світило сонце, мов на

Блакитному Березі. І зовсім близько було 
море. Якщо добре прислухатись, то можна 
було почути, як зітхають хвилі на прибе
режному піску. Майя жадібно дихав на пов
ні груди. Він раптом відчув себе щасливим. 
Дивувався, що його руки й ноги цілі і він 
більше не бачить крові, не відчуває запаху 
ефіру.

— Скажи, Дері, — озвався Александр, — 
навіщо ти запросив до нас свого знахаря? 
Та ще й на шосту годину. Ти ж не порати
мешся коло вечері, бо в тебе болить рука! 
Навіть води не зможеш принести.

— Кругом вигода, — відповів Дері.
— Якби ще Сіріллі привів із собою Жак- 

ліну, — сказав Александр, — я б охоче по
порався біля неї. Хай би мене згвалтувала.

Дері здивовано глянув на нього.
— Яку це Жакліну?
— Та оту маленьку блондинку, що прино

сила бинти.
— А я й не помітив її, — мовив Дері.
— Він її не помітив! — вигукнув Алек

сандр. — Чуєш, Майя, він її не помітив. А ти, 
Майя, помітив? Як вона тобі?

— Непогана. Хіба що груди трохи замалі.
— А мені однаково, — байдуже одказав 

Александр. — Вони мені ні до чого.
Всі троє зареготали. Потім, мов по коман

ді, підвели голови: в прозорому полудне
вому небі кружляв канадський винищувач.

Перед гратчастою огорожею Дері зупи
нився й глянув на свою руку.

— Ну, тепер усе гаразд, справу цю зала
годжено, — вдоволено мовив він. І обер
нувся до товаришів. — Вибачте, хлоп'ята, 
але я мушу вас покинути. Мені треба поба
читися з однією людиною. Я дуже поспі
шаю. — І, не чекаючи відповіді, пішов.

Александр взявся руками в боки.
— Ось тобі й маєш. Цей теж продасть на

віть рідного батька.
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— Не хвилюйся, бо він цього не вартий,— 
мовив Майя. — Я з  тобою цілком згоден.

Кілька хвилин вони йшли мовчки. Яскраво 
світило сонце, і настрій у друзів був підне
сений. Під ногами в них вищав гравій.

— Александре, сьогодні пополудні я піду 
в Брей-Дюм.

— М гм...
— Спробую сісти на корабель.
— Мгм.
Майя чекав чого завгодно, тільки не 

«мгм». *
— Якщо ти мені про це кажеш, то, вихо

дить, добре все обміркував.
— Так.
— Гаразд. Я допоможу тобі спакувати 

речі.
— Дякую. Я з собою нічого не братиму. 

Тільки сигарети.
Александр тільки головою похитав і всмі

хнувся.
— Скажеш про це хлопцям. Я не хочу з 

ними прощатись.
— П'єрсонові це не сподобається.
— Ну й нехай.
— Гаразд. Я йому скажу, — мовив Алек

сандр і додав, мляво усміхнувшись.— При
наймні про одну новину я дізнаюся раніше 
за нього.

— Отже, бувай здоров, старий.
— Ти вже йдеш?
— Так.
— Зайди ж хоч забери свої сигарети.
— Вони вже у мене в кишені. Я взяв їх 

раніше.
— Коли це раніше?
— Перед тим, як поранило Дері.
— А дозволь тебе спитати: коли ти на це 

зважився?
— Коли Дері заговорив про мільйони.
Кілька кроків вони пройшли мовчки.
— Ну, прощай, старий.
— Прощай, Александре, бажаю успіху.
Александр голосно зітхнув і подивився

вслід Майя, що швидко віддалявся.

В СУБОТУ ПОПОЛУДНІ

Праворуч, між двома зруйнованими бу
динками, Майя побачив убитого коня. Він 
лежав на спині, задерши догори всі чотири 
ноги; живіт у нього був страшенно розду
тий. За кілька метрів од нього непорушно 
стояло двоє інших коней. Один із них був 
поранений у клуб. Другий стояв поруч і ли
зав його рану. Раптом поранений кінь підвів 
голову й розтулив рота, ніби збирався заір
жати. Але не заіржав. Він повернув голову 
ліворуч, і його сумні, лагідні очі глянули на

Майя. Кінь одійшов трохи назад, поклав го
лову на шию своєму товаришеві й заплю
щив очі. Так він стояв кілька секунд; задні 
ноги його безперестану тремтіли.

Майя зійшов з дороги, перетнув залізни
цю й звернув ліворуч. Вийшов на широке 
брейдюнське шосе, що вело до моря. По 
ньому нескінченним потоком сунули люди 
в одязі кольору хакі — англійці й французи 
упереміш. Всі були без зброї, але кожен ніс 
за плечима величезний рюкзак, напханий 
усяким манаттям. Солдати заповнили тро
туари, загатили все шосе. Іноді потік почи
нав вирувати через раптові затори — назу
стріч траплялися невеличкі групи солдат, — 
потім знову сунув далі. Брудні, закурені, з 
глибокими зморшками на обличчях, по яких 
лився рясний піт, люди йшли то надто по
вільно, то раптово зупинялись, то, знема
гаючи, бігли вперед. І щоразу з розгону на
літали один на одного. Лунали прокльони, 
спалахували люті сварки. Небо над головою 
було безхмарне, сонячне; такого чудового 
літнього полудня тільки в морі купатися та 
лежати на пісочку, а не йти бозна-куди.

Раптом Майя побачив поруч невисокого 
на зріст майора піхоти. Той був без кепі, 
і сонце іскрилося в його сивині. Засмагле 
лице, вусики, а на грудях — у два ряди на
городи.

Натовп зупинився, потім раптом зробив 
ривок уперед і знову зупинився. Майя 
ткнувся носом у каску солдата, що йшов 
попереду.

— Ви можете повертатись хоч трохи обе
режніше? — озвався праворуч чийсь різкий 
голос.

Це був невисокий сивоголовий майор. Він 
звертався до здорованя-артилериста, що ніс 
за плечима два туго напхані рюкзаки.

— Заткни пельку, — повільно відказав 
артилерист.

Маленький майор почервонів.
— Як ви смієте так розмовляти з офіце

ром! — вигукнув він тремтячим голосом.
— Можеш тепер командувати своєю жін

кою, — відповів артилерист.
Знявся регіт, свист. Майор хотів щось від

повісти, але галас невгавав, і він мовчки 
похилив голову.

Знову спинилися. І знов Майя налетів на 
чоловіка, що йшов попереду. Той озирнув
ся і, на превеликий подив, усміхнувся.

— Гірше, як у метро, еге ж?
— А ти що, з Парижа?
Чоловік засміявся.
— Ні, я з Безьє. Однак знаю, що таке 

метро. Різниця тут тільки та, — мовив чоло
вік, злегка повернувши до Майя голову, — 
що в метро ніхто не боїться бомби, яка 
може впасти йому на макітру.
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— Я ніяк не можу зрозуміти, чому вони 
бомбардують кораблі, а не нас.

— Я на це не скаржуся, — відказав чоло
вік. І підвів голову. — Можеш собі уявити, 
скільки тут було б м'яса, якби два-три юн- 
керси випорожнилися на цю масу.

— Таке ще може бути.
Натовп почав посуватися трохи швидше. 

Майя випередив сивоголового майора й по
дивився йому в вічі. Той ішов, похиливши 
голову, і по смаглявих щоках у нього коти
лися сльози.

Майя пройшов іще кілька метрів. Раптом 
натовп знову збився в щільну масу. Просу
ватися тепер уперед було дуже важко. Зчи
нилася штовханина, і Майя зачепив ліктем 
чоловіка, що йшов праворуч.

— Пробачте, — мовив він, обертаючись. 
Очі в чоловіка були заплющені, він, зда

валося, спав. Йому було близько шістде
сяти. Худе обличчя з посивілими скронями. 
Чудернацька зелена форма з темними ме
талевими гудзиками, на голові стоячий каш
кет, прикрашений спереду позолоченими 
літерами. Довга гімнастьорка, штани теж. 
Він ішов із заплющеними очима і ніби спав.

Майя пошукав очима чоловіка з Безьє, 
але того ніде не було. Вийняв з кишені си
гарету й закурив.

— Як ся маєш? — почув він раптом біля 
вуха чийсь голос.

Майя обернувся і побачив чоловіка з Бе
зьє. Той був дуже веселий.

— Скажи, — провадив він далі, — ти осо
бисто віриш, що там стоять кораблі чи ні? 
По-моєму, нема там ніяких кораблів, мож
ливо, стоїть якесь одне суденце.

Вийшли на перехрестя, посередині якого 
стояв високий англійський офіцер, і голова 
його стирчала над натовпом. Широко роз
махуючи руками, він безперервно кричав — 
спочатку по-англійськи, а потім по-францу- 
зьки:

— Англійці праворучі Французи ліворуч! 
Та на його наказ ніхто не звертав уваги.
— Ми ж іще в Франції, так чи ні? — оз

вався мешканець Безьє. — Отож ніякий ан
глієць не може наказати мені, що я пови
нен робити.

— Зараз я з ним поговорю, — сказав 
Майя.

Майя підійшов до англійця. Насправді 
офіцер був менший на зріст. Він стояв на 
невеличкій дерев'яній тумбі, якими корис
тується англійська військова поліція, регу
люючи на перехрестях рух.

— Ви, бува, не знаєте, — спитав його 
Майя по-англійському, — чи тут вантажать
ся французи на кораблі чи ні?

Офіцер ковзнув по ньому очима й тут же 
підняв їх угору.

— Англійці праворуч! Французи ліворуч!

— Я вас питаю, — повторив Майя, — тут 
вантажаться французи на кораблі чи ні?

Англієць знову опустив очі, і Майя здало
ся, що той наскрізь пронизав його своїм 
поглядом, неначе його тіло було зовсім 
прозоре.

— Англійці праворуч! Французи ліворуч!
— Я звертаюсь до вас із запитанням, — 

не здавався Майя. — Може, ви будете такі 
ласкаві й дасте на нього відповідь?

Англієць опустив очі і цього разу, здава
лось, уперше помітив Майя.

— О! — вимовив він. І байдуже додав:— 
Ви добре володієте англійською мовою.

Майя мить помовчав. Він силкувався зга
дати, як на його місці зреагував би на такий 
комплімент англієць.

— О, що ви? — врешті відказав він. — Я 
навчився вимовляти тільки окремі слова.

— Англійці праворуч! Французи ліворуч!
Майя зрозумів, що виграв іще одно очко.
— Чи не могли б ви мені сказати, — зно

ву почав він, — чи вантажаться тут на ко
раблі французи?

Англійський офіцер не відповів. Він ви
махував руками, неначе полісмен-регулю- 
вальник.

Здавалося, він нітрохи не бентежився, що 
його накази не справляли ніякого враження 
на натовп. Минуло кілька хвилин, перш ніж 
він знову подивився на Майя.

— Де ви вивчали англійську мову?
— В Англії.
— О! — мовив англієць. І знову вигук

нув: —* Англійці праворуч! Французи ліво- 
ручі

Майя чекав. Англієць ніби зовсім забув 
про нього. Він витяг із кишені хустку кольо
ру хакі й замріяно почав витирати шию. 
Раптом він півголосом щось задекламував. 
Майя почав прислухатися.

— Whether ‘tis nobler in the m'ind to 
suffer...1,— І замовк. Очевидно, згадував за
буте слово.

— The slings1 2, — підказав Майя.
— Вибачте, що ви сказали? — спитав ан

глієць і подивився на нього.
— The slings.
Англієць сторопіло дивився на Майя. Рап

том він зіскочив зі своєї тумби й радісно за
кричав:

— Потиснімо один одному руку!
Майя потис йому руку. Якусь мить вони 

мовчки дивились один на одного.
— Моє ім'я Габей, — мовив англієць, яв

но напускаючи на себе байдужий вигляд. — 
Капітан Деонард Леслі Габей.

Майя усміхнувся.

1 Початок Гамлетового монологу «Бути чи не бути»: 
«...в чім більше гідності: терпіти мовчки...»

2 Там же, «...важкі удари...»
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— А мене звати Майя. Сержант Жюльєн 
Майя.

— Сержант? — здивовано спитав Габей. — 
Сержант? То ви справді сержант?

— Атож.
— Ви хочете сказати, що ви не офіцер?
— Еге ж.
— То ви справді сержант?
— Так.
Габей засміявся, мов дитина, нестримно, 

весело і почервонів аж до кінчиків вух; на 
очах у нього виступили сльози.

— Вибачте, — нарешті мовив він, одса- 
павшись. — Вибачте, але це справді смішно!

— Що смішно?
— Це найкращий жарт за сьогоднішній 

день! Ви тільки уявіть собі! — провадив далі 
Габей. — Уявіть собі! Сержант декламує 
Шекспіра!

Здавалось, Габей знову зарегоче, але він 
стримався.

— Тут немає нічого дивного! В мирний 
час я не сержант.

— Англійці праворуч! Французи ліво
руч! — нараз вигукнув офіцер.— Розумію,— 
сказав він, вилізши на тумбу, — мобілізація. 
Але й вона теж не допомогла: вас усе одно 
розбили.

— Цікаво, — жваво зауважив Майя, — а 
мені досі здавалося, що вам теж перепало.

Запала мовчанка. Англієць здивовано ви
тріщив на Майя очі й, певно, намагався 
збагнути сенс його слів.

— Справді, — нарешті відповів він, — нам 
також дісталося.

Але в Майя склалося враження, що ан
глієць уперше замислився над цим фактом 
і що навіть зараз він не приймав його без
застережно.

— Англійці праворуч! Французи ліворуч!
Майя глянув на натовп. Накази Габея, як

і перше, ні на кого не діяли. Невже він цьо
го не помічає?

— Я вже цілу годину стовбичу тут, — ска
зав Габей,— і всі французькі офіцери, які 
проходять мимо, ображають мене. Всі без 
винятку. Ще ні разу в житті я не чув стільки 
образ на свою адресу.

— Я дуже шкодую, — сказав Майя.
Це була, очевидячки, ще одна вагома 

фраза, яка сподобалася Габею. Він приязно 
глянув на Майя.

Розштовхуючи натовп, до Габея підійшов 
англійський солдат, віддав йому честь і 
щось запитав.

Його вимова була така своєрідна, що 
Майя не розібрав жодного слова.

— Звичайно, — відповів лагідно Габей.— 
Можете бути спокійні: ви сядете на кораб
лі — всі до одного.

Солдат пішов.
— Я хотів би теж почути таку відповідь,—

сказав Майя. — Саме це й привело мене до 
вас.

Габей усміхнувся, на мить завагався, по
тім промовив з деяким жалем:

— Боюся, що вам я цього не відповім. 
Тут вантажаться на кораблі тільки англійці.

«Нарешті! — подумав Майя. — Нарешті 
спромігся відповісти! Треба було простов
бичити тут мінімум чверть години, щоб по
чути, що тут вантажаться тільки англійці!»

— До побачення, — сказав він.
І крутнувся на підборах. Та не пройшов 

він і кількох метрів, як почув оклик офі
цера:

— Мосьє Майя! Мосьє Майя!
Майя знову підійшов до нього.
— Послухайте, — сказав Габей, — я дещо 

можу для вас зробити. Зайдіть в евакуацій
не бюро й запитайте капітана Фірі. Він, мож
ливо, зможе зайнятися вами.

— Евакуаційне бюро?
— Так. Ідіть прямо до пляжу, зверніть лі

воруч і ярдів за шістдесят — побачите ро
жеву віллу.

— Як ви сказали: капітан...
— Фірі, Джеральд Фірі. Його легко впі

знати: це найменший офіцер у всьому ба
тальйоні.

— Він і справді такий маленький?
— О, ні, — заперечив Габей.— Він не та

кий уже й маленький, просто всі офіцери 
батальйону дуже високі.

Майя зареготав. Габей здивовано глянув 
на нього й теж засміявся.

— Well \  — мовив він, раптом прибравши 
поважного вигляду, — він приблизно вашо
го зросту. В нього є маленькі вусики, схожі 
на зубну щітку.

— До побачення.
— До побачення, містере Майя.
Майя пірнув у натовп. І знову почув голос 

Габея:
— Англійці праворуч! Французи ліворуч!
Він озирнувся. Габей широко вимахував

руками. З невинним виразом очей і дівочим 
рум'янцем на щоках він схожий був на ан
гела, який, стоячи на воротях раю, наводить 
порядок між померлими. І визначає вибра
них. «А сьогодні вибрані — всі англійці», — 
подумав Майя.

Він сподівався побачити невеличкий порт, 
набережну або принаймні мол, котрий міг 
правити за дебаркадер, велетенські кораблі 
біля причалів, людей, що деруться вгору по 
трапах. Але натомість побачив широчезний 
пляж, що тягся праворуч і ліворуч, скільки 
сягало око. Неподалік, захищені від мор
ських бур невисоким муром, стояли гарні 
вілли. Замість кораблів стояли невеличкі 
старі вантажні судна. Одне з них мало ста- 1

1 Гаразд (англ.).
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ровинне колесо з лопастями. А трохи по- 
оддаль борознили води два маленьких ес
мінці.

На пляжі чекали своєї черги томмі \  ви- 
шикувані довгими паралельними колонами. 
А трохи далі, по ліву руку, за місцем по
садки, стояли французи. Англійці праворуч, 
французи ліворуч! Як не дивно, але наказ 
Габея, який зустрічали на перехресті про
кльонами, тут набув сили.

Море виблискувало проти сонця й було 
тихе, мов став. Три чи чотири зелені шлюп
ки перевозили на кораблі томмі. Кожна з 
них брала за раз не більше півдесятка душ. 
Майя сторопіло дивився на це видовище. 
Як можна такими темпами перевезти всю 
армію?

Знайомий гул літаків примусив його за
дерти голову. Одна за одною наближались 
трійки юнкерсів. Спочатку вони летіли на 
великій висоті, потім почали описувати ши
рокі кола. Один з есмінців, що лежали в 
дрейфі біля берега, рвонув з місця і помчав 
у відкрите море. Він плив зигзагами, зали
шаючи за кілем глибокий слід. Раптом озва
лася зенітна артилерія.

Вона била звідусіль: з есмінців, з вантаж
них суден, з пляжу, з дахів будинків. Стояв 
пекельний гуркіт. Блакитне небо вмить 
укрилося безліччю невеличких білих хмари
нок, що з'являлися, здавалось, за кілька 
сантиметрів од літаків, тяглись слідом за 
ними й танули одна за одною. Раптом над 
пляжем прокотилось несамовите «ура!», 
яким англійці й французи привітали канад
ських винищувачів. Цікаво, що вони з'яви
лися з боку континенту, неначе їхні бази 
містилися десь на сході. Стрій юнкерсів од
разу розпався, розділився навпіл, неначе 
розпустила пелюстки гігантська квітка. Одні 
повернули в бік винищувачів. Інші, збившись 
докупи, шугонули вниз, до моря.

На мить запала тиша. Пляжні зенітки 
змовкли. Тільки вдалині, захлинаючись, били 
гармати есмінців. Майя глянув угору й тут 
же опустив очі: його засліпило сонячне 
світло. Зрештою, винищувачі летіли так ви
соко, що їх майже не було видно.

Раптом Майя відчув, що його хтось схопив 
за руку. *

— Поглянь! — мовив чийсь голос біля 
самого вуха.— Поглянь!

То був маленький, худий піхотинець. Він 
тремтів од страху, витріщивши очі в бік 
моря.

— Поглянь! — повторив він. — Ти тільки 
поглянь!

Майя вивільнив руку й подивився на море.
Все сталося так швидко, що він зразу на

віть не збагнув того, що побачив. Від трьох 
юнкерсів, що саме пролітали над одним з 1

1 Так французи називали англійських солдатів.

есмінців, раптом відокремився літак, шуг
нув униз на здобич й тут же вирівнявся. 
Майя побачив, що від нього одірвалось три 
цяточки. Мешканець Безьє мав слушність. 
Здалеку бомби схожі були на послід. Три 
маленьких шматочки посліду гігантського 
птаха. Майя побачив, як біля есмінця вгору 
знялися три високих фонтани. За хвилину 
другий юнкере зробив віраж, перехилився 
на крило й пішов у піке. Почувся, глухий 
удар. Над есмінцем знялося полум'я. Есмі
нець зупинився. Третій юнкере теж шугнув 
униз. Знов почувся глухий удар. Есмінець 
гойднувся, на якусь мить випростався і, ніби 
знесилившись од величезного напруження, 
ліг на бік.

Майя відчув, що хтось знову схопив його 
за руку. Це був той самий піхотинець. Він 
тупав ногами, кусав пальці, і очі його горіли 
якимось дивним вогнем.

— Ага, дістав у зад! — радісно приказу
вав він. — Ага, дістав у зад!

— Це англієць? — спитав Майя, висми
куючи руку.

— Ні, — відповів хтось спокійним голосом 
за його спиною. — Це француз. Я добре ба
чив його прапор, коли він підпливав до бе
рега.

— Дістав у зад! — повторив піхотинець.
Від усієї його постаті віяло чимось уро

чистим.
— Можна подумати, що ти цьому ра

дий, — сердито мовив Майя.
— Облиш його, — сказав той самий спо

кійний голос, — це ж цинік.
Раптом зчинився неймовірний галас. Оче

видно, зенітки есмінця підбили одного з 
юнкерсів. Він важко летів до берега. Летів 
низько, повільно, можна сказати, повз у по
вітрі. З усіх кінців містечка залунала шале
на стрілянина.

Серце в Майя трохи не вискочило з гру
дей. Він стиснув кулаки й ладен був віддати 
десять років свого життя за те, щоб збити 
цей літак. Озирнувся довкола, чи немає по
близу якої зброї. Якийсь англійєць за два 
кроки від нього цілився в літак з гвинтівки. 
Майя мало не вирвав її в того з рук. Томмі 
стріляв, майже не цілячись. «Якби він влу
чив! — пристрасно подумав Майя. — Нехай 
юнкере упаде на наші голови, нехай екіпаж 
розіб'ється, а з ним загину і я — велике 
діло!» Юнкере летів так низько, що льотчи
ки, мабуть, чули галас натовпу. Він летів 
якось невпевнено, перевалюючись з крила 
на крило, ніби гріб повітря. «Впади! Впа
ди !— повторював Майя. — Господи! Зроби 
так, щоб він упав!» Пролітаючи над пляжем, 
юнкере захитався ще дужче. Кулемети й 
рушниці палили в нього звідусіль. Нараз із 
сотень горлянок вихопився могутній, нелюд
ський крик. Літак, здавалось, зупинився й

45



Ііовис у повітрі. Та раптом він набрав швид
кості й зник за дюнами. Стрілянина вщухла 
й тієї ж миті запала тиша, така глибока, що 
здавалась майже неприродньою. Майя був 
розчарований, здивований і лютий на себе 
самого. Адже він щойно хотів пожертвува
ти своїм життям! Протягом якоїсь секунди 
прагнув цього всією душею!

Він стояв непорушно, і, хоч був у самій 
тільки сорочці, йому стало страшенно жар
ко, аж на чолі в нього виступив піт. Повер
нувши голову ліворуч, побачив рожеву віл
лу, про яку говорив Габей. Він зайшов до
середини. Вестибюля у віллі не було. На
двірні двері відчинялись просто до кімнати 
з великими вікнами, що правила водночас 
за їдальню і салон. Стіни були пофарбовані 
в світлі тони, велике дзеркало на каміні ві
добразило Майя на повен зріст. Він згадав, 
що сьогодні вранці вже дивився в дзеркало 
у тому будинку, де стріляв у щура.

Вілла ніби зовсім не постраждала. Госпо
дарі, очевидно, давно вивезли частину меб
лів, а те, що лишалося — невеличкий столик, 
двоє крісел, три чи чотири стільці, — були 
акуратно розставлені в кімнаті.

За стіною почувся чийсь голос. Майя від
чинив двері. Там була кухня, маленька й до
сить темна. Біля плити порався томмі. Він 
стояв спиною до Майя. Другий томмі, чиє 
руде волосся палало в напівсутіні, непоруш
но сидів на краєчку стільця за столом з бі
лого дерева. В одній руці він тримав чашеч
ку, з якої невеликими ковтками пив чай, а в 
другій — сигарету.

— Добрий день,— привітався Майя.
— Добрий день,— буркнув рудий.
А той, що стояв біля плити, навіть не 

обернувся.
Майя зачинив за собою двері й зайшов до 

кімнати. Рудий знов почав сьорбати чай і за
тягуватись після кожного ковтка сигаретою, 
неначе сенс усього його життя полягав у 
сумлінному виконанні цього ритуалу. Весь 
його вигляд свідчив про те, що це був не 
просто звичайний обід після тяжкої праці, 
а щось набагато важливіше, священне. Він 
сидів на краєчку стільця, випнувши груди й 
розпроставши плечі — як на муштрі.

— Можна у вас попросити чашку чаю? — 
звернувся до нього Майя.

Рудий уда$ав із себе ображеного.
— Я не кухар,— сухо відповів він.
Коли він ніс до рота чашку з чаєм, Майя 

помітив на його рукаві золоту нашивку 
ад'ютанта. Запала тиша.

Кухарем був, мабуть, той, що стояв біля 
плити. Але Майя бачив тільки його спину. 
А до спини звертатися він не хотів.

— Можна попросити у вас чашку чаю? — 
голосно повторив Майя, щоб його почув 
той, що стояв біля плити»

— Ви до мене звертаєтесь? — обернув
шись, усміхнувся солдат. У нього було при
ємне, юне, все в ластовинні обличчя.

— Так.
— Гм!
Солдат крутнувся на підборах і знову 

прибрав попередньої пози.
У кімнаті запала тиша. Рудий пив чай і за

тягувався після кожного ковтка сигаретою. 
Обличчя його було якесь пусте, бездумне. 
Солдат біля плити грюкав каструлями. Що 
мало означати його «гм»? Відмову чи згоду 
дати Майя чаю? Майя ще трохи почекав, по
тім вирішив, що час іти геть.

— Прошу, мосьє,— мовив солдат. І про
стяг Майя чашку чаю на блюдечку. Слово 
«мосьє» він вимовив на французький лад, 
на обличчі його засяяла усмішка.

— Дякую,— сказав Майя і, ковтнувши 
чаю, скривився. — А цукру у вас не знайде
ться?

— Боюсь, що ні,— відповів солдат, по
тім додав по-французькому: — Нічого не 
вдієш — війна! — і гучно зареготав, наче 
сказав бозна-який дотеп. Слово «війна» він 
вимовив надзвичайно розтягнено.

Рудий навіть очей не підвів. Майя повер
нувся до нього.

— Чи не могли б ви мені сказати, де я 
можу знайти капітана Фірі?

— Не знаю,— буркнув рудий.
Майя знову ковтнув чаю. В нього не за

лишалось ніякого сумніву, що це і є та сама 
рожева вілла біля пляжу. Не може бути, 
щоб хтось із цих двох не знав капітана Фірі.

— Чи не могли б ви мені сказати,— го
лосно повторив Майя, звертаючись до того, 
що стояв біля плити,— де я можу знайти 
капітана Фірі?

Той, що стояв біля плити, обернувся.
— Ви мене питаєте?
— Так.
— Гм!
— Я вас питаю, чи знаєте ви капітана 

Фірі?
— Я вас зрозумів.
— То скажіть: ви його знаєте?
— Гадаю, можна сказати, що я його знаю. 

Правду кажучи,— докинув він трохи зго
дом,— я його ад'ютант.

Майя здивовано глянув на нього. Невже 
він не міг цього сказати раніше? Але, оче
видячки, солдат дотримувався правила не 
відповідати на запитання, які адресовані не 
йому особисто.

— Виходить,— сказав Майя,— його тут 
немає?

— Ні, немає, мосьє, він в офіцерській 
їдальні.

— То тут є і їдальня?
— Так,— відповів солдат і здивовано гля
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нув на Майя: — А чому б її тут не могло 
бути?

І знову засміявся. Майя теж засміявся. 
А рудий навіть не моргнув.

— І що ж він там робить?
Солдат знову здивовано глянув на нього.
— П'є чай.
— Ага! — кивнув головою Майя. — А ви 

не скажете мені, коли він повернеться?
— Він пішов двадцять хвилин тому.
— Виходить, він незабаром повернеться?
— О ні, капітан Фірі випиває свій чай не 

раніше, як за три чверті години.
— Він що, дуже повільно п'є?
— Я б цього не сказав, — мовив солдат 

і серйозно нахмурив чоло. — Я б сказав, 
що він швидко п'є, але повільно їсть.

— Зрозуміло, — сказав Майя і простяг 
йому порожню чашку.

— Thank you, sir \  — сказав солдат і 
знову повернувся до плити.

— До побачення, — попрощався Майя 
тихим голосом.

— Бач'ня! — відповів рудий, не дивля
чись на нього.

Ординарець капітана Фірі навіть не обер
нувся. Майя вийшов на вулицю.

Очі його невідривно дивилися на море. 
Воно було поруч, тихе, вкрите аж до самого 
обрію сонячними лелітками. Море чарува
ло. Всі бачили тільки його, дивились тільки 
на нього. Воно було таке вузеньке, що його 
можна було подолати вплав! Здавалось, до
пливти до протилежного берега зовсім не
важко!

Думками всі вже були на тому боці. А 
там панували порядок, спокій, безпека!

Майя якусь мить спостерігав за малень
кими зеленими шлюпками, що перевозили 
на судна томмі. Чому вони такі маленькі? 
Чому їх так мало? Це здавалося несерйоз
ним. Можна було подумати, що ці люди 
граються в евакуацію.

Майя переліз через невисоку огорожу і 
попрямував до моря. Щоразу, коли порож
ня шлюпка наближалась до берега, біля неї 
зчинялася штовханина, хоча й набагато мен
ша, ніж він сподівався. Томмі заходили в 
море і йшли назустріч шлюпці. Незабаром 
вода сягала їм уже до пояса. А вони йшли 
вперед. Коли вони опинялись біля шлюпки, 
їм треба було ще залізти в неї, томмі хапа
лися обома руками за борт шлюпки, а во
на загрозливо нахилялась від кожного різ
кого руху. Але найтяжче починалось тоді, 
коли шлюпка була вже повна. Треба було 
повертати і якомога швидше пливти у від
крите море, бо наближались інші томмі й 
загрожували її зовсім потопити. Майя звер
нув увагу на молодого, високого офіцера 
із значком гвардійця. Він сидів верхи без

1 Дякую, сер (англ.).

сідла й острог на гнідій коняці й спритно 
маневрував на ній у воді, щоразу опиняю
чись між повною шлюпкою та бажаючими 
сісти в неї. А що томмі сунули нескінчен
ною лавиною, він скеровував коня просто 
на них. І примушував їх відступати. Але він 
був один, і томмі то тут, то там проривались 
уперед. Він знову завертав коня, перепиняв 
їм шлях з млявою, дещо презирливою ус
мішкою на устах. Раз чи два до Майя доли
нуло: Get back, you *, — сказане незлости
вим, терплячим тоном, як дорослі звертаю
ться до дітей.

Несподівано вдарили зенітки. Майя підвів 
голову. Небо знову вкрилося білими хмар
ками. Юнкерсів цього разу зовсім не було 
чути. Вони летіли дуже високо, зімкнутими 
ланками. Потім раптом почали кружляти в 
небі, розлітатись увсебіч, тоді знову збира
тись докупи. Ковзали на крилі, шугали вниз, 
робили віражі, описували кола, вісімки, по
тім, вишикувавшись трикутником, здавалось, 
збиралися відлетіти, мов птахи, у вирій, але 
тут же ламали трикутник і знов розлітались 
у різні боки. Це скидалось на гарно відпра
цьовані фігури балету — небаченого балету 
на височині в дві тисячі метрів, на ритуаль
ний танець перед атакою.

Майя відчув, як по його спині й руках по
повзли мурашки. Неначе в тіло його впива
лись гарячі голки — хоч куди саме, він не 
міг би сказати, бо вони весь час переміща
лися. «Злякався чи що?» — здивовано спи
тав він себе. Його раптом охопило бажання 
будь-що вибратися з натовпу, щодуху побіг
ти хтозна-куди. Але він примусив себе зали
шитися на місці, і це коштувало йому неаби
яких зусиль. «Невже я став боягузом? — 
тривожно запитав він себе. Провів рукою по 
обличчю й відчув, що воно зрошене потом. 
Майя поволі пішов од берега. Він силкував
ся рахувати кроки, триматись прямо. — Це 
минеться, — подумав він. — Зі мною таке 
було вже не раз». Але він помилився. Тако
го з ним ще ніколи не було. Раптом серце 
його шалено закалатало, загупало в грудях 
і, здавалось, от-от проб'є грудну клітку.

Він зупинився перед муром, що відокрем
лював пляж від дороги. Оглушливо била 
зенітна артилерія, вгорі все ще снували юн- 
керси. Вони ще не скінчили свого ритуаль
ного танцю і Майя поки що нічим не загро
жували. «Я все-таки боюся, страшенно бою
ся»,—подумав Майя. Він силкувався думати 
про щось веселе, але моги під ним зрадли
во тремтіли. Він вийняв з кишені сигарету. 
Підносячи до неї запальничку, помітив, що 
руки його також тремтять. Його знов охо
пило нестримне бажання бігти кудись упе
ред. «Я боюся, страшенно боюся. А може, 
краще йти повільно? — Він переліз на 1

1 Гей ви, назад! (Англ.) .
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дорогу і наддав ходи. Але в вухах у нього 
гуло, в очах туманилось. Майя зупинився і, 
вийнявши хустинку, витер обличчя. — Невже 
я став боягузом?» — з огидою запитав він 
себе. Від сигарети йому дерло в горлянці, 
і він викинув її. Потім стис у кишенях кула
ки й глибоко вдихнув повітря... Опустив го
лову й побачив, що ноги його тремтять від 
стегон аж до кінчиків пальців.

Майя боязко озирнувся. На нього ніхто 
не дивився. По спині в нього покотився ряс
ний піт.

Повітря раптом розірвав пронизливий 
свист, заглушивши стрілянину зеніток. Майя 
впав додолу. Свист дедалі наростав. Майя 
відчайдушно притисся до землі. Пролунав 
вибух, від якого здригнулася земля.

— Це вже не по транспортах, а по нас, — 
озвався хтось.

Майя підвівся. Над будинком, метрів за 
двадцять, здійнявся чорний дим. Блиснули 
язики полум'я. «Це вже по нас», — подумав 
Майя й озирнувся довкола, де б його схова
тись. Вілли були такі вутлі, що не могли слу
жити серйозним захистком. Однак вони за
хищали від вибухової хвилі. Майя помітив 
двері, напівзакриті залізною шторою, і про
ліз досередини. Це був невеличкий гараж. 
Майже все приміщення займало легкове 
авто, поставлене на колодки і прикрите 
зверху старим пожовклим простирадлом. 
Майя опустив штору й швидко оглянувся 
довкола. Він був тут сам. Полегшено зітхнув. 
Сам факт, що він вирвався з натовпу, заспо
кійливо вплинув на нього. Обминувши ма
шину, він пройшов у кінець гаража й сперся 
спиною на стіну. Закурив сигарету. Кілька 
разів затягся. Ноги більше не тремтіли. За
те розгулялися нерви. Майя не годен був 
більш витримати оглушливої стрілянини зе
ніток і затулив руками вуха. Але це не до
помогло. Пекельний гуркіт, відлунював у 
всіх куточках його мозку. Страху він більше 
не відчував, але його хитало, смикало, ви
трясало з нього душу.

Майя сів у кутку за машиною і, підтягши 
коліна аж до підборіддя, обхопив їх рука
ми. Озирнувся довкола. Стіни були цегляні. 
Він згадав, що над гаражем тягнеться па
горб, який з обох боків підпирають вілли. 
Отже, вибухова хвиля не страшна.

Минуло кілька секунд. Майя, — в котрий 
уже раз, відколи вийшов на берег, — спитав 
себе, чи все це, що він зараз переживає, — 
часом не сон. Йому здавалось страшним 
безглуздям сидіти на самоті в чужому гара
жі й, покурюючи сигарету, чекати смерті. 
Майя пригадав свій власний гараж у Пріме- 
ролі. Він теж не більший за цей. Його маши
на так само стоїть на колодках, укрита ста
рим пожовклим простирадлом. Майя меха
нічно глянув на годинник. Стрілки показува

ли пів на п'яту. Він згадав, що вчора ввечері 
забув накрутити його, і підніс годинник до 
вуха. Незважаючи на гуркіт зеніток, почув 
чітке цокауня, що відлічувало секунди. Це 
був приємний звук, що долинав звідкись з 
далини, нескінченне дрібне цокання, яке 
свідчило, що світ ще не загинув, що десь 
іще відлічуються години, що є ще надія.

Раптом іще сильніший, ніж перше, свист 
зігнув його вдвоє, забив подих. Майже тієї 
ж миті пролунав страшний вибух. Десь зов
сім поблизу брязнули шибки, гараж струс
нуло, Майя вдарило в потилицю й повалило 
долі.

Коли він розплющив очі, то побачив, що 
стоїть навколішках, спершись однією рукою 
на задній буфер машини. Майя спробував 
підвестись. На превеликий подив, йому це 
вдалося. Потім він відчув тупий біль у поти
лиці й згадав удар, яким його жбурнуло 
вперед. Провів рукою по потилиці. Крові 
не було. Він сперся рукою на авто. Його 
раптом занудило, ноги під ним знов затряс
лися. Майя схилився на машину й заплющив 
очі. Але все довкола закрутилося з неймо
вірною швидкістю, і його занудило ще дуж
че. Він розплющив очі, якийсь час посидів 
нерухомо. По обличчю в нього котився піт, 
стікав по спині. Він зняв свою тонку сорочку 
кольору хакі, зібгав її й почав витиратися. 
На мить погляд його впав на залізну штору, 
що затуляла вхід у гараж, — він тут же заці
пенів. Вся штора була всіяна дірками, мов 
небо зорями.

Майя повів довкола очима. Безліч ма
леньких подряпин на стінах свідчили про те, 
що тут ударили осколки. Очевидно, бомба 
вибухнула на вулиці, за кілька метрів од га
ража. Машина теж була подірявлена, пе
реднє скло розлетілося на друзки. Майя 
глянув під ноги й підняв осколок. Це був ви
пуклий, з темним полиском шматок металу, 
що важив добрий фунт. Мабуть, він пробив 
штору, машину, вдарився об стіну над його 
головою, але втратив силу і впав долі. На 
стіні виднівся слід на рівні грудей Майя, по
ряд з іншими осколками. Майя не міг од
вести погляду від дірочок над головою. 
Щастя Майя, що він сидів. Життя йому вря
тувала звичайна випадковість. Сівши долі 
кілька секунд тому, він зробив правильний 
хід у грі з долею і виграв.

Залізна штора із скреготом піднялась, і 
проти світла вималювалась невеличка пос
тать. Вона якусь мить повагалась, потім про
слизнула в гараж.

— Боже милосердний!— сказав чолові
чок, бідкаючись. — Не машина, а решето!— 
Він обійшов авто й рушив у кінець гаража. 
І раптом застиг на місці, уздрівши Майя. — 
Ти що, був тут і зостався живий?

— Як бачиш.
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— Ти був тут, коли вона вибухнула?
— Так.
Чоловік тихо свиснув. Це був піхотинець, 

невисокий на зріст, мов карлик. Він був без 
каски, чорне волосся його злиплося від 
поту. Дві величезних сумки висіли в нього 
на плечах. На перев'язі він ніс ручний куле
мет.

— Знаєш, — мовив він, — мені теж поща
стило, я сидів над тобою на терасі.

Він сперся плечима на стіну, витяг з кише
ні пачку цигаркового паперу, взяв один па
пірець і затис між губами.

— Мені пощастило, — повторив він.
Чохол кулемета, заткнутий за пояс, сміш

но теліпався в нього на животі. Піхотинець 
був худий, але нап'яв на себе стільки вся
кого манаття, що здавався досить огрядним. 
Незважаючи на спеку, його гімнастьорка 
була застебнута на всі гудзики, а з-під ко
міра виглядала брудна сорочка й светр ко
льору хакі. «Мабуть, він натяг на себе ще й 
фланелевий жилет», — подумав Майя.

— Я бачив, як вона падала, — мовив піхо
тинець, порпаючись в одній із кишень. — 
Єдине, що я встиг зробити, це розпласта
тись на землі. І наробила ж вона шелес
ту! Думав, поцілила в мене! — Він витяг ки
сет, вийняв з рота папірець і спритно скру
тив тоненьку цигарку. Потім дістав схожу на 
невеличкий снаряд запальничку, з якої ви
добув довгий язик чадного полум'я. — Сам 
зробив, — скромно признався він. — Заря
джаю її раз на місяць.

— Охоче вірю.
— Що?
— Охоче вірю, — крикнув Майя.
Після короткої перерви знову оглушливо 

загуркотіли зенітки, почали вибухати бомби.
— Не стій! — крикнув Майя. — Ти ж ба

чиш, що сюди залітають осколки. — І пока
зав на сліди осколків на стіні.

Піхотинець подивився на стіну і, перш ніж 
сісти, з виглядом знавця зняв ручний куле
мет з плеча, поставив його між ноги, відче
пив з пояса чохол, поклав долі, відтак пере
сунув на живіт дві пузаті сумки. Тільки після 
цього він сів під стіною, торкаючись плечем 
Майя. Піхотинець був капловухий, мав гост
рий ніс і кутасте обличчя, яке здавалося ку
медним. Обмотки робили його литки над
звичайно грубими, а ступні теж були навди
вовижу великі.

— Я з  Безона, — за хвилину мовив він і 
тут же додав: — Найнеприємніше для 
мене — що під час цього клятого відступу 
я втратив усіх своїх товаришів.

— Вони що, загинули?
— Та ні, — сердито відповів піхотинець.— 

Просто я їх десь загубив. Це сталося однієї 
ночі. Я, мабуть, ішов і куняв, бо потім 
помітив, що збився з дороги. Коли прочу

мався, то побачив, що вся компанія десь 
щезла. Я їх довго шукав, бо всі хлопці були 
з Безона, але так нікого й не знайшов.

Розповідь його урвав різкий свист бомби. 
Він нахилився вперед, але не випускав з 
рота цигарки, і на лиці його застиг поваж
ний, напружений вираз, неначе він викону
вав якусь дуже важливу роботу.

— Здорово свище, еге?
— Якось переживемо, — відповів піхоти

нець.— Трохи терпіння, трохи витримки і 
все.

Після вибуху бомби знову запала тиша.
— І ось уже цілих десять днів я ходжу 

сам, — провадив далі піхотинець. — Ти не 
можеш собі уявити, як це нудно.

— Десять днів?
— Так, голубе, десять днів тьопаю доро

гою та ще й до ладу не знаю, куди йти... 
Сам, як палець... І нікого із знайомих.

Майя подивився на нього.
— Що ти робив на терасі?
— Стріляв, чорт забирай. — І додав, ніби 

про себе: — Отак-то!
Він підняв чохол, старанно обтрусив його 

від пороху, потім з материнською ніжністю 
заходився витирати кулемет.

— У мене більше немає патронів, — до
дав він, поклавши кулемет на коліна і спер
шись на нього руками. — Але не турбуйся, 
патрони я знайду. Що-що, а це добро 
скрізь валяється на дорогах. Я приберіг по
рожні диски. — 1 він задоволено поплескав 
по одній із сумок. — Знаєш, — провадив він 
далі, — це чудова зброя. Ніколи не заїдає,' 
працює, як годинник. Повинен тобі сказати, 
я одержав його новісіньким із складу і ду
же обережно поводився з ним. Я не розлу
чаюся з ним із самого початку війни. Нікому 
не дозволив і доторкнутись до нього, навіть 
лейтенантові. Якось він захотів узяти в мене 
кулемет, щоб пустити чергу в літака, що 
йшов на бриючому польоті. «Е ні, вибачай
те! — відповів я йому. — Хто кулеметник: 
ви чи я? Якщо ви, то забирайте й носіть собі 
його і стріляйте, скільки хочете. А якщо 
кулеметник я, то й стрілятиму з нього теж 
я». Йому це страшенно не сподобалось, але 
він усе ж таки відчепився. Я ніколи ні перед 
ким не вислужуюсь. І тому лейтенантові теж 
у зуби не подивився. Якщо кулеметник я, 
то й стрілятиму з нього теж я. Отак-то!

— І правильне зробив, — сказав Майя.
Піхотинець приязно глянув на нього.
— Мої хлопці теж, коли почався відступ, 

почали казати: «Друже Піно, — мене звуть 
Піно, — відрекомендувався він, задерикува
то дивлячись на Майя, — викинь ти до біса 
свою хлопавку! Потрібна вона тобі зараз! 
І хочеться тобі таскати десять кілограмів за
ліза день у день!» Та я їх не слухав. «А юн- 
керси?» — питав я їх. Скажу тобі, — додав
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він скромнб, — що в Саррі я таки збив З 
оцього кулемета юнкерса. «Вас перестріля
ють, як кроликів, — сказав я хлопцям, — а ви 
й не подумаєте захищатися», — «Захища
тися? — питали вони. — Захищатися! Посмі
ши нас іще трошки!» Та я їх не слухав і, за
бачивши в повітрг фріца, пускав по ньому 
чергу. І, можеш повірити, хлопці мене лая
ли. «Піно! Паскуднику! — кричали вони. — 
Ти хочеш, щоб нас посікли на форшмак че
рез твій кулемет? Забирайся геть, якщо ти 
надумав стати зуавом!» Отак вони мені ви
читували. А ще називається солдати! Та я їх 
не слухав. Врешті, однієї ночі вони навіть 
спробували вкрасти мого кулемета. Все- 
таки це підло, еге ж? Я нітрохи не здивував
ся, коли загубив їх.. Вони, мабуть, навмисне 
покинули мене, — роздратовано додав він.

Майя подивився на нього краєчком ока.
І уявив собі, як Піно іде під палаючим сон
цем, самотній у лавині солдатів, з яких ніко
го не знає, у застебнутій на всі гудзики гім- 
настьорці, з двома величезними сумками, в 
обмотках і з десятикілограмовим ручним 
кулеметом! І шукає патрони, щоб стріляти 
у фріців! По кожному літакові, що пікірує 
на колону, він випускає чергу — без нічиєї 
команди: просто він не мириться з тим, що 
його обстрілюють згори. Майя з подивом 
розглядав цього дивака, що самотужки 
воював далі, хоч усі давно вже покидали 
зброю.

— Що ти робив до війни?
— Займався столяркою, — відповів Піно.

І додав, задерши своє кутасте підборід
д я :— У мене є своя майстерня, помічник. 
Роботи в мене вистачало! Я ні на що не 
скаржився, а моя дружина тим більше. Сму
тило мене тільки те, що в нас не було дітей. 
А скільки ми ходили з нею до лікарів! Вся 
справа в дружині. Вона... — Він почав під
шукувати потрібне слово.

— Безплідна?
— Таке скажеш! — сторопіло відказав 

Піно. — Просто вона не може завагітніти, і 
все.

Знову почувся пронизливий свист. Піно 
нахилив голову з уважним і серйозним ви
глядом, як і щоразу, коли падала бомба. 
Здавалось, він думає: «З цією бомбою нема 
чого жартувати. Треба бути уважнішим». 
Майя і Піно довго чекали вибуху. Але його 
не було.

— Ну от! — роздратовано й водночас за
доволено мовив Піно. — Усе! Ти йдеш?

Він уже знову стояв на ногах, з ручним 
кулеметом і напханими сумками на плечах. 
Його невеличка постать чітко вирізнялася 
на тлі стіни гаража, присадкувата і трохи ку
медна.

Піднімаючи залізну штору, Майя раптом 
згадав, що в потоці солдатів, який простят

ся на десять кілометрів по узбережжю, 
Піно зостався без товаришів, сам-один.

— Послухай, — сказав він, — якщо хочеш, 
можеш зробити мені одну добру послугу. 
Треба піти в Сана.

— А де воно, те Сана?
— Повернеш ліворуч і пройдеш із кіло

метр пляжем. Сана стоїть на березі моря, 
і його ти ні з чим не сплутаєш. Дійдеш до 
гратчастої огорожі й праворуч од неї поба
чиш машину. Англійську санітарну машину. 
Бородатий тип, який там куховарить, мій 
товариш Александр.

— Александр? Це легко запам'ятати.
— "Скажеш йому, що Майя, — Майя — це 

я, — спробує сісти на судно, і якщо сьогодні 
ввечері я не повернуся, то мені це вдалося 
зробити.

«Він уже це знає, — подумав Майя, — 
отож спочатку буде трохи здивований, що я 
прислав до нього людину з такою звіст
кою».

— Зрозуміло.
— Стривай. Скажеш також, що ти мій то

вариш і що я просив прийняти тебе на моє 
місце в їхню компанію.

— Не можу я йому таке сказати, — засо
ромлено мовив Піно. — Не стану ж я на
прошуватись.

Майя усміхнувся.
— Так я ж тебе запрошую, дурненький. 

Александр, я — це все одно.
— Як же я можу отаке сказати від себе?
— О боже! — зітхнув Майя. — Якби в 

мене був клапоть паперу, я написав би 
Александру записку.

— Записка — інша річ, — сказав Піно, — 
я охоче виконаю твоє доручення.

Майя зрозумів, що наполягати марно, що 
Піно все одно нічого не «скаже від себе». 
Зрештою, яка різниця? Александр і так усе 
зрозуміє.

— Гаразд, — мовив він. — Як хочеш. Бу
вай здоров.

— Бувай.

— Що ви хотіли, мосьє?
Майя, що намагався одкрутити кран у 

кухні, обернувся. Невисока дівчина років 
п'ятнадцяти стояла в дверях, згорнувши на 
грудях руки. Вона говорила суворим тоном, 
але в голосі її відчувалася тривога. Майя 
всміхнувся.

— Вибачте, — відповів він, — я зайшов 
сюди, щоб хоч трошки опорядитися. Я га
дав, що в домі нікого немає.

Отже, в містечку ще є цивільні. А він, 
коли йшов вулицями, не бачив ніде ні душі. 
Мабуть, люди поховалися по домах, бо біль
ше боялися солдатів, аніж бомб.
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‘— Справді? А може, ви хочете нас погра
бувати?

Майя засміявся, дівчина зніяковіло диви
лась на нього.

— Це я так спитала, бо вчора до нас за
йшов солдат і забрав майже половину на
ших продуктів. Я не давала, але він вилаяв 
мене та ще й пригрозив. У нього на поясі 
висів великий револьвер, такий, як оце у 
вас.

— Не бійтеся, — сказав Майя, — мені тре
ба тільки трохи вмитись.

Дівчина розгублено подивилась на нього.
— Водогін зруйновано. У нас залишилось 

трошки води, але ми бережемо її на страву. 
А вмиватись беремо воду з колодязя. Вона, 
правда, солона. Це нічого, якщо ви вмиє
тесь у солоній воді?

— Звичайно, нічого, — відповів Майя, — 
сіль зберігає тіло.

Дівчина усміхнулась, але очі її все ще не
довірливо дивилися на Майя. Відчинивши 
шафу в стіні, вона зачерпнула з відра води, 
налила в невелику білу миску й поставила її 
на кам'яну плиту під умивальником.

— Тримайте, — сказав Майя і, розстеб
нувши пояса з револьвером, простяг дівчи
ні. — Тепер «великий револьвер» у ваших 
руках, і ви можете мене застрелити, якщо 
я стану лихий.

— О ні! — відповіла вона. — Я вас не 
боюся.

Майя схилився над мискою. Він волів би 
вмиватись наодинці, але дівчина навіть не 
думала виходити з кухні. Очевидно, в тих 
стінних шафах лежать продукти.

— Ви мешкаєте тут сама?
— Ні! — квапливо відповіла дівчина. — Зі 

мною іще Антуанетта, дідусь і бабуся. Вони 
сховалися в льоху. Ми чули, як ви ходили у 
нас над головою. Вони не хотіли, щоб я пі
діймалась нагору, але я все одно пішла. Ан
туанетта безперестану плаче.

— Хто вона така?
— Це моя старша сестра. Такий страхо

полох!
— А вас як звуть?
Дівчина завагалася. Якось не личить нази

вати своє ім'я молодому незнайомцеві.
— Жанна, — врешті відповіла во^а.
Кінець кінцем зараз війна.
— Жанна, — повторив Майя. Він якусь 

хвилину мовчав, ретельно намилюючи об
личчя.

— Ви на мене сердитесь? Я ж подумала, 
що ви злодій.

— А хто вам сказав, що я не злодій?
— О! Тепер я це добре бачу сама.
Дівчина сіла на стіл і, поклавши пояс з

револьвером на коліна, намагалась розщіп- 
нути кобуру.

— Можна витягти револьвер?

— Можна. Він на запобіжнику.
Дівчина розглядала револьвер з таким 

захопленням, як інші дивляться на молодих 
хлопців.

— А важкий!
Вона підняла револьвер обома руками і 

спрямувала на Майя. Від напруження вона 
аж брови насупила, і це ще більше підкрес
лювало її юний вигляд.

— Жанно! Може, ти все-таки його не 
вб'єш?

Майя обернувся. На порозі стояла бліда 
молода дівчина і, здавалось, смертельно 
перелякалася.

— О боже, яка ти, Антуанетто, смішна!
Жанна поклала револьвер на стіл і, всміх

нувшись, глянула на Майя. Антуанетта спан
теличено дивилась то на нього, то на се
стру.

— Не стовбич, мов засватана, — сказала 
Жанна, тупнувши ногою. — Краще піди при
неси рушник.

Антуанетта вийшла.
— Ви не злякались нальоту?
— Анітрішечки! — відповіла Жанна.
— Я теж ні! — сказав Майя, усміхаю

чись. — Коли вибухнула бомба, я був у га
ражі. Осколки пробили штору й залетіли 
досередини.

— В якому це гаражі? Отому, що навпро
ти нашого будинку? Це ж гараж мосьє То- 
зена! Бідний мосьє Тозен! Він так любив 
свою машину!

— Жанно, де рушник? Я не можу його 
знайти! — гукнула за дверима Антуанетта.

— Вона й води в річці не знайшла б, — 
сказала Жанна і вийшла.

Майя озирнувся довкола. В кухні було 
старанно прибрано. На столі, засланому 
клейонкою, стояла надпита до половини 
пляшка вина, заткнута чудернацькою проб
кою у формі людської голови.

Зайшла Жанна і простягла йому волоха
тий рушник, від якого пахло кмином. Антуа
нетта принесла щітку й гребінець. Обидві 
сестри були тоненькі, майже однакового 
зросту й зодягнені в однакові сукні; все це 
робило їх схожими на близнят.

— Дати вам гребінець?
Жанна взяла гребінець з рук сестри й 

простягла його Майя.
— А ви, бачу, здогадлива, — сказав Майя 

і підійшов до дзеркала.
— Яке у вас гарне волосся, — мовила 

Жанна.
— Жанно! — вигукнула Антуанетта й по

червоніла.
— Я кажу те, що думаю, — відказала 

Жанна, знизуючи плечима.
— Ви дуже люб'язні, — сказав Майя. — 

Ви обидві дуже люб'язні.
Антуанетта несміливо всміхнулася. Тепер
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черга дійшла й до щітки. Як і перше, Жанна 
взяла її з рук сестри і простягла Майя.

— Ви теж люб'язний.
— Не знаю, — відповів Майя. — Спершу 

ви подумали, що я злодій.
— Ви ж були замурзані, — сказала Жан

на. — Крім того, я вас не знала.
Майя поставив ногу на стілець і струснув 

із штанини хмару куряви.
— А тепер ви мене знаєте? — спитав він. 

дивлячись з усмішкою на Жанну.
— Так, — відповіла вона.
— Я приніс сюди багато пилюки.
— Можна відчинити вікно, — сказала Ан

туанетта.
— Ні, — рішуче заперечила Жанна, — на

дворі ї ї  ще більше, ніж тут.
— Візьміть, мосьє, — сказала Антуанет

та. Цього разу вона випередила сестру й 
сама простягла Майя щітку для взуття.

— Дякую, — мовив Майя. І всміхнувся до 
дівчат.

Його пойняв сум від думки, що скоро тре
ба рушати в дорогу, що ці приємні хвилини 
минуть так швидко.

— Може, вип'єте вина?
Жанна дістала з шафи склянку, витерла її 

і, одіткнувши пляшку з чудернацьким кор
ком, налила на три чверті. Майя закурив си
гарету й заспокоїв себе, що відразу ж піде, 
як тільки вип'є.

— А машину мосьє Тозена дуже поби
ло? — спитала Жанна.

— Ще й як.
— Бідний мосьє Тозен, — мовила Жан

на, — він так любив свою машину.
Майя ковтнув вина й затягся сигаретою. 

Раптом у нього зринув спогад про рудого 
лейтенанта, що водночас курив і пив чай у 
маленькій кухні вілли. Майя всміхнувся.

— Чого ви всміхаєтесь? — спитала Жанна.
Він змалював їм сцену у віллі. Дівчата го

лосно сміялися. «Боже, — подумав Майя, — 
я вже майже забув, який приємний дівочий 
сміх!»

— Ну й що ж було далі? — спитала Жан
на.

Як і всі діти, вона хотіла знати, що було 
далі.

— Далі? Нічого, — відповів Майя. — Хіба 
цього мало?

Антуанетта стояла, прихилившись до од
вірка, й гралась коралями.

— Мені час іти ,— сказав Майя, простя
гаючи руку до пояса.

— Я вам надіну його сама, — мовила Жан
на й легко зіскочила зі столу. — Вручаю вам 
зброю, лицарю!

— Ви поспішаєте? — спитала Антуанетта.
— Так.
Настала хвилина ніяковості й холодної 

стриманості, що майже завжди передує
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Прощанню. Антуанетта одійшла від дверей, 
даючи дорогу Майя.

— Ви ще прийдете до нас? — спитала 
Жанна.

— Може, й прийду.
— Коли? Завтра?
— Жанно! — з докором мовила Антуа

нетта.
— Так. Якщо я ще завтра буду тут. — На 

порозі Майя обернувся і глянув на обох дів
чат. — До побачення.

Сестри з повагою дивились йому вслід.
— До побачення, — повторив він і ви

йшов.
Вулиці, огорнені хмарами куряви після 

бомбардування, знову заповнили солдати. 
Майя пірнув у натовп й одразу відчув себе 
маленькою, безликою істотою. Він став лю- 
диною-хакі серед інших таких самих людей- 
хакі, людей, яких заздалегідь підготували 
для того, щоб вони вбивали і щоб їх уби
вали.

Опинившись на набережній, він глянув на 
море, як на давнього приятеля. Приємно 
було бачити його неосяжну широчінь, диви
тись, як воно грає, спокійне, прекрасне. 
Море нагадало йому про канікули в Пріме- 
ролі, про купання, довгі прогулянки на кая- 
ці в сонячну погоду.

Майя навіть незчувся, як дійшов у кінець 
вулиці, туди, де починались дюни і пляж. 
Раптом він зупинився як укопаний. Рожевої 
вілли наче и не було. Майя подумав, що, 
мабуть, поринувши в спогади, пройшов повз 
неї й не помітив її, і повернув назад. Почав 
приглядатися до кожного будинку. Дійшов 
аж до перехрестя, але вілли ніде не було. 
Ще зовсім недавно вона стояла ось тут. 
Попрощавшись із Габеєм, повернув ліворуч. 
Ні, помилитися він не міг.

Майя побачив англійця без кашкета, який 
спокійно прогулювався неподалік, застро
мивши руки в кишені.

— Ви иє могли б мені сказати, де містить
ся евакуаційне бюро?

Англієць витяг з кишені руку й мовчки 
показав на сіру віллу з зеленими віконни
цями.

Майя пішов туди. За круглим столиком 
сидів літній офіцер з наїжаченими вусиками. 
Він малював щось олівцем на бюварі.

— Прошу пробачення, — сказав Майя. — 
Ви не капітан Фірі?

Офіцер підвів голову й подивився на 
Майя.

— Це я. Чим можу бути вам корисний?
Майя пояснив, чого прийшов. Коли він

замовк, Фірі ще якийсь час чіпляв крильця 
повновидому ангелочкові, якого він саме 
малював на бюварі. Потім поклав олівець і 
вийняв з кишені авторучку.

— Я напишу вам цидулку. Гадаю, цього



буде досить, щоб вас посадовили на кора
бель.

Серце Майя затріпотіло, мов пташка. Він 
бачив, як Фірі пише щось на аркушику з 
блокнота. І нетерпляче й жадібно дивився 
на папірець і, здавалось, боявся, щоб яка 
лиха сила не вирвала його капітанові з рук.

— Я вже приходив до вас, — сказав він за 
хвилину. — Але вас не застав. Потім знову 
прийшов, але рожевої вілли вже не знай
шов.

Фірі щось повільно виводив старанним 
дрібним почерком.

— Вона стояла поруч із цією, — відказав 
він, не підводячи голови. — Я вчасно подав
ся пити чай.

— Убиті є?
— Двоє. Один із них мій ад'ютант.
«Ось те, «що було далі», про що так до

питувалась Жанна», — подумав Майя.
— Мені дуже жаль його, — сказав він.
Фірі поклав ручку й погладив вус вказів

ним пальцем правої руки.
— Так, — відповів він. — Мені теж дуже 

шкода. Це був найкращий ад'ютант, якого я 
будь-коли мав. Мені страшенно не пощас
тило. Візьміть цього папірця, і нехай вам 
щастить, містере Майя.

Майя віддав йому честь і вийшов. Прой
шов кілька метрів по набережній і тільки 
тепер помітив, що тримає в руці папірця, 
дивиться на нього, але не читає. Це була 
звичайнісінька записка, без офіційної пе
чатки, з датою і підписом унизу. В ній було 
сказано, що старшому сержантові Жюльєну 
Майя з десятого піхотного полку дозволяє
ться сісти на англійський корабель, що пря
мує до Англії, Майя читав і перечитував 
записку. Хіба це можливо, щоб цей клап
тик паперу міг дарувати йому свободу?

За годину він пересвідчився, що це справ
ді всього-на-всього клаптик паперу. Цілу 
годину він витратив на те, що давав читати 
цю записку кожному з офіцерів, які стежи
ли за чергою томмі, що вантажилися на ко
раблі, І скрізь чув одну й ту ж відповідь: тут 
евакуюються тільки англійці.

Майя вже засумнівався, чи капітан Фірі 
часом не покепкував з нього, давши йому 
цей папірець. Але на це запитання він так і 
не зміг дати собі відповіді. Коли він повер
нувся до сірої вілли, щоб з'ясувати, в чому 
річ, капітана Фірі там уже не було.

Майя сів на мур обличчям до моря і 
вийняв з кишені плитку шоколаду, яку дав 
йому Александр. Від спеки шоколад роз
м'як і прилип до паперу. Майя з'їв його, ви
тер руки носовиком, закурив сигарету і зно
ву подивився на море.

Трохи посидівши, він підвівся і рушив у 
напрямку перехрестя, де стояв Габей. Але, 
подумавши, що йому знов доведеться товк

тися в натовпі солдатів, повернув назад і ви
рішив дістатися туди через пляж.

За кілька метрів попереду він раптом по
бачив якогось цивільного, що проштовху
вався крізь лави томмі. То був дрібненький 
дідок з борідкою. Незважаючи на спеку, він 
був у плащі. Майя чомусь подумав, що під 
плащем у нього на грудях ордени й медалі. 
Дідок тримався прямо і вперто дріботів 
краєчком берега. Можливо, він вийшов на 
коротку прогулянку до моря, як і щовечо
ра. А може, хотів подивитись, як тепер вою
ють, як ведуть цю війну, таку не схожу на 
іншу— велику, єдину, справедливу, — в якій 
колись брав участь він сам.

Майя раптом згадав кадри кіножурналу, 
що його він бачив до війни. Якийсь журна
ліст брав інтерв'ю в останнього кірасира 
генерала Райхсгоффена. То був теж дріб
ненький дідок, але набагато менший і старі
ший за цього. Він був такий немічний, у ньо
го так тремтів голос, що здавалось справж
нім дивом, як він ще взагалі тримається на 
ногах. Дідок розповідав про якусь знаме
ниту атаку. «Цілісінький день... ми чекали... 
в заростях хмелю... Потім хоробрий генерал 
Мішель як скомандує: «Впе-ред! В ата-ку!»
І ми підвелися... з хме-лю!» Старий швидко 
закрутився на місці. Правою рукою він 
рвучко вимахував, неначе тримав у ній шаб
люку. Кричав тремтячим голосом: «Впе
ред! В атаку!» Він знову побачив себе в сво
їй гарній блискучій кірасі, з оголеною шаб
лею, в розквіті своїх двадцяти літ. Для ньо
го знову ожили знаменита атака, війна сім
десятого року, криноліни, Наполеон III, Ем- 
ське послання, ганьба Седану. А кінотеатр 
мало не розвалився од реготу глядачів. 
«Минула вже ціла епоха! Шістдесят два 
роки! — подумав Майя. — Скільки прист
расті й захоплення! Скільки ненависті, на
дій, брехні! А нині — всьому кінець! Кінець! 
Подальші війни безглузді. А може, вони 
завжди й скрізь були безглузді. Ні війна чо
тирнадцятого—вісімнадцятого років, ані 
тим паче, ця; одне слово, ні ті, що були ко
лись, ні ті, що вибухатимуть у майбутньо
му».

Та не встиг Майя пройти й кількох метрів 
по пляжу, як почув, що його хтось гукає:

— Містере Майя! Містере Майя!
Він обернувся. То був Габей. Він засапав

ся, бо швидко біг, щоб наздогнати Майя. 
Він простяг Майя руку. Майя здивовано по
тис її.

— Мені дуже подобається ваша фран
цузька манера тиснути один одному руку 
при кожній зустрічі, — сказав Габей. — Від 
цього віє щирістю.

Він дивився на Майя з такою усмішкою, 
ніби той був його давній приятель.

— Куди ви йдете?
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— Додому,— усміхаючись, відповів Майя.
— Куди це додому?
— В Сана. Я там мешкаю з товаришами в 

халабуді.
— Он як! — вигукнув Габей. Потім запи

тав: — Отже, ви вже не хочете евакуюва
тись?

— Я то хочу. Але ваші земляки не хочуть.
— Як? Може, капітан Фірі...
— Еге ж,— одказав Майя. І розповів йо

му всю історію.
Габей слухав і дедалі дужче супив брови.
— Мені дуже жаль, мені справді дуже 

жаль,— сказав він, почервонівши.— Ходіть 
за мною,—додав він, мить подумавши. По
тім йому здалося, що він сказав це надто 
категорично, й пом'якшив тон: — Якщо має
те бажання, то ходіть зі мною...

Вони пішли назад — туди, де в чергах 
стояли томмі. Кілька кроків Габей ішов 
мовчки.

— Як вам подобається ця війна?
Він сказав це таким тоном, неначе запи

тував: «Як вам подобається цей фільм, ця 
вистава, цей чай?»

— Справжнє паскудство.
Габей показав на кораблі, черги томмі, на 

зруйновані вілли.
— Найприкріше те,— мовив він півголо- 

сом,— що все це — марнота марнот.
Майя скоса глянув на нього. Як він, Га

бей, такий юний, здоровий може про таке 
думати!

— Що ж воно буде, коли вже й англійці 
почали отак міркувати?

Габей зареготав:
— Oh, you French! *.
Він сміявся щиро, нестримно, і Майя теж 

зареготав. На якусь мить їм здалося, що 
руїни Брей-Дюна, кораблі, війна — все щез
ло, залишились тільки вони обидва, двоє мо
лодих людей, які йшли поруч по пляжу, за
литому сонячним промінням, і весело смія
лись.

— Розкажіть, що було з вами після того, 
як ми попрощалися,— попросив Габей.

Майя розповів. Коли він згадав про рудо
го ад'ютанта, Габей урвав його:

— Я знав цього чоловіка. Це був старши
на першого класу. Прізвище його Вейнрайт. 
Зразковий солдат. Двадцять років служби в 
Індії, хрест Вікторії в сімнадцятому році. 
Два роки тому його мало не звільнили че
рез одну історію. Один його молодий під
леглий, на ймення Сміт, хотів вислужитись... 
Вейнрайт був зразковий солдат. Така без
глузда загибель!

— Смерть завжди безглузда.
— Так,— сказав Габей, повертаючи до 

Майя своє лице.— Тим паче, коли добре не 
знаєш, за що вмираєш. 1

1 Ох ви, французи! (Англ.).

Вони підійшли до колони томмі. Габей пі
шов поговорити з офіцером. Офіцер обер
нувся й уважно подивився на Майя. Трохи 
згодом Габей і Майя стали в кінець колони.

— За півгодини підійде наша черга, і ми 
сядемо в одну з цих маленьких шлюпок.

Майя глянув на годинник. Чверть на сьо
му. В цю мить колона ворухнулася і посу
нулася вперед на кілька сантиметрів.

— Чому так мало шлюпок?
Габей усміхнувся.
— Бо такой евакуації ніхто не передбачав.
Майя почав розглядати томмі, що стояли

довкола. Більшість були без головних убо
рів, без зброї, без ранців. У довгих штанях 
і широких блузах вони скидались на турис
тів або спортсменів, що зібралися у веселу 
подорож пароплавом. Застромивши руки в 
кишені, вони майже не розмовляли і з бай
дужим виглядом курили сигарети. В голові
колони, лицем до моря, стояв офіцер,--
той самий, з яким щойно розмовляв Габей. 
Коли підпливала шлюпка, він робив рукою 
знак. Один за одним томмі відривалися від 
колони, заходили в воду й сідали в шлюпку. 
Коли в шлюпці сиділо шестеро чоловік, 
офіцер підіймав руку і не пускав наступно
го томмі, поки шлюпка не повернеться дру
гим бортом.

— Тепер наша черга,— сказав Габей.
Майя дивився вслід маленькій зеленій

шлюпці, що дуже повільно відпливала од 
берега. На щастя, море було спокійне.

— Нам краще було б стати в іншу чер
гу,— сказав Габей.— Ми стоїмо до он того 
вантажного судна з млиновим колесом збо
ку. Клята стара калоша. І де тільки вони її 
викопали!

Томмі, що стояв попереду, обернувся:
— В Портсмуті, сер. Я бачив це судно, 

коли був маленький.
Габей усміхнувся.
— О! Це судно набагато старіше, ніж те, 

яке ви бачили.
Томмі примружив одне око.
— Ваша правда, сер. Я переплутав його з 

«Вікторі».
Габей засміявся.
Маленька зелена шлюпка повільно набли

жалась до берега.
— То станьмо в іншу чергу,— півголосом 

мовив Майя.
Габей якусь мить повагався.
— Тепер уже пізно,— тихо відказав він. 

І голосно додав: — А втім, я гадаю, це та
кий же хороший корабель, як і будь-який 
інший.

Офіцер, який керував посадкою, подав 
знак. Габей був третій, Майя — четвертий у 
черзі. Щоб дійти до шлюпки, треба було за
брести в воду майже по коліна. Майя поду
мав, що, мабуть, набере в чоботи води.



Він рушив уперед.
— А ви справді француз? — раптом спи

тав його офіцер, що наглядав за чергою.
Майя дивився на нього і не знав, що йому 

відповісти. Хіба не видно по формі? Хіба Га- 
бей йому не пояснив?

Габей обернувся.
— Він зі мною.
— Він не схожий на француза,— сказав 

офіцер.
«Якийсь ідіот»,— подумав Майя.
— Я його знаю,— відповів Габей.
— Він не схожий на француза,— правив 

своєї офіцер.
— Я його знаю,— рішуче повторив Га

бей.
Офіцер опустив руку. Це був один із тих, 

кому Майя нещодавно показував папірець 
від капітана Фірі.

Майя сів у шлюпці поруч з Габеєм, задо
волений, що не набрав у чоботи води.

Шлюпка почала розвертатись на місці. 
Здавалось, вона от-от піде на дно разом з 
пасажирами. Але вона все-таки пливла, під
штовхувана вперед повільними ударами ве
сел. Майя бачив, як офіцер на березі знов 
опустив руку. Зараз уже важко було роз
гледіти риси його обличчя.

— Чому він мене питав, чи я француз? 
Хіба він сам цього не бачив?

— Я сказав йому це ще раніше.
— То в чому ж річ?
— Не знаю. Те, що здається нелогічним, 

містере Майя, ніколи не збиває з пантелику 
англійця,— з усмішкою додав Габей.

Нарешті, шлюпка пристала до судна, ви
вантажила томмі й знову попливла до бере
га. Майя слідом за Габеєм підіймався тра
пом на судно. Зблизька воно здавалося на
багато більшим.

На горішньому кінці трапу морський офі
цер розподіляв людей на палубі. Коли Майя 
проходив повз нього, той глянув на його 
форму, але не сказав ні слова.

— Наше місце на кормі,— мовив Габей.
Палуба була забита солдатами. В трюмах

теж, мабуть, їх повно, і вони тісняться в за
дусі, в темряві.

На щастя, Майя і Габей ішли останні. Во
ни поминули спарений кулемет на вертушці, 
цівки якого були спрямовані в небо. Десь 
на кормі мав бути ще один.

— У нас є чим захищатись...
Габей скривився.
— Найкращий захист — це гвинт, що 

швидко крутиться. А таке млинове колесо...
Дошки під ногами були теплі від сонця. 

Майя огорнув приємний запах свіжої фарби, 
смоли та моря. Він з насолодою вдихав 
його. Хоча судно стояло недалеко від бере
га, проте вітер здавався тут свіжішим. Майя 
пригадав маленькі пакетботи, що в мирний

час курсували між Дьєпом та Нью-Хейве- 
ном. Скільки він на них наплавався!

Як тільки Майя опинився на судні, в нього 
склалося враження, що він дихає вже іншим 
повітрям, що він уже не у Франції й що до 
Англії звідси рукою подати.

— Ви чуєте? — спитав Габей.
Майя розплющив очі. Габей сидів на па

лубі. Майя прислухався. Цей звук він упізнав 
би серед тисячі інших. Це скрипів якірний 
ланцюг.

— Ви хочете спати? — спитав Габей і під
вівся.— Піду подивлюся, що де робиться.—
І пішов, переступаючи через розпростерті 
на палубі тіла.

— Прошу, сер...
Томмі, який говорив з Габеєм про кораб

лі, тримав у руці два рятувальні пояси.
— А цей я дам капітанові, коли він по

вернеться.
— Дякую,— відповів Майя, кладучи пояс 

біля себе.
— Є наказ негайно надіти пояси, сер.
— Я не проти, але в ньому страшенно не

зручно.
— Навпаки, сер, коли лежати, то м'якше в 

боки.
— Що сталося? — вигукнув Майя, почув

ши, що палуба під ним заходила ходором.
— Нічого, сер, це закрутилося млинове 

колесо.
— О боже! — зітхнув Майя.— Як довго 

нам доведеться слухати цю музику?
— Мине, звичайно, чимало часу, поки 

воно промеле віддаль до Дувра.
Кілька солдатів голосно засміялися. Майя 

теж посміхнувся.
— Як вас звуть?
— Аткінс, сер.
— Дякую, Аткінсе.
Шалене «та-та-та» розпанахало тишу — 

неначе застукотіла велетенська швейна ма
шина, і Майя, рвучко підвівшись, зрозумів, 
що був заснув. Розум його почав гарячково 
працювати, але Майя все одно не міг зро
зуміти, в чому річ.

— Що сталося?
— Юнкерси, сер. Нас атакують.
Майя підхопився на ноги.
— А де капітан Габей?
— Він ще не повернувся з корми, сер.
Високо в небі, осяяні призахідним сон

цем, снували юнкерси. Майя нарахував їх 
п'ять.

— Спочатку їх було шестеро. Та один уже 
скинув бомби й полетів.

— Коли?
— Тільки що, сер. Ви спали. Кулемети би

ли по ньому, коли він ішов у піке, але це 
його не дуже турбувало.

— А бомби близько впали?
Аткінс скривився.
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— Одна впала ярдів за десять...
Майя глянув на берег.
— Ми одпливли ще зовсім недалеко.
Спарені кулемети зататакали знову. Не

скінченне «та-та» видалося Майя неймовір
но повільним. На якусь секунду воно вмов- 
кло, і Майя виразно почув приглушене цо
котіння. То стріляли кулемети на кормі. 
Почувся свист, пронизливий, страшний, що 
дедалі наростав і наближався із страхітли
вою швидкістю. Майя ліг на живіт.

— Мимо, — сказав Аткінс.
Голова його лежала за кілька сантиметрів 

від голови Майя. На палубі зчинилась ме
тушня. Томмі почали підхоплюватись на 
ноги.

— Всім лежати! — крикнув хтось владним 
голосом.

Кілька томмі лягло знову, але більшість 
стояли. Кулемети замовкли.

— Який із цього толк, що ми лежати
мем, — зауважив Аткінс.

— А цього разу ви бачили, як падали 
бомби?

— Ні, сер.
— Вони впали далеко попереду, — сказав 

маленький і тонкий томмі з великими чор
ними очима на дівочому обличчі.

В небі ще кружляло чотири юнкерси. Во
ни явно не поспішали. Озвалися зенітки на 
есмінці, що проходив на відстані одного ка
бельтова. Але невеличкі білі хмарки з'явля
лись значно вище од літаків.

— І як на те — жодного винищувача!
Аткінс примружив око.
— Пізно, сер. Вони вже полетіли на сі

дало.
Майя перехилився через борт і глянув на 

млинове колесо, що здіймало пекельний 
шум, збиваючи білу піну.

— Судно робить не більше шести вуз
лів ,— мовив томмі з дівочим обличчям.

Майя тиснув рятувальний пояс. Він хотів 
скинути його й пошпурити хтозна-куди, але 
потім передумав і тільки трохи попустив 
мотузок.

Знову зацокотів кулемет.
Повітря розпанахав знайомий пронизли

вий свист. Майя знову впав долілиць.
Свист наростав з шаленою швидкістю.
Майя здавалось, що на нього по невиди

мих рейках летить експрес.
— Мимо! — сказав Аткінс.
Хтось на палубі грав на губній гармонії.
— Цікаво, чому вони не летять на есмі

нець? — вигукнув хтось поруч Майя.
Це був томмі з дівочим лицем. Його спі

дня губа злегка тремтіла.
— Бо ми ;— більша мішень, — відповів Ат

кінс.
Кулемети замовкли.
Тиша, що запала, здавалася якоюсь не

природною. і знов до вух Майя долинув різ
кий, пронизливий звук гармонії.

— О боже! — мовив Аткінс.
Майя перехилився через поруччя. Млино

ве колесо зупинилось. Ту ж мить почувся 
брязкіт ланцюга, що розмотувався.

Аткінс повернувся до Майя і глянув йому 
в вічі.

— Приїхали.
— Троє юнкерсів, що лишились, можуть і 

не влучити.
— Ні, вони неодмінно влучать, — відказав 

Аткінс.
— Скоро смеркне.
— « Байдуже, — заперечив Аткінс, — вони 

вдарять раніше.
— Якщо ж не влучать...
Троє юнкерсів, три піке, три бомби при 

кожному піке... Судно стояло нерухомо. 
Аткінс мав рацію: подорож скінчилася.

Юнкерси в небі, здавалось, не поспішали. 
Вони знов почали кружляти. І знов затауа- 
кали кулемети. Цього разу Майя не ліг, а 
тільки сів, притулившись спиною до поруч
чя, і дивився на людей довкола себе, що 
будь-якої хвилини могли загинути. Він роз
глядав їх з цікавістю, ніби сам не належав 
до них. Вони нічого не робили для свого по
рятунку. Вони чекали. Чекали понуро, тер
пляче. В цьому чеканні була не покірність 
долі, а мужність, сила волі.

Майя відчув на собі чийсь погляд. Це ди
вився томмі з дівочим обличчям: великі 
чорні очі втупились у нього з боязким, три
вожним виразом. По його витонченому об
личчю перебігав нервовий дрож.

— Мимо!
Але в голосі Аткінса не було жодної нот

ки задоволення. Він казав це так, наче кон
статував результат на спортивних змаган
нях.

— Лишилося ще два.
— Так, усього два, — мовив Аткінс. І сів 

поруч з Майя. — Двох, сер, теж цілком ви
стачить.

Майя простяг йому портсигар.
— Сигарету смертникові.
Він неквапливо пояснив Аткінсу, що в 

Франції перед стратою засудженому дава
ли сигарету й склянку рому. В горлі у нього 
трохи пересохло, але він був цілком спокій
ний.

— Склянку рому? — перепитав Аткінс. — 
Гадаю, що бідоласі вона ставала у великій 
пригоді.

«Чому я такий спокійний? — подумав Ма
йя. — Просто аж дивно. Ідіот нещасний. 
Вплутався в цю брудну «героїчну епопею», 
і саме тепер! Що з того, що ти покажеш 
себе героєм або боягузом? І в чиїх очах?»

— В Англії такого звичаю немає, — сказав



Аткінс. — Французи в цьому відношенні 
гуманніші за нас.

Юнкерси тим часом далі кружляли в них 
над головою.

— А найгуманніше, — мовив Майя, — це 
нікого не вбивати.

Аткінс кілька разів кивнув головою.
— Yes, sir! — сказав він. — Yes, sir! 1
Він вимовив ці слова з такою пристрастю, 

що Майя пильно подивився йому в вічі.
Спадав вечір, світлий червневий вечір.
Майя підвівся і, в котрий уже раз, поди

вився на берег. Він був так близько! Зараз 
берег був для всіх уособленням безпеки й 
життя. Майя перехилився через поручні й 
прикинув на око відстань до води. Йому до
водилось не раз стрибати й з більшої висоти. 
Хто забороняє йому зараз зняти чоботи, ки
нутись у воду, допливти до берега, втекти 
з цієї плавучої домовини? Це ж дуже прос
то: досить тільки обернутись до Аткінса, по
просити, щоб той допоміг зняти чоботи, 
сказати йому «бувай» і стрибнути. Та Майя 
раптом зрозумів, що він цього не зробить, 
що, врешті, так і не зважиться на цей вчи
нок, що він взагалі не хоче тікати звідси. 
Нема чого картати себе, намагатись нагнати 
на себе страх. Він зостанеться тут і чека
тиме.

Майя підняв очі й подивився на юнкерсів, 
що кружляли в чистім червневім небі. Ат
кінс простежив за його поглядом.

— Розтягують задоволення, — зауважив 
Майя, інстинктивно стишивши голос, — на 
палубі запала глибока тиша. — Ходімо тро
хи ближче до корми, — запропонував він.

Аткінс здивовано глянув на нього, але ні
чого не спитав. Вони почали пробиратись 
крізь натовп. Кілька томмі обернулися й з 
цікавістю подивились на форму Майя. Рап
том той самий владний голос, який уже лу
нав на палубі, розітнув тишу:

— Лягай!!!
Та цього разу маса хакі навіть не ворух

нулася, не вимовила й слова.
— Лягай! — повторив голос, голос люди

ни; що звикла командувати, звикла, щоб її 
слухались. Але зараз він був сміховинно 
слабкий і потонув у тиші. Минуло кілька се
кунд, потім пролунав той самий наказ; на 
цей раз його супроводжувала лайкіЬ.

Майя всміхнувся. Зараз уже було не до 
наказів.

— Хай собі лається! — сказав, обертаю
чись, Аткінс.

Він також усміхався. Обидва сперлися на 
поруччя. Аткінс нахилився до Майя.

Тишу раптом порушили кулеметні черги. 
Ще ніколи життя не здавалось Майя таким 
беззахисним, як тепер. «Невже я зараз по

1 Так. сер! Так, сер! (Англ.)

мру?» — подумав він і пригадав свій пере
ляк пополудні. Тепер він уже зовсім не бо
явся. Тільки був надто здивований.

Свист літака, що пішов у піке, був такий 
сильний, що заглушив його голос. Літак ле
тів на них з шаленою швидкістю. «Яке це 
безглуздя, — подумав Майя. — Все це стра
шенне безглуздя». Ту ж мить якась сила ки
нула його вперед, на Аткінса. Аткінс схопив 
його, потримав пару секунд, потім утратив 
рівновагу сам, і обидва покотились по па
лубі. Майя вчепився за металевий прут під 
поруччям. Але відразу випустив його. На 
нього впало двоє томмі. Він закричав.

— Here, sir l, — озвався Аткінс.
Майя відчув, що його хтось підняв за пле

чі й поставив на ноги. Це був Аткінс.
— Ви поранені? — спитав по-французько

му Майя.
Аткінс не дивився на нього. Його обличчя, 

повернуте до корми, було осяяне пурпуро
вими відблисками і здавалось божевільним. 
Він поворушив губами, але слів Майя не по
чув. Все заглушив несамовитий галас. Майя 
обернувся. Над носом судна здіймались 
язики полум'я.

Вогонь був такий яскравий, що Майя за
плющив очі. Ту ж мить він мало не втратив 
рівновагу і впав Аткінсові на груди.

— Нас розчавлять, — мовив Аткінс. — Всі 
тікають на корму.

Довкола них збився великий натовп, обох 
їх неначе хто підняв у повітря. Обличчя ося
вала заграва, обвівав гарячий вітер. Майя 
закинув голову й спробував дихнути повітря.

Коли він опритомнів, йому здалося, що 
він лежить на спині, а лице йому приємно 
обвіває свіжий вітрець. Розплющив очі. Дов
кола метушились червонуваті постаті. Він з 
подивом усвідомив, що стоїть, і зрозумів, 
що натовп збився навколо нього щільною 
масою і не дав йому впасти. Він знову за
плющив очі, і йому раптом страшенно захо
тілося спати. Ту ж мить він відчув, що його 
хтось б'є по щоках. Розплющив очі. Перед 
ним знову з'явилося Аткінсове обличчя, 
воно, здавалось, випливло з густого туману.

— Вам краще, сер?
— Краще, Аткінсе.
Тепер уже тиснули трохи менше. Якби ще 

бодай на хвилинку стих цей несамовитий га
лас! А вогонь потроху поширювався. Високе 
полум'я чітко вимальрвувалось на тлі вечір
нього неба. Часом вітер загрозливо нахиляв 
його в їхній бік, і вони відчували його за
душливий подих на своїх обличчях, неначе 
до них наближалась ггаща велетенської по
твори.

1 Я тут, сер (англ.).
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— Ви відчуваєте під ногами палубу, сер?
— Так,— відповів Майя,— стою ніби

твердо.
«Що з Габеєм? Адже він пішов на ніс»,— 

раптом подумав він.
— Треба дістатись до поручнів.
— Навіщо?
— Щоб стрибнути у воду.
— Стрибнути у воду? — перепитав Аткінс, 

стишивши голос.
Більше він нічого не спитав і почав проби

вати собі плечем дорогу. На превеликий 
подив Майя, натовп слухняно розступався. 
Незабаром він торкнувся пальцями поруч
нів. Але одразу ж відсмикнув їх: поручні 
були гарячі.

— Онде ж берег! — вигукнув Майя.
Берег був зовсім близько, щонайбільше

за сто метрів. Вибух бомби, мабуть, обірвав 
якірний ланцюг, і судно попливло. Воно сіло 
на мілину майже навпроти Сана. А вдалині, 
ліворуч, на брейдюнському пляжі, Майя по
мітив колони томмі. Евакуація тривала.

Майя перегнувся через поручні. В нього 
запаморочилося в голові. Море було тихе, 
блищало, мов сталевий щит.

— Тут надто мілко, щоб стрибати.
— Зовсім ні,— жваво відповів Майя.— 

Я стрибну перший.
Аткінс зблід.
— Я не вмію плавати,— мовив він хрип

ким голосом.
— Ну то й що? На вас же рятувальний 

пояс. З ним не потонете. Чуєте? Не пото
нете! — повторив він.

Аткінс мовчав.
— Я стрибну, Аткінсе, а ви стрибайте слі

дом за мною.
— Я не вмію плавати,— вперто повторив 

Аткінс.
— О боже! Я ж вам кажу, не бійтеся!
Запала мовчанка; Майя бачив, що Аткінс

відчайдушно бореться з собою. Раптом ві
тер жбурнув на них вихор іскор. Зіп'явшись 
навшпиньки, Майя побачив, що полум'я 
охоплює вже місток. Спека була нестерпна, 
він відчував, що втрачає останні сили. По
клав руку на поручні, але тут же відсмикнув 
її, мало не закричавши від болю. Поручні 
були розпечені.

— Поспішаймо.
— Я краще зостанусь тут,— відказав Ат

кінс.
На обличчі його застиг якийсь тупий ви

раз. Майя схопив його за плечі й струснув 
ним.

— Ви ж спечетеся, Аткінсе!
Аткінс похитав головою.
— Я не можу стрибнути, сер. Не можу,— 

сумно сказав він.
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Майя в розпачі подивився на нього. Не
вже він помре тільки тому, що не нава
житься стрибнути з висоти кількох метрів? 
Майя люто затермосив ним.

— Аткінсе, ви стрибнете, чуєте? Ви стриб
нете! Я вам наказую стрибати!

— Я не підкоряюсь вашим наказам,— 
ледь чутно промимрив той.

Тепер уже галас зчинився навколо них і 
схожий був на тихе, розпачливе квиління. 
Майя окинув поглядом обличчя томмі й на 
кожному з них помітив такий самий вираз 
безпорадності й заціпеніння, який був і в 
Аткінса. «Невже в мене теж такий вираз?»— 
з жахом спитав він себе. Здавалось, вогонь, 
що охопив ніс судна, був велетенським хи
жим птахом, який спочатку зачаровує їх, а 
потім кидається на них.

— Аткінсе! — закричав Майя.— Я зараз 
стрибаю! Стрибаю! А ви стрибайте за 
мною!

Галас довкола дедалі наростав. Майя теж 
захотілося закричати. Необорне заціпеніння 
все більше сковувало його. Аткінс кричав, 
і на обличчі його був той самий сумний і 
безтямний вираз.

— Аткінсе! — вигукнув Майя і з усієї сили 
вліпив йому два ляпаси.

Аткінс замовк, очі його заходили в орбі
тах.

— Я зараз стрибаю! — крикнув Майя по- 
англійському.

— Yes, sir.
— Ви теж стрибнете за мною?
— Я не вмію плавати,— відповів Аткінс.
Майя схопив його за комір і люто затер

мосив ним.
— Ви стрибнете за мною, Аткінсе? Ви 

стрибнете за мною? Стрибнете?
Аткінс мовчав, заплющивши очі.
— Ви стрибнете за мною? — повторив 

Майя благальним голосом, мало не пла
чучи.

— Yes, sir.
— Скоріше! — гукнув Майя.— Скоріше! 

Тримайте мене за пояс, щоб я не брався за 
поручні руками.

Аткінс слухняно взяв його за пояс, і Майя 
перекинув спочатку одну, а потім другу ногу 
через поручні. Тепер ніщо вже не відокрем
лювало його від моря.

Під ним розверзлась безодня.
— Пускайте!
Аткінс не відпускав пояса.
— Пускайте!
Поручні пекли його в поперек.
— Пускайте! — крикнув він, обертаючись.
І враз сили покинули його. Він уже не ус

відомлював, що робить і де він взагалі. Ро



зумів тільки одне: не треба, щоб Аткінс 
тримав його.

— Пускайте! — крикнув він по-французь
кому, навмання вдаривши Аткінса.

І в ту ж мить полетів униз. В нього було 
таке саме відчуття, яке буває в людини, 
коли їй присниться, що вона падає: з-під ніг 
раптом вислизає земля, стискається серце, 
вкрай напружені нерви різко розслаблю
ються, і людина прокидається. Майя огор
нула приємна свіжість. Він простяг руки і ліг 
на воді, але раптом відчув, що його тягне 
вниз, мов утопленика.

Рятувальний пояс тримав його до полови
ни на поверхні, але ноги зникли під водою— 
їх тягли вниз чоботи. Майя заплющив очі, 
і йому знову здалося, що він падає. Розплю
щив очі. Вода торкалася його обличчя. Над 
ним велетенською стіною височів корабель.

Він майже не бачив полум'я, але нелюд
ські вигуки безперестану долинали до ньо
го. Він трохи відплив од корабля, щоб кра
ще бачити грона людських голів на палубі. 
Він плив, на подив, дуже повільно.

— Аткінсе! Аткінсе! — гукав він і підняв 
угору руки, аби показати, що він пливе.

Звідси майже неможливо було розрізни
ти окремі обличчя. Йому здалось, що він 
почув у відповідь приглушений крик.

— Аткінсе!
Щось шубовснуло у воду, хтось виринув 

за кілька метрів од нього. Майя повернув 
туди. Він плив страшенно повільно. Схопив 
чоловіка за плече. Той закричав і обернув
ся. Майя пустив його. Це був не Аткінс.

— Не кидайте мене!
— Берег зовсім недалеко.
— Не кидайте мене! — сказав чоловік. 
Голос його був тихий, вимучений, благаль

ний.
— Ви допливете й один.
— Ні,— одказав чоловік і забурмотів 

щось незрозуміле.
— Що?
— У мене все болить,— чітко сказав 

він.— Боже мій!
Вони пливли поряд на своїх рятівних поя

сах.
— Я вас штовхатиму до берега,— сказав 

Майя.
І схопив того за руку. Чоловік пронизливо 

заверещав і підняв над водою обидві руки. 
Майя подививсь на них. Про нігті годі й ка
зати,— верхні суглоби перетворились на 
суцільне криваве місиво.

— Боже милосердний! — сказав Майя.
Він ухопив того за плече, але чоловік од

разу повернув до нього спотворене жахом 
обличчя.

— Не торкайтесь до мене!
— Але ж я мушу якось вас торкатись!
І схопив того за комір блузи.

— Ой, боляче! — сказав чоловік.
Цього разу він не закричав. Говорив тихо,

ніби вибачаючись. Майя випустив його ко
мір.

— А так — болить?
Він узяв чоловіка за рятівний пояс. Той 

зціпив зуби, але нічого не сказав. Майя 
штовхав його перед собою. Вони посува
лись вкрай повільно. Заважали чоботи, пов
ні води. Здавалось, минула цілісінька віч
ність, однак пізніше він усвідомив, що тре
ба було проплисти всього кілька метрів, 
щоб дістати ногами дна.

— Тут уже мілко. Ви зможете стояти на 
ногах?

Чоловік спробував і з криком повалився 
у воду. Майя знов заходився штовхати його 
перед себе. Далі стало зовсім мілко і чоло
вік, торкнувшись піску, застогнав.

— Я вас понесу! — сказав Майя, схиляю
чись над ним.

Той з жахом дивився на нього.
— Не торкайтесь до мене!
— Але ж не можете ви залишатись у воді 

цілу ніч.
Чоловік не відповів і заплющив очі. Майя 

взяв його в оберемок і підняв.
— Боже мій! — стогнав чоловік. — Боже 

мій!..
Потім почав скаржитись — тихо і жалібно, 

наче дитина.
Виходячи з води, Майя об щось спіткнув

ся і мало не впав. Він обережно — як тільки 
міг — поклав пораненого на землю. Його 
голова глухо гупнула в пісок. Він лежав не
порушно, заплющивши очі. Схилившись над 
ним, Майя помітив, що в того немає брів.

На пляжі, незважаючи на пізню годину, 
групами блукали піхотинці. Майя покликав 
одного з них і попросив, щоб той допоміг 
йому стягти чоботи.

— Ти звідти? — спитав піхотинець, пока
зуючи на палаючий пароплав.

— Так.
— От халепа! Кепсько там хлопцям!
Він говорив, наче болільник на матчі. На 

матчі між людьми й вогнем. Вогонь виявив
ся сильніший. Безперечно. Чудна штука во
гонь! Хлопцям таки справді кепсько!

— Дякую.
— Пробач!— сказав солдат.— А їм там 

несолодко!
Він говорив схвильовано. Це був матч. А 

виграє, як правило, сильніший.
— Хотів би я тебе там бачити.
— Мене? — спитав солдат. І ображено 

додав:— Таке ще вигадаєш!
Зрештою, йому там нема чого робити. 

Він стояв і дивився. Дивився просто так, для 
розваги.

— Дякую за поміч!
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— Нема за що! — якось вороже відповів 
солдат.

І почимчикував геть. Майя обернувся до 
англійця.

— Ну як — вам краще?
— Мені холодно, — відповів той.
Майя схилився над ним.
— Я зайду у воду і пошукаю товариша. 

Я скоро повернусь. Можна залишити біля 
вас чоботи?

— Покладіть їх мені під голову, — кволо 
мовив англієць.

Заходячи у воду, Майя відчув, що його 
зборює страшна втома. А пароплав усе ще 
горів. Солдати, що ходили по пляжу, майже 
не звертали уваги на пожежу. Здавалось, на 
пароплаві немає ні душі. Його темний си
лует у вогненному ореолі чітко вирізнявсь 
на тлі ще світлого неба. Цього ясного черв
невого вечора море було таке тихе, що 
хвиля, яка повільно викочувалась умирати 
на пісок, майже не лишала по собі піни.

.Майя зняв рятівний пояс, кинув його на 
землю і попрямував до води, гнильно дивля
чись на пароплав.

Вода була майже тепла; босий, без пояса 
він легко плив уперед. За кілька хвилин він 
був уже біля пароплава. На кормі над по
руччям і досі темніло гроно людських голів. 
Полум'я не перекинулось через місток, при
наймні його майже не було видно; Майя 
бачив тільки найвищі язики. Несамовитий 
галас ущух, але натомість чулося щось схо
же на голосіння. Нескінченне, монотонне, 
мов псалом, пронизливе — як ото голосять 
жінки. Коли вогняні язики нахилялись до 
корми, голосіння дужчало. Тоді Майя бачив, 
як благально підносились угору руки. Зараз 
від поруччя до води звисало дві кодоли.

— Аткінсе!
Тільки троє або четверо чоловік плавало 

довкола нього. А над головою то затихало, 
то наростало нескінченне голосіння.

— Аткінсе! — з усієї сили закричав Майя.
Згори відповів хор голосів. Майя підплив

ближче. Чого вони ще там чекають, чому не 
стрибають або ж не спускаються по кодо- 
лах?

Він знову голосно погукав Аткінса й заче
кав. Чекав довго. Тепер вода вже не здава
лась теплою, ноги йому заклякли. Та ось 
якийсь чоловік повільно переліз через по
руччя, вхопився за кодолу і обережно спус
тився вниз. Коли він шубовснув у воду, Майя 
підплив ближче. То був не Аткінс. Чоловік 
повернув до нього лице — воно нічогісінь
ко не виражало — і одразу заплющив очі. 
Він лежав на воді нерухомо. Лице його було 
чорне від кіптяви. Майя затримався біля 
нього.

— Ви попеклися?
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Чоловік розплющив і знову заплющив 
очі.

— Руки...
Голос його був такий хрипкий, наче він не 

говорив роками.
— Чи зможете ви дістатись до берега?
— Так.
— Чому ви не спустились у воду раніше?
Запала тиша. Майя не знав, чи слід пита

ти ще, коли раптом чоловік знову розплю
щив очі.

— Я про це просто не думав.
Він лежав, випроставшись на воді, і не ру

хався, обличчя його було спокійне й задо
волене.

— Може, вам допомогти доплисти до бе
рега?

— Не треба, — спокійно одказав той.
Майя відчував, як холод і втома остаточ

но знесилюють його, триматися на воді бу
ло чимдалі важче. Він дивився на пароплав, 
що стіною височів перед ним.

Виходячи з води, Майя захитався й упав. 
Він виблював, ще і ще, тіло його корчилось 
од спазм. Через кілька хвилин відчув, що 
весь спітнів. Він ліг на спину, і йому здалося, 
що він знову гойдається на свіжих хвилях.

Коли він звівся на ноги, вже майже спо
ночіло. Майя ледве побачив за кілька мет
рів од себе англійця, якого витяг із води.

— Ну як, вам краще?
— Так, — відповів англієць. 1 жалібно до

дав :— Мені холодно.
— Вечір теплий.
— Мені холодно, мені дуже холодно.
Майя лагідно сказав:
— Я пришлю санітарів з ношами.
І раптом він вилаявся: чоботи зникли.
— О! — почав той, ніби вибачаючись. — 

Мені дуже прикро. Підійшли двоє. Я не міг 
нічого вдіяти. Один підняв мені голову, а 
другий забрав чоботи.

— Наволоч! — знову вилаявся Майя.
До Сана він пішов босоніж. Час од часу 

він оглядався назад. На пароплаві вогонь, 
мабуть, уже лизав кулеметні стрічки, бо 
стрілянина майже не вщухала, кулі свистіли 
в повітрі. На тлі полум'я чітко вирізнялись 
сліди трасуючих куль, а що вони були спря- 

* мовані в чорне небо, то Майя здалося, що 
зброя стріляє сама по собі, стріляє люто і в 
ніщо.

— Незрозуміло одне, — сказав Алек
сандр. — Чому твій англієць так довго не 
стрибав у воду?

Він сидів на своєму звичному місці, по
клавши долоні на стегна, і його обличчя ос
вітлював місяць. Майя тримав у руці повний





казанок і обережно їв, щоб бува не Заляпа
ти штани, позичені йому Дері.

— Ніхто не стрибав.
— Мабуть, боялись утопитися,— заува

жив ГГєрсон.
Майя похитав головою.
— На всіх були рятівні пояси.
Нараз він помітив маленьку кремезну по

стать, що схилилась над вогнем.
— Послухай! Ти тут? Ти все-таки виконав 

моє доручення?
— Ні,— відповів Піно злим голосом,— я 

нічого не сказав. Александр сам запропону
вав мені зостатись.

— От і гаразд! — сказав Майя, сміючись.
П'єрсон чистив револьвер Майя, він розі

брав його і ретельно витирав кожну час
тину.

— Одного я не розумію,— мовив Алек
сандр.— І вони стояли, як бовдури, роззя
вивши роти?

Майя хотів був відповісти, але схаменувся 
й промовчав.

— Але ради бога! — вигукнув Александр, 
підносячи догори свою велику руку.— Про 
що ж там було думати! Бляшанки м'яса то
бі вистачить,— провадив він далі.— А може, 
розрізати бляшанку сардин?

В небі стояв повний місяць. Горів во
гонь — його розпалив Александр, коли при
йшов Майя,— на обличчях танцювали тіні. 
Піно сидів ліворуч од Александра. Віднині 
це було його місце. Александр дивився на 
товаришів, думаючи собі, що все йде га
разд.

— О!..— мовив Дері.— Все для Майя!
Майя подався вперед.
— А я гадав, що ти заснув. То як там 

мільйони?
— Ти, мабуть, голодний? — урвав його 

Александр.
— Авжеж, голодний!
Александр простяг йому бляшанку сар

дин, яку щойно відкрив.
— Я можу з'їсти все?
— Так.
— Боже милосердний! — сказав Майя.
Вони сміялись, дивлячись на нього. Алек

сандр налив у свій кухоль вина і подав 
Майя.

— Я б і халабуду з 'їв !— сказав Майя з 
блаженним виглядом.

Товариші дивились, як він їсть, і посміха
лись.

— А врешті,— сказав Александр,— ти 
нічого не маєш проти грогу з віскі?

Дері заворушився.
— З моїм віскі!
— Коли на те пішло,— озвався П'єрсон,— 

то ми тобі за нього заплатимо.

— Двадцять пляшок, по сімдесят п'ять 
франків за пляшку — це все-таки гроші.

— До речі, ти мені так і не заплатив де
сять франків за хліб.

Дері поклав ногу на ногу.
— Почекаєш!
— Отак люди й багатіють,— зауважив 

Александр,— для декого це зовсім просто.
— Атож,— відповів Майя з повним ро

том,— для декого це зовсім просто. Треба 
тільки палко любити гроші. А тому що лю
дей, для яких гроші над усе, не так уже й 
багато, то й багатіїв на світі не дуже густо.

Александр тримав свої волохаті ручиська 
на колінах. Він слухав Майя і задоволено 
думав: «От уже меле язиком».

— А тобі важко зробити грог для всіх? — 
спитав Дері.

Александр забурчав:
— Та я б охоче, але ж треба йти по воду 

до колодязя.
— Я піду,— зголосився Піно.
Він схопив бідон і зник у темряві. Майя 

повернувся до Александра.
— Ну, подобається він тобі?
— Хороший хлопець. От тільки не може 

пропустити фріцівського літака, щоб не 
пальнути по ньому.

— Що ж, це похвально,— сказав П'єр
сон.

— Похвально, якби з того якась користь. 
Бо ж і фріц може ушкварити на бриючому 
й переколошкати з десяток наших.

— Звичайно, це ризиковано.
Александр знизав плечима.
— Треба зовсім з'їхати з глузду, щоб отак 

ризикувати. Але сьогодні ввечері наш прия
тель Піно вже не буде нас тривожити. Досі 
він стріляв з табору, а тепер нехай собі стрі
ляє з дюн. Там він зайняв маленьку вогневу 
позицію.

— Оце і є справжній герой,— серйозно 
зауважив П'єрсон.

— Так,— погодився Майя.— Це справж
ній герой. Він просто нездатний уявити собі 
власну смерть, навіть коли бачить, як круг 
нього гинуть люди. «Однак,— подумав 
він,— ще зовсім недавно я справді захоп
лювався Піно».

— А кумедна все-таки оця війна,— зау
важив Майя,— чим більше людей ти уко- 
лошкав, тим більша тобі хвала.

П'єрсон повернувся до нього.
— Нащо ж ти воюєш, коли війна тобі не 

подобається?
— Як то — нащо?
— А отак! Нащо? Ти б міг дезертирувати 

або ж застрелитися. Якщо ж ти воюєш, зна
чить, ти сам обрав цей шлях.

— Ти це називаєш вибором? Тобі кажуть: 
«Негайно вирушайте на фронт. Шістдесят 
п'ять шансів із ста за те, що вас там уб'ють.
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Якщо не підете, розстріляємо ми — як де
зертира». Ти називаєш це вибором?

— Ти мене береш за горло,— мовив 
Александр.

— Прошу! — мовив Піно, заходячи з пов
ним бідоном в освітлене вогнем коло.

Він не сідав,— стояв маленький, кремез
ний, у червонястих відблисках багаття, <і 
його чорне волосся, що злиплося від поту, 
смішними пасмами стирчало над лобом.

Александр налив у миску води, накрив її 
й підклав у вогонь кілька полін.

— Маєш,— сказав П'єрсон, простягаючи 
Майя револьвер.— Він зовсім сухий, я його 
перезарядив.

Майя було приємно відчувати на собі суху 
одежу. Англійські формені штани, що їх 
йому позичив Дері, мали бездоганно від
прасовані стрілочки. Майя, сідаючи, злегка 
підсмикнув холоші, і йому на мить здалося, 
що він знову цивільний.

— То ти мені зовсім віддав ці штани, 
Дері?

Дері поклав ногу на ногу.
— Бери, коли хочеш.
— Не бійся, то я пожартував.
— Та ні, залиш їх собі. У мене є ще кілька.
— Кілька? Сказав би «ще одні», а то кіль

ка.
— Як сказав, так воно і є.
Майя нахилився до нього.
— Може, це якось зв'язано з твоїми 

«мільйонами»?
— Може, й зв'язано,— відповів Дері.
Він усміхнувся, і його м'які щоки немовби 

розпливлися.
— Підставляйте кухлі! — гукнув Алек

сандр.— Наливаю кожному по вінця.
Він підняв покришку, грог парував, поши

рюючи терпкий аромат. Александр налив 
свій кухоль і подав його Майя. Потім налив 
хлопцям.

— Гей, Піно! — сказав він.— Ти ніколи та
кого не пив у своєму Безоні!

— Далеко цьому пійлу до коньяку! — від
повів Піно своїм злим голосом.

Вони сиділи, сьорбаючи грог. Кухлі були 
такі гарячі, що обпікали губи, і їх ледве 
можна було втримати.

— От типи! — мовив Александр, т— Чи ви 
коли чули таке: стоять, горять і не стри
бають!

— А може, вони боялись! — озвався П'єр- 
сон.— Страшно ж стрибати у воду з отакої 
висоти. Хоч і пече, а страшно.

— Е ні,— сказав Майя.— Коли я плавав 
там, то бачив, що з борту звисало дві-три 
кодоли. Могли ж вони спуститися по них?

— Чого ж їм іще треба: спускайся собі 
по кодолі,— люто мовив Александр,— і 
пливи до берега. Чого вже тут думати?

Усі мовчали. Піно шумно сьорбав свій

грог. А все-таки це Жіночі, вигадки, — ду
мав він,— лити гарячу воду в алкоголь. 
Якби його, Піно, воля, він би вихилив усе це 
віскі просто так. Александр — хороший хло
пець, молодець, нічого не скажеш, але 
щодо питва у нього якісь жіночі смаки.

— А як ся має твій знаменитий знахар? — 
спитав Майя у Дері.

Всі заціпеніли.
— Його вже немає в живих...
— Що? — перепитав Майя.
— Так,— відповів П'єрсон.— Коли ти пі

шов...
— Немає в живих?
— Його вбило. Снарядом.' З сімдесятсе- 

миміліметрової.
— Де?
— У його кімнаті в Сана. Він мешкав у 

мансарді. За ним кинулись тільки цього ве
чора. А він лежить мертвий у ліжку.

— Сіріллі? — спитав Майя.
Спалахнув сірник, кинувши в ніч веселе 

світло. Майя побачив, що то П'єрсон розпа
лює свою люлечку, поправляючи олівцем 
тютюн.

— Ви ще всього не знаєте,— мовив П'єр
сон.— Сьогодні ввечері я чув деякі подро
биці від санітара.

Александр рвучко обернувся до нього.
— Що? Що ти ще знаєш? Що ти нам іще 

розповіси? І всюди йому треба сунути свого 
носа! От святий кюре!

— Гаразд,— сказав П'єрсон.— Я мовчу.
Майя відчув, що той ображений.
— Е ні! — сказав він, наслідуючи грубий, 

веселий голос Александра.— Розповідай, 
ради бога, розповідай!

П'єрсон знову покопирсався в люлечці 
олівцем.

— Гаразд,— сказав він, але вже не так 
охоче.— Здається, Сіріллі був не сам. Із 
санітаркою. їх обох убило в ліжку. Вони 
лежали роздягнені, обіймаючи одне одного. 
Усі мовчали, тільки П'єрсон підсумував:

— Це велике горе для їхніх сімей.
■— Наплювати на сім'ї, абате! — огризнув

ся Майя.
Запала мовчанка.
П'єрсон підвівся.
— Щось я сьогодні непопулярний,— 

мовив він.
І крутнувся на каблуках.
— Піду. Невеличкий моціон перед сном.
Він пройшов між Александром і Майя,

сказав: «Пробачте» і зник у темряві. Чути 
було, як віддаляються його кроки.

— Ти його образив,— сказав Александр.
— А ти ні?
— В тім то й річ. Тобі не треба було його 

ображати, коли вже образив я.
— Це досить пікантна історія!
— Годі! — ревнув Александр.

63



Майя замовк. Дері заворушився.
— Будемо лягати?
— Так, — сказав Александр. — Я люблю 

слухати ваші теревені, але це занадто, це 
вже занадто.

Він поплескав Піно по плечу.
— Підемо спатки, Піноккіо?
— Я не люблю, коли об'єктом для жартів 

беруть моє ім'я, — сухо сказав Піно.
— Отакої! — мовив Александр. — Тепер 

усі лають мене.
І він підняв руки.
— Яка вас усіх муха вкусила, чорт заби

рай?
— Підемо спати? — спитав Дері.
— Лягай, хай тобі чорт! Я тобі не потрі

бен, ні? Може, ти хочеш, щоб я тобі посте
лив?

— Та не кип'ятися ти ,— сказав Дері при
мирливо.

— Сто чортів! — крикнув Александр. — 
Невже я кип'ячуся?

— В усякому разі, ти горлаєш, мов наві- 
жений.

— Хто горлає? Я?
— Та ні, — озвався Майя, повертаючись 

до Дері. — Ти хіба не чуєш, як він шепоче?
Усі засміялися, засміявся і Майя. Але 

йому зовсім не було весело — так само, як 
і решті.

Дері підвівся. Перев'язана рука біліла в 
пітьмі. Один по одному підвелися й інші.

— Піду походжу, — сказав Майя. —: Щось 
не хочеться спати.

— Тільки зауваж собі, — сказав Алек
сандр, — що Піно спить на підлозі халабуди, 
між двома спідніми койками. Тож, коли зай
деш, гляди не наступи йому на голову,

— Атож, — сказав Піно, — гляди не на
ступи.

Майя заглибився в алею. Вона тяглася 
вздовж муру Сана, аж до рогу, а там одразу 
починались дюни.

На білих проти місяця піщаних валах по
декуди темніли чорні плями, що мали бути 
кущами або ж покинутими автомашинами. 
Він видерся на найближчу дюну і. сів на пі
сок. Перед ним, освітлюючи море, мов смо
лоскип, горів пароплав. З того місця, де він 
сидів, Майя не міг бачити людей, котрі скуп- 
чились на кормі. Він бачив тільки темний си
лует корабля, над яким здіймався вогняний 
гребінь. Напруживши слух, він почув те саме 
жалібне голосіння, яке недавно так вразило 
його. Та сама безсила жалоба. Він оглядів
ся. Ніч. На пляжі ані душі. Всі поснули. А він 
сидить отут, на теплому й досі піску. Повітря 
теж тепле, його м'язи послаблені, але вто
ми нема. Він зі смаком попоїв, випив грогу, 
а зараз покурює сигарету. І почуває себе

добре: щасливий, що цілий, що живе. А за 
кілька десятків метрів смажаться у вогні 
люди. І нікому нема до них діла. Вони го
рять живцем теплої запашної ночі. А світ 
живе собі далі. Люди і далі люблять і нена
видять — по всій землі. Кожен, мов навіже- 
ний, крутиться на своїй купці багна, а земна 
і у̂ля, на якій вони живуть, несе їх у безкі
нечний всесвітній простір. В Америці у цей 
час дзвінко сміються молоді дівчата на всіх 
тихоокеанських пляжах. А завтра те саме 
сонце, яке зробило коричневою їхню білу 
шкіру, осяватиме чорний од кіптяви кістяк 
вантажного судна, і це ж саме сонце світи
тиме* коли скінчиться оцей безглуздий 
фарс. Люди вмирають, думав Майя, люди, 
яких убивають інші люди, а тих інших по
вбивають ще інші. Чи є в цьому якийсь 
глузд? І як оце все розуміти?

Повертаючись до Сана, він запримітив 
темну постать, що ворушилася під деревом. 
Наблизившись, він розпізнав кавалерійські 
штани й чоботи.

— О, це ти! — мовив невдоволений голос.
То був П'єрсон. Він стояв навколішках і,

здавалось, дуже заклопотано обміряв зем
лю кравецьким метром. Рукава були зака
чані, руки брудні, а напохваті лежала ло
патка.

— Я тобі заважаю? — спитав Майя.
— Анітрошечки.
Майя сів, прихилився спиною до дерева й 

закурив сигарету.
П'єрсон витяг з кишені маленького чорно

го блокнота з гумовим поясочком; з цим 
блокнотом він ніколи не розлучався.

— Запали сірника, будь ласка!
Спалахнув яскравий вогник. П'єрсон щось

нашкрябав на папірці, ляснув поясочком і 
сховав блокнот у кишеню.

Він і собі прикурив сигарету й сів поруч з 
Майя. Як тихо-мирно все навкруги! За кіль
ка метрів маячіли дюни. Праворуч під дере
вом зяяла недокопана траншея.

— Скажи, — запитав П'єрсон, — нащо ти 
вічно тягаєш оцей револьвер? Адже фріців 
тут немає.

— А це щоб застрелитись.
— Застрелитись?
— Атож. Коли мене смертельно поранять 

і я страшно мучитимусь.
— А-а, —; сказав П'єрсон.
— Це тебе вразило?
— Анітрохи.
— Я не боюсь .умерти. Смерть — то ще 

півбіди, — мовив Майя трохи згодом. — 
Я боюсь мук перед смертю.

— Але як ти знатимеш, що твоя рана 
смертельна?

— Обов'язково знатиму.
— Може, я помиляюсь, але гадаю, що в
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такому випадку вже не стане сили навіть на 
те, щоб убити себе.

— Мені стане.
— Не розумію, чому ти так в цьому впев

нений.
— Бо я багато про це думав, — відповів 

Майя. — І добре підготувався.
— А якщо ти все-таки помилишся? Якщо 

твоя рана буде не смертельна?
— Я б цього однаково не знав. Якби на

віть доля й посміялася так з мене, я б про 
це вже не довідався.

— Я, мабуть, спробував би витримати 
муки.

— Ти? Ну звісно! Ви, християни, любите 
муки й страждання.

— Ми їх не любимо, але намагаємось 
примиритися з ними.

— А хіба це не одне й те саме?
Майя запалив сірника: погасла сигарета. 

П'єрсон на мить побачив обличчя Майя, і, 
котрий уже раз, у нього майнула думка, що 
той самотній. Ця думка не грунтувалась на 
якихось спостереженнях, не спиралась ні на 
які факти. Майя був тут, сидів поруч з ним. 
Плече Майя торкалось П'єрсонового. Він за
курював сигарету так, як і завжди. Завтра 
на кухні він перекидатиметься жартами з 
Александром. Дражнитиме Дері «мільйона
ми, які треба лише взяти». Проте щось в 
ньому, майже невловиме, виказувало, що 
він у їхній компанії залишається самотнім.

— А взагалі, ти не дуже веселий тип.
— Не дуже веселий? — озвався Майя. — 

А, по-твоєму, є чого веселитися? Зреш
тою, — додав він трохи згодом, — ти поми
ляєшся. До війни я був досить веселий і 
щасливий. На мою думку, я був навіть дуже 
щасливий. Аж до тридцять восьмого року, 
коли я зрозумів, що ці хлопці наміряються 
творити історію...

— Це й твоя історія, це твоя епоха. А ти 
не маєш права ставити себе поза епохою.

— Господи! — крикнув Майя. — Не я ж 
себе ставлю лоза нею. Мене ставлять. Це 
все одно, якби ти говорив педерастові, що 
він не має права не любити жінок.

— Не розумію тебе.
— Так от слухай: більшість хлопців у гли

бині душі думають, як і я. Спочатку вони 
розглядають війну, як страшне безглуздя. 
Потім потроху починають нею захоплюва
тись, як футбольним матчем або велогон
ками. Вони в неї закохуються. Адже, мов
ляв, це їхня війна, ти мене розумієш? Спра
ведлива, велика, єдина—бо ж це вони вою
ють! Одне слово, починають жити цією 

війною. От як вони врешті починають мисли
ти. А я ні. Для мене ця війна — така самі
сінька, як усі ті, що їй передували, як і всі 
ті, які будуть після неї. Таке саме безглуз

дя, позбавлене будь-якого смислу — все 
одно що дата в підручнику історії.

— Виходить, ти пораженець?
Майя обернувся до нього, і П'єрсон по

бачив у напівтемряві, що той усміхається.
— Не вгадав.
Він кинув сигарету, і вона, зробивши в 

повітрі мерехтливу дугу, упала додолу.
— Взагалі, я і сам жалкую, що іноді бу

ваю такий. Я б хотів у щось вірити. Вірити — 
ось що важливо, затям собі! Байдуже в що! 
Хай навіть у якусь дурницю! Аби тільки ві
рити! Тоді життя має якийсь сенс. От ти 
віриш у бога, Александр вірить у халабуду, 
Дері — в «мільйони, які треба лише взяти», 
Піно — в свій ручний кулемет. А я ні в що 
не вірю. То ж який висновок врешті-решт? 
А висновок один: мені забракло розуму, 
коли я був молодший, щоб збагнути, як 
корисно бути ідіотом.

П'єрсон засміявся.
— О, впізнаю твої погляди.
— Так, — відповів Майя, — це мої погля

ди, і вони так увійшли мені в плоть і кров, 
що я вже й не задумуюсь над ними.

— Я бачу, ти пишаєшся тим, що ні в що 
не віриш.

— Теж ні, — серйозно відповів Майя, — 
зовсім ні. Перед війною я іще вірив, що 
життя не таке вже й погане. Не дуже, але 
вірив. Саме настільки, щоб бути щасливим. 
Ніщо так не допомагає зберегти ілюзії, як 
мир. Потім почалася оця клята війна, і жит
тя враз утратило цінність. Уяви, що в 
скриньці проломилось дно. Все з неї випа
ло. Вона порожня. Так і це.

— Щось я цього не бачу.
— Це ж очевидно.
— Чому очевидно?
— Е-е, і ти вже захопився матчем. Це 

твоя війна.
— А ти? Це і твоя війна, бо й ти воюєш.
— Послухай! — мовив Майя. — Чи не 

хочеш ти знову почати свою балаканину про 
вибір?

— А чому б і ні? Все, що я казав, неза
перечно.

— Якщо навіть і незаперечно, — жваво 
озвався Майя, — який же висновок? Що ти 
виправдовуєш війну, бо заздалегідь підго
тував себе до неї певними міркуваннями і, 
в свинячий голос, виправдовуєш себе. Я 
бачу — в тебе ці погляди сформувались 
давно.

— Ти був би щасливий, якби захоплював
ся війною.

— Боже милосердний! — сказав Майя. — 
Над оцим я і ламаю голову! Очевидно, я 
був би щасливіший, якби я вірив у війну і у 
всі докази того, що воювати справді треба. 
Але я в це не вірю — і край. Для мене вій
на безглузда. І не ця чи якась інша певна
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війна. Всі війни. Геть чисто всі. Без винятку. 
Інакше кажучи, немає війн справедливих, 
війн священних, війн на добро. Війна — як
що давати їй визначення — це страшне без
глуздя.

— Знов за своє. Я таки не помилився: ти 
пораженець.

— Та ні ж бо! — вигукнув Майя. — Я вже 
тобі сказав: ні! Пораженець — це людина, 
що вболіває на матчі, бажаючи поразки 
своїй команді, тобто своїй країні. Він теж в 
певному розумінні воює. Головне, щоб 
мене не вбили під час оцього матчу. Та й 
потім, — докинув він, — це зовсім нецікаво.

— Чому нецікаво?
— І сам не знаю. Тут цілий ряд мірку

вань... Якщо взяти мене в даний час... Ну, 
ти розумієш... Я на війні і водночас поза вій
ною. А взагалі, мені важко втримати мою 
позицію.

— От бачиш! — переможно мовив Пир
сон.

— Що бачиш?
— Якщо тобі важко втримати цю пози

цію, ти б міг спробувати перейти на іншу.
— Такого не буває, — відповів Майя. — 

На твою думку, можна повірити по команді, 
навіть коли сам того не хочеш.

— Врешті, люди починають вірити.
— Тільки не я. — І додав: — Я вже про

бував.
П'єрсон витяг з кишені свою люлечку і 

заходився коло неї. Він спирався плечем на 
тепле, дуже плече Майя. Повертаючи гадо
ву, він міг бачити в сутіні шию товариша. Це 
була міцна мускулиста шия, в її міці було 
щось тваринне. Однак, з подивом думав 
П'єрсон, оця шия і це плече належать лю
дині, і ця людина цінує своє життя.

— А чому тобі так не хочеться, щоб тебе 
вбили?

— Годі про це, — одказав Майя. — Мене 
цікавить інше: чи життя після війни знов 
матиме якусь цінність?

— А якщо не матиме?
— Тоді воно буде нестерпним. Поки що 

хай уже так. Якось можна миритись. , Зараз 
я бачу самі тільки дужки. Дужки — це 
війна. Але ж не можу я прожити все життя 
в дужках.

— Розумію, — сказав П'єрсон. — У тебе 
є ще сірник? — нетерпляче спитав він.

Сухо тріснуло, спалахнув вогник.
— Зачекай, — мовив Майя. — Спершу 

прикурю я. Розпалювати люльку —г то дов
га пісня.

Він підніс вогонь до сигарети, потім про
стяг сірник П'єрсонові і дивився, як той роз
палював свою люлечку, підтоптуючи тютюн 
тупим кінчиком олівця.

— Ти багато куриш.

— Так, — невдоволено відповів П'єр
сон, — я курю багато.

Майя дивився на недокопану траншею, 
що чорніла за кілька метрів од них під де
ревом.

— Ти не вважаєш, що тільки ідіот може 
копати траншею під деревом?

— Аж ніяк: листя прикриває її від літаків. 
Навпаки, придумано непогано.

— Можна подумати, що то могила.
— Так, — відповів П'єрсон. Здавалось, 

він намірився був підвестись, а потім пере
думав. — Отже, — мовив він, — на твою 
думку, війна — безглуздя?

— Авжеж.
— Чому?
— Цього не треба доводити, це очевидно.
— Тільки не для мене.
Майя усміхнувся.
— Для людини, яка вірить, немає нічого 

очевидного. Війна — це зрештою війна, — 
одразу додав він. — Убивства, смертні ви
роки. А вбивати людину завжди безглуздо.

— Чому?
— Це чинить Людина, тобто Природа. А 

з боку Природи безглуздо вбивати Життя.
— Розумію.
— Це не головний доказ, — провадив да

лі Майя. — Головний доказ це те, що після 
вбивства завжди треба починати все спо
чатку. Ось чому після війни ніколи немає 
переможця. Колись я думав, що перемож
цями, в крайньому разі, можна назвати 
тих, хто вижив після війни з тієї й цієї сто
рони. Але й це невірно. Ті, що вижили, так 
само переможені.

—- А все-таки у вісімнадцятому перемог
ли ми.

— Ти зараз зрозумієш, що це не так: нам 
знов довелось починати все спочатку. Коли 
вбито людину, — додав він трохи згодом,— 
то немає іншого виходу, окрім як поповню
вати людський рід.

— Е ні...— почав було П'єрсон і замовк.
— Що ні?
— Мої думки щодо війни розходяться з 

твоїми.
— Який же висновок?
— Одне слово, це позиція, яку важко 

втримати — ти ж сам це визнаєш...
— Який же все-таки висновок?
— Я повертаюсь до своїх поглядів.
Майя обернувся до нього:
— Твоя правда. Ви, католики, не любите 

позицій, що їх важко втримати. Ваша душа 
прагне спокою.

— Я б не сказав, — відповів П'єрсон су
хо. — Католицизм покладає на людину ве
ликі обов'язки.
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— Ні, він покладає невеликі обов'язки, 
якщо зважити на спокій, що його він на
дає. Блаженний спокій.

— Але ж є католики, що приймають ду
шевні муки.

— Таких зневажають. Справжній католик 
ніколи не мучить своєї душі.

— Можна подумати, ти жалкуєш, що не 
католик.

— Чорт забирай! — засміявся Майя. — 
Я теж люблю спокій.

— А що католицизм — це релігія спо
кою, — додав він, — доводить те, що все, 
сказане мною сьогодні ввечері про війну 
або про релігію, тебе зовсім не- схвилю
вало.

— Так, не схвилювало.
П'єрсон підвівся й неквапливо взяв ло

патку, що лежала біля нього.
— У всякому разі, — додав він, чомусь 

страшенно задоволений, — сьогодні ввече
рі ти спорожнив свій міх.

Майя підвівся й собі.
— Коли ж і викласти те, що думаєш, як 

не тепер.
І вони попрямували до Сана.
П'єрсон ніс лопатку у правій руці, Майя 

ішов ліворуч нього.
— Яка гарна ніч, — зауважив П'єрсон, 

піднімаюча голову.
— Так, — відповів Майя.
Він мало не додав: «Щоб згоріти жив

цем», — але стримався. Зробилось іще тем
ніше, бо вони звернули в алею.

— Скажи, будь ласка, — спитав Майя, — 
що ти вимірював оце недавно своїм кра
вецьким метром під деревом? Можна по
цікавитись?

— Можна, — відповів, помовчавши, П'єр
сон. — Я робив позначки.

— Позначки? Ти там щось закопав?
— Свій револьвер.
— Навіщо?
— Щоб приїхати за ним після війни.
— От вигадав! — засміявся Майя. — Ці

кава ідея! Та нащо ж тобі револьвер після 
війни?

— Так, ні на що, — відповів П'єрсон, тро
хи зніяковівши. — Просто заберу як суве
нір. }

Якусь хвилину вони йшли мовчки.
— Бо ти з нього вбив фріца в Саррі?
— Та ні, не томуг — жваво відповів П'єр

сон. — Просто через те, що я пройшов з 
ним усю війну.

— А як це було?
— Що?
— Та з фріцом?
—  Я не люблю про це згадувати.
— Пробач.
— Та нічого, — сказав П'єрсон. — Усе 

вийшло по-дурному, — почав він трохи зго

дом. — Однієї ночі я був у дозорі. Ми мало 
не наскочили один на одного. Тут уже так: 
або він або я. Я вистрелив перший.

— Ну й що потім?
— Це було жахливо. Він лежав на снігу, 

я стояв навколішках над ним. Він умер не 
одразу. Ніч була ясна, він дивився на мене 
блакитними очима; Зовсім молодий, майже 
хлопчисько. І він боявся. Він дуже мучився, 
поки вмер.

— Ти, мабуть, був здивований.
— Так, — просто відповів П'єрсон.
— А пізніше теж?
— Пізніше теж.
— І все-таки ти миришся з війною?
— Так, — відповів П'єрсон.
Мовчки пройшли ще кілька кроків.
— А я ні, — сказав Майя. — Для мене 

убити людину — надто серйозна річ.
— Ти не миришся з війною, але воюєш.
— Знаю, що ти маєш на увазі! — відпо

вів Майя.
І додав:
— На твою думку, мені треба дезерти

рувати.
— Це було б розумніше.
— Виходить, розумно дати себе розстрі

ляти одразу, щоб не бути вбитим згодом?
Суперечка знову зайшла в глухий кут. 

«Все, що я говорив цього вечора, пішло на
марне», — з сумом подумав Майя.

Двері халабуди стояли розчинені навстіж, 
і Майя, підійшовши ближче, почув хрипкий 
посвист, що раз у раз вихоплювався з рота 
Дері. Це скйдалося на передсмертний хрип. 
Дері спав.

— Проходь перший.
— На добраніч.
— На добраніч, старий, — сказав Майя.
П'єрсон зник в халабуді. Дері й він займа

ли спідні койки, Майя та Александр — го
рішні. Майя почув скрип складеного ліжка і 
тихий стукіт чобіт, що їх П'єрсон обережно 
ставив на підлогу. Він і собі зайшов, зробив 
два кроки і спіткнувся об щось м'яке.

— Чорт забирай, — сказав чийсь злий го
лос, — ти не міг переступити?

— Що тут таке? — спитав Майя.
Праворуч задзвенів сміх П'єрсона.
— То ж Піно! Адже Александр тебе по

переджав.
— Тьху, я зовсім забув! Бідний Піно!
— Наплювати на тебе бідному Піно! — 

озвався злий голос.
П'єрсон знов засміявся юним сміхом бой

скаута.
— Гаразд, татусю, — мовив Майя. — 

Прошу вибачення.
Він видерся на свою койку й простягся на 

вузькому ложі. Він лежав і слухав, як вовту
зиться внизу П'єрсон. В халабуді було тем
но, але йому здалося, ніби він його бачить.
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Ось той скидає уніформу, акуратно складає 
і мостить під голову замість подушки. Ля
гає. А зараз читає свої молитви. А може, 
цього вечора він і не молиться. Ні, подумав 
Майя, він повинен молитися. Цей ІТєрсон 
дуже набожний. Він не з тих, що шахрують 
з господом богом!-Онде він лежить право
руч. Сорочка кольору хакі та короткі шта
ни, в яких він схожий на бой-скаута, завжди 
чисті. Він склав долоні під рожевою щокою 
й молиться. Щойно, коли я спіткнувся об 
Піно, він засміявся невинним сміхом учня 
коледжу. Оцей П'єрсон милується своїми 
витівками, всякими жартами та дотепами на 
адресу хлопців. Зараз він лежить на право
му боці, опустивши довгі вії на червоні 
щоки, й молиться. Він молиться за свого 
Тата, іже єсть на небесах, аби той захистив 
його від Лукавого.

Вже давно затих П'єрсон, а Майя все ще 
не спав: він лежав, склавши руки під голо
вою, втупившись у пітьму широко розкри
тими очима.

— Ти не спиш? — спитав чийсь тихий го
лос.

Майя випростав руки з-під голови й по
вернувся вліво. Його очі вже звикли до пі
тьми, і він розрізнив на койці навпроти 
голову Александра. Той звівся на лікті і 
теж, мабуть, силкувався побачити Майя.

— Ні, — тихо відповів Майя.
— Про що ти думаєш?
— Про війну.
— Кинь думати про це.
— А про що я, по-твоєму, повинен ду

мати?
— Я й сам не знаю. Скажімо7 про жінок.
— Це не завжди вдається. До того ж, про 

жінок я думаю вранці.
— Спробуй думати завжди.
— Ні, — одказав Майя, — не виходить, а 

в такому разі не треба силувати себе. Бо 
інакше з'являються сумні думки і про жінок.

— А у мене — ніколи, — сказав Алек
сандр. — Коли я думаю про свою дружину, 
сумні думки ніколи не з'являються.

— Бо то ж твоя дружина.
— Авжеж, — відповів Александр, — бо 

то моя дружина.
Запала мовчанка, далі знову заговорив 

Александр. Він намагався — щоб не розбу
дити хлопців — приглушувати свій лункий 
голос.

— Дивно, що в тебе й досі немає жінки, 
Майя.

— Бо я неодружений.
— Та я не про дружину.
— Все одно.
— Мене це страшенно дивує. Такий хло

пець — і немає нікого.
— Не знаю. Так вийшло.
— І ніколи не було?

— Та ні, було. Двічі або тричі. Врешті 
знайомство уривалось.

— Не клеїлось?
— Егё ж.
— І ти за ними зараз жалкуєш?
— Ні. Але їх я теж не звинувачую. Мож

ливо, винний я сам.
—: Це мене дивує. Ти ж не з тих, що під

ло поводяться з жінками.
— О, ні, — відповів Майя. — Тут не та 

причина.
— Тоді ж яка?
— Може, я не дуже вірив у кохання.
— А все-таки трошки вірив?
— Спочатку вірив.
— От бачиш!
— Але цього замало. Щоб кохання було 

міцним, треба непохитно вірити в нього. 
Треба чіплятись за віру, коли віриш навіть 
наполовину.

— І ти був щасливий, коли вірив?
— Так. Я був щасливий. Я був досить щас

ливий, на мою думку. Бо робив те, чого 
хотів.

— Я теж, — сказав Александр, — робив 
з ними те, чого хотів.

— І водночас мав дружину?
— Так.
Помовчали.
— Ти зраджував свою дружину, Алек

сандре? — спитав Майя.
— Бувало.
— І це, по-твоєму, добре?
— Це інша річ. її це не стосувалось.
— Ти, мабуть, любиш свою дружину ще 

й тому, що почуваєш свою зверхність над 
нею.

— Що ти там співаєш? — сердито відпо
вів Александр. — Я не відчуваю ніякої 
зверхності. Це моя дружина і край.

— А як же інші?
— Хто інші?
— Та оті, з якими ти її зраджуєш?
— A-а, оті! — мовив Александр. — На 

біса вони мені здалися!
Майя засміявся.
— Чого ти смієшся? — здивовано спитав 

Александр. — Не бачу в цьому нічого сміш
ного.

— Я сміюсь, бо ти мені страшенно подо
баєшся.

— Мелеш казна-що.
— Твоя дружина, твоя робота, твоя хала

буда, твій товариш! — сказав Майя.
— Ну то й що?
— То це, виходить, я твій товариш? — за

дирливо спитав Майя.
— Ет, плещеш язиком.
— То це я твій товариш, Александре?
— Вимкни свій плескофон, — огризнувся 

Александр. — Бо я вже хочу спати.
— То це я твій товариш, Александре?
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Александр перевернувся на своїй койці, 
і тепер Майя бачив тільки його широку спи
ну. Трохи згодом він ліг і собі, вйпростав 
довгі ноги й підсунув руки під голову.

У НЕДІЛЮ ВРАНЦІ
— Куди ти йдеш?
— Не знаю. Прогуляюсь по пляжу. Може 

зайду і в Брей-Дюн.
Александр глянув на Майя.
— Смішно, — мовив він. — Завжди тебе 

кудись тягне. Бігаєш направо й наліво. Ти 
непосида. А що це тобі дає? Що це тобі 
дає, питаю я тебе?

Майя знизав плечима.
— В обід прийдеш?
— Звичайно.
— Оце вже краще, — мовив Александр.
Майя пішов алеєю Сана, звернув ліворуч

1 опинився на пляжі. Він почув, що хтось 
його наздоганяє.

— Майя!
Це був Дері. Він аж засапався від швид

кої ходи.
— Ти сопеш, мов тюлень!
— Бо я не атлет, — сказав Дері.
Пройшли кілька кроків.
— Який гарний день!
Майя повернув голову й глянув йому в 

очі.
— Ти хочеш зі мною поговорити?
— Так.
— Гаразд, — мовив Майя.
Він сів на пісок, вийняв з кишені сигарету 

й запалив. Дері кілька секунд тупцював біля 
нього, потім сів і собі. Майя мовчки курив.

— Так от, — почав Дері, — я зовсім не 
маю наміру здаватися фріцам у полон.

— То що? Ти також хочеш спробувати 
сісти на судно?

— Не такий вже я дурень.
Помовчали.
— І що ж ти надумав?
Дері глянув на нього.
— Так от, — заговорив він знову. — Я 

переодягнусь у цивільне, оселюсь е якому- 
небудь будинку і буду там, поки прийдуть 
фріци.

— А якщо фріци тебе злапають?
— Не злапають.
— Вони спитають у тебе документи.
— З документами у мене все гаразд.
Він витяг з кишені військовий квиток і

простяг його Майя. Там було зазначено, що< 
солдат Дері звільняється од Військової 
служби через хворобу серця. І стояла дата:
2 лютого 1940 року.

— Сіріллі?

— Від тебе нічого не приховаєш.
— Непогано. Але фріци поцікавляться, 

що ти тут робиш.
— Я тут мешкаю.
Він вийняв з бумажника якийсь папірець і 

теж простяг Майя. Це була квитанція за 
квартирну плату від 1-го січня 1940 року.

— З квитанції видно, що я проживаю в 
Брей-Дюні шість місяців.

— Підробка?
— Зовсім ні. Все справжнє, крім дати. 

Можеш собі уявити — я мешкаю на неве*- 
личкій фермі поблизу Брей-Дюна.

— Відколи?
— Від учорашнього дня.
Майя свиснув.
— Хлопці про це знають?
— Ні, я це кажу тільки тобі.
— Стривай, — сказав Майя, — а чому 

мені?
Він набрав у жменю піску і спроквола 

пропустив його між пальців.
— Бо я хочу тебе взяти в компанію.
— Мене? Чому це мене?
— А я й сам не знаю, — відповів Дері.— 

Мабуть, тому, що ти мені подобаєшся.
— Не вигадуй — кажи прямо..
— Правда. Не віриш? — вигукнув Дері.
Майя якусь мить дивився на нього.
— Послухай, — мовив він. — Я не буду 

заперечувати, що я тобі подобаюсь. Але ти 
не тому хочеш мене взяти в компанію.

— А чому ж?
— Саме про це я тебе й питаю.
— Запевняю тебе... — почав Дері.
— Не роби з мене дурня.
Дері глянув на нього, і його очі знову схо

вались за окулярами.
— Гаразд, — мовив він. — Так от: ти 

знаєш німецьку мову, чи не так?
— Он воно що, — сказав Майя. — Тобі 

потрібен перекладач.
Він зрівняв долонею невеличкі купки піс

ку, що понасипав біля себе.
— А навіщо тобі здався перекладач?
— Навіщо? — перепитав Дері. — Завжди 

може стати в пригоді людина, що розмов
ляє мовою окупантів. Це викликає більше 
довір'я. Наприклад, до моїх документів.

— Тобі не потрібен перекладач для доку
ментів. Твої папери в порядку.

— Та воно так... Проте хтозна, що може 
бути.

— Та вже відомо що.
Майя якусь хвильку дививсь на Дері.
— Отже, ти зважився?
—- На що? — з невинним виглядом спи

тав Дері.
— Та викладай скоріше, що ти там наду

мав, — нетерпляче промовив Майя. — Роз
кажи докладно про свій план, коли хочеш, 
щоб я взяв у цьому участь.
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— Який план?
— Бувай здоров! — сказав Майя, підво

дячись.
Дері підвівся й собі. Він, вагаючись, ди

вився на Майя. А Майя повернувся до нього 
спиною й рушив геть. Дері побіг за ним 
слідом.

— Послухай... я зробив деякі запаси на 
моїй фермі.

— Запаси? — спитав Майя, обертаючись.
— Взуття, автомобільні камери...

. Майя зупинився, наче вкопаний. Потім 
раптом зареготав.

— Мільйони, — крізь сміх мовив він, — 
мільйони, які треба лише взяти.

— Чого б я ото сміявся? А хоч би й так! 
Майя реготав і, минула якась хвилина,

перш ніж він зміг знову заговорити.
— А кому ж ти продаватимеш своє взут

тя? Може, фріцам?
— Не такий я дурний, — відповів Дері.

— Я їх продаватиму цивільним, але не тут. 
Найважче в цій справі — транспорт, — 
додав він з поважним виглядом. — Транс
порт — головна проблема. Але, скажу тобі, 
у мене є грузовик. А все інше — дурниця. 
Не думаю, щоб фріци затримали мене на 
дорозі, коли буде відновлено комунікації.

— Вони просто заберуть у тебе твої 
шкарбани.

— Ну, це ще невідомо. Не вірю, що фрі
ци накладуть лапу на все приватне майно.

— Приватне майно! Таке сказав!
— А звідки видно, що ці шкарбани — 

майно французької армії? Це ж на них не 
написано. Досить мати на них рахунки.

— А вони в тебе є?
— Будуть, — просто відповів Дері.
Майя мовчки дивився на ньогОі
— Отже, — по паузі мовив він, — я буду 

при тобі, щоб налагоджувати стосунки між 
тобою і фріцами. Так?

— Так.
— Цікаво! — сказав Майя.
Він мовчки пройшов кілька кроків, зупи

нився і глянув на Дері.
— І я з цього щось матиму?
— Безперечно.
— Безперечно! — повторив Майя.
І знову зареготав.
— Чому ти смієшся? — спитав Дері. — 

Ти не віриш, що це можна залагодити?
— Навпаки, мені здається, що це залаго

дити можна.
— Так у чім річ?
— Ні в чім. Просто мені смішно, от і все.
— Це твоє право, — сухо відказав Дері.

— Отже, ти пристаєш на пропозицію? 
Майя глянув на Дері.
— Ти бува не мариш?
— Ти не згоден?
— Ні.

— Але чому? — несподівано люто спитав 
Дері.

— Правду кажучи, — повільно мовив 
Майя, — я на цьому не розуміюсь.

— Послухай, — почав Дері, — по-перше, 
це цілком реальна справа. По-друге, риск 
хоч і є, але незначний. По-третє, це нікому 
не на шкоду. Навпаки, я такої думки: краще, 
що я позбирав оці шкарбани, а не фріци.

— Твоя правда.
— То в чому ж річ?
— Нецікаво мені — от і все.
— Ти занепав духом.
— Ні, — заперечив Майя. — Поки що ні. 

Твою Ідею про перевдягання я підтримую. 
Може, це й безглуздо, але я про це не по
думав. А торгівля взуттям—то не для мене.

І він з цікавістю поглянув на Дері.
— Скажи мені, — спитав він, — як ти 

можеш отак любити гроші?
— їх люблять усі. Весь світ.
— Ага! Ось що тобі запаморочило голо

ву, — трохи помовчавши сказав Майя.
— То ти не згоден?
— Ні.
— Послухай, а ти все-таки поміркуй.
— Уже все обміркував.
— Тоді ти дурень, — люто кинув Дері.
Майя глянув на нього.
— Можливо.
— Якщо я дурень, — додав він за хвили

ну, — то буду ним до кінця.
Вони стояли один проти одного. Майя по

думав, що він завжди ставився до Дері з 
якоюсь зневагою. Зрештою, скорше через 
дріб'язкові причини: Дері гладкий, Дері 
боягуз, Дері скупий, Дері не любить жінок. 
Але тепер зневаги він не відчував. Так лю
бити гроші — це майже геніально!

— А взагалі, — сказав він усміхаючись,— 
ти з твоїми мільйонами — поет.

— Ти з мене смієшся.
— Ні, — одказав Майя,— ти справді поет.
— У всякому разі, — сказав Дері, — не 

кажи про це нікому.
— Навіть Александрові не казати?
— Навіть йому.
— Як хочеш, — сухо сказав Майя.
— Що ж, — мовив Дері,— до побачення.
— До побачення, поете, — відповів Майя.
І попрямував далі. «А він таки поет!» —

пробурмотів він і знову засміявся.
Йдучи, Майя неуважно поглядав навколо. 

Нараз він різко зупинився, вкрай здивова
ний. Англійські гвинтівки, яких іще вчора 
стільки валялося на дюнах та пляжі, зникли. 
Зараз не було видно ані однісінької. Ма
буть, якогось командира обурило те, що 
отак покидали зброю, і він віддав наказ її 
зібрати, і цей наказ було виконано за одну 
ніч.

70



Майя помітив перед себе на пляжі маши
ну. Раніше її тут не було. Майя підійшов і, 
просунувши голову у віконце, зазирнув усе
редину. Здається, машина ціла. На панельці 
в замку стирчав ключ. Майя крутнув його. 
Засвітилась, маленька лампочка. Він сів за 
кермо і натиснув кнопку стартера. Мотор 
одразу загарчав. Той, хто приїхав сюди в 
цій машині, мабуть, дуже поспішав, бо на
віть не забрав ключа. Можливо, якийсь свя
щеник. Саме в отаких невеличких машинах 
їздили вони дорогами Фландрії під час оцієї 
чудернацької війни. Вони розвозили слово 
боже частинам, розкиданим по селах. Ось 
священик прибуває в частину. Томмі одразу 
підводяться. Святий отець запитує, чи чи
тають вони біблію. Томмі відповідають. Тоді 
священик читає молитву, роздає брошурки 
на релігійні теми і їде собі далі.

Майя пустив мотор на повну силу. Рвучко 
переключив швидкість. Відчув, як колеса 
пробуксували в піску, далі вискочили з 
ямок, і машина покотилася вперед. Він ус
міхнувся, згадавши Дері з його готовими 
мільйонами. А взагалі, той має рацію. На 
оцих кількох прибережних кілометрах роз
кидані казкові багатства. І все твоє. Відни
ні — все твоє. Тільки простягни руку й бери. 
Залишалась одна проблема — транспорт, 
але Дері, очевидно, розв'язав і її.

Майя кинув машину, під'їхавши до пер
ших будинків Брей-Дюна. Натовп зробився 
дуже густий, а на пляжі колони томмі про- 
стяглись аж до обрію. Між двома віллами 
Майя помітив якийсь дивний горб: немовби 
там прорився велетенський кріт. То було ма
леньке сховище у вигляді тунелю. Котло
ван, прикритий листовим залізом і присипа
ний зверху тонким шаром землі. Навряд 
щоб ця яма могла служити надійним захист
ком. Майя просунув голову всередину. В ніс 
ударив нудотний сморід. Там було повно 
людей. Десяток солдатів і кілька цивільних 
лежали просто на землі. Замурзані, него
лені, в брудній уніформі. Коли Майя нахи
лився, щоб краще на них роздивитися, до 
нього, мов по команді, повернулись усі об
личчя. І враз знявся лютий галас.

— Що з вами? — спитав Майя.
Галас посилився.
— Забирайся! — почув він чиусь голос.
— Я?
— Авжеж, ти!
— Забирайся, негіднику! Не стовбич пе

ред входом!
— Але чому?
Галас тепер звучав погрозливо. ! в усіх 

очах, що втупилися в нього з глибини ями, 
ошелешений Майя прочитав люту нена
висть.

— Боже милостивий! — мовив він. — 
Маю ж я право десь стояти.

— Послухай! — закричав голос.
В ньому звучав гнів, але вже відчувались 

примирливі нотки.
— Заходь або ж іди геть! Заходь. Ми по

сунемося.
— Чого я туди полізу?
— Тоді забирайся! — люто зарепетував 

голос.
— Але чому? —- спитав Майя.
Та його слова заглушив страшенний галас. 

Це був один нечленороздільний, дикий, мов 
гавкіт зграї хортів, крик.

— Ти заберешся звідси? — знову почув 
він той самий голос. — Ради бога! Ти забе
решся звідси?

— Але чому?
— Одійди від дверей, негіднику!
— Але чим я вам заважаю? — і собі за

горлав Майя.
— Чим ти нам заважаєш? — вигукнув уже 

знайомий голос. — Чим ти нам заважаєш, 
негіднику? Через тебе нас помітять юн
керси!
. Майя засміявся.

— Юнкерси! Але ж зараз у небі немає 
жодного.

Галас дедалі наростав.
— Одійди від дверей, шпигуне! — гукнув 

хрипкий голос, якого Майя ще не чув.
В смердючій норі зробилось зовсім тем

но, не можна було побачити, хто говорить.
Майя нахилився трохи далі всередину, 

щоб краще роздивитися. Але ж ці хлопці 
ніби й не божевільні!

— Послухайте! — сказав він. — Ви що, 
подуріли? По-вашому, юнкере запримітить 
одного чоловіка серед десятків тисяч інших!
І спеціально спікірує на вашу нору, щоб ски
нути на неї бомби! Це ж безглуздя.

— Ось підожди! — крикнув той самий 
хрипкий голос. — Ось я зараз вийду — я 
тобі ноги поперебиваю!

— Вийдеш? — спитав Майя. — А юнкерси?
Черевик, кинутий з глибини ями, впав до

його ніг.
— Забирайся, опудало! — гукнув хрипкий 

голос.
Невже вони й справді вважають себе в 

безпеці у цій вкритій бляхою норі? Майя 
мало не зареготав.

Він подумав, що б його сказати, нічого не 
надумав і, піднявши черевик, щосили жбур
нув його в землянку.

Кілька хвилин він йшов навмання. А коли 
підвів голову, то здивувався, уздрівши пе
ред собою гараж, у якому вчора здибався 
з Піно. Тільки вчора! А скільки за цей час 
відбулося подій! Щось змінилося довкола. 
Був іще один наліт. А навпроти гаража стояв 
Жаннин будинок, мабуть, єдиний цілий бу
динок на всій вулиці.
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Майя перейшов вулицю, постукав у двері. 
Ніякої відповіді. Він пройшов одну за одною 
кімнати нижнього поверху. Паркет рипів під 
ногами. Щомиті він сподівався почути за 
своєю спиною: «Чого вам треба, мосьє?» 
Вона стане в дверях, як і вчора. Який хороб
рий вигляд мала вона, кажучи це! І як, ма
буть, калатало її серденько! Але ні, цього 
разу ніхто не виходив. Проте усюди підме
тено. І витерто порох на меблях.

Майя добувсь до кухні. Там усе було так, 
як і напередодні. На столі та сама пляшка з 
вином з химерним корком у вигляді люд
ської голови. Пляшка майже порожня, але 
в двох склянках, що стояли біля неї, зали
шилось трохи вина. Це заінтригувало Майя. 
Бо коли він учора випив вино, вона одразу 
взяла склянку, сполоснула й сховала в стін
ну шафу. Можна було подумати, що в цьо
му домі діяв закон, згідно з яким під стра
хом смерті заборонялося залишати на столі 
брудний посуд. Дві склянки... А біля однієї 
ще й розлито трохи вина. В домі всюди 
прибрано охайно,, все аж виблискує. І оця 
винна пляма, оці дві немиті склянки...

Майя знову зайшов до їдальні, провів 
пальцем по старовинному буфету. Трохи 
пахло мастикою. Жодної вибитої шибки. 
Очевидно, хтось одчиняв вікна під час по
вітряної тривоги. На вікнах білі завіски. Все 
ціле,, бездоганно чисте, все на своєму місці. 
На вулиці натовп, пил, сміття, безладдя. А 
сюди війна і не заглядала. Маленький буди
ночок лишався таким, як і раніше. Блищала 
нещодавно натерта мастикою підлога. Майя 
оглядівся довкола й усміхнувся, побачивши 
те, чого шукав. Пара фетрових виступців 
чекали біля дверей на відвідувача. Він за
сунув у них ноги і, злегка ковзаючи, прой
шовся по кімнаті. Запах мастики, фетрові 
виступці... Яке це все рідне!

Він не міг отак піти геть. Сів у єдине кріс
ло біля вікна, запалив сигарету. Знайшов і 
попільничку: вона вставлялась під шкіряну 
накладку на підлокітнику. Латунна попіль
ничка сяяла, мов золото. Жанна, мабуть, на
чищала її сьогодні вранці. Адже то, певно, 
дуже приємно — чистити річ, що так гарно 
блищить! Майя згадав дві брудні склянки на 
кухні. Дві брудні склянки в такому домі! Він 
підвівся, сунув ноги у фетрові виступці й по
прямував до дверей. Дивно, що всі виїхали 
геть, що ніхто не стереже дім. Зараз стіль
ки мародерів! Це просто диво, що він не 
застав двох або трьох солдатів, які трощи
ли б меблі або нишпорили по шухлядах, На
раз Майя спинився. Йому здалося, що він 
почув над головою ніби тупіт, а потім крик. 
Він прислухався. Цього разу справді почувся 
крик. Слабкий, ніби здушений.

Майя добувсь до вестибюля й подавсь 
угору сходами. Вони були темні й виходили

на вузеньку площадку. Дві ручки біліли в 
напівтемряві. Майя навмання повернув од
ну. Двері розчинились, і від яскравого 
світла він примружив очі. Кімната велика, 
на двоє вікон. Та перше, що побачив Майя, 
була спина солдата. Широка спина, а над 
нею могутня шия. Здавалось, солдат сперся 
ногами на ліжко і з кимсь боровся. Майя 
почув, як він голосно вилаявся. І раптом 
знову той самий здушений крик. Він ступив 
крок уперед і побачив другого солдата, 
якого доти затуляла широчезна спина пер
шого. Цей стояв до дверей лицем. Він схи
лився над ліжком з протилежного боку, 
простягнувши вперед обидві руки. Типове 
обличчя волоцюги. Вони так захопилися, що 
зовсім не почули, як зайшов Майя. Обидва 
схилились над ліжком і час від часу тупоті
ли ногами, ніби борючись з кимсь.

Велетень весь час бурмотів прокльони. 
Майя ступив іще крок, і враз його ноги ніби 
прикипіли до підлоги.

— Негідники!
Він закричав з такою силою, що аж сам 

не пізнав свого голосу. Ті двоє повернули 
до нього голови. їхні обличчя були червоні 
й мокрі від поту. Здоровило мав схожу на 
бичачу голову, його водянисті, маленькі, на
литі кров'ю очі бігали туди й сюди, мов 
двійко непосидющих звірят.

— Негідники! — повторив Майя. — Як 
вам не соромно!

Запало мовчання.
— Гаразд, гаразд, — сказав менший, з 

обличчям волоцюги, — тобі теж залишить
ся шматочок, друже. Там, де є на двох, ста
не і на трьох.

— Негідники! — закричав Майя.
— Е, так діла не буде! — погрозливо мо

вив волоцюга, розтягуючи слова. — Давай 
по-доброму, га? І ти побавишся з кралею. 
Але спершу постарайся бути ввічливим.

Здоровило мовчав. Він сторопіло дивився 
на Майя. Майя підійшов до нього й поклав 
йому руку на плече.

— Послухай, — мовив він, намагаючись 
опанувати себе, — це ж огидно. Огидно, 
розумієш? Ти цього не зробиш, правда ж?

Малий волоцюга одразу закричав:
— Не слухай його, Поль! Не слухай! Цей 

паскуда наторочить тобі повні вуха! Викинь 
його за двері, Поль!

Здоровило поглядав своїми водянистими 
очима то на Майя, то на свого товариша.

— Послухай, — сказав Майя. — Ти б не 
зробив цього у себе вдома, правда? Сам 
подумай. Звідки ти родом?

— З Креза.
— Кинь з ним балакати, Поль! — загор

лав малий волоцюга. — Він тобі наговорить! 
Заткни йому пельку! Викинь його за двері, 
кажу тобі!
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Майя ударив перший, але ударив погано: 
б'ючи, втратив рівновагу, і кулак тільки ков
знув по здоровиловому підборіддю. За 
мить Майя уже відступав, затуляючись ру
ками від ударів. Здоровило був на голову 
вищий за нього. Він повільно посувався впе
ред, вимахуючи кулаками, і Майя відчув на 
своєму обличчі легенький вітрець. Його 
власні удари здавались йому сміховинними. 
У супротивника була до крові розсічена 
губа, але він нестримно наступав, відтісняю
чи Майя до дверей кімнати, які, мов пастка, 
зяяли за його спиною. Він спробував одско- 
чити убік, але послизнувся в своїх новень
ких виступцях. Випроставшись, він зробив 
фальшивий випад і ще раз тицьнув здоро
вила в обличчя. Той вилаявся, але наступав 
далі. «Якщо він мене зажене на площед- 
ку, — подумав Майя, — я пропав». Він од- 
скочив убік і націлився здоровилу в жизіт. 
В цю ж мить він підлетів догори від страш
ного удару, а голова його стукнулась об 
стіну. Він став на ноги і, неспроможний дих
нути, зігнувся вдвоє й прикрив обличчя 
руками. «Він мене вб'є», — майнула йому 
думка. Але той не збирався більше його 
бити. Він схопив Майя за комір і поволік до 
дверей, мало не піднімаючи над підлогою. 
Майя почув, як пронизливо заверещав во
лоцюга. Він, мабуть, верещав отак з само
го початку бійки, та Майя не чув. А здо
ровило тяг його далі. «Він мене пустить 
униз сходами», — розпачливо подумав 
Майя. І щосили вдарив коліном. Здоровило 
вилаявся, випустив його, і тут Майя відчув 
сильний удар у груди. Він захитався, змах
нув руками, підлога раптом кудись прова
лилася, і він покотився східцями вниз. Котив
ся він, як йому здалося, дуже довго. Над 
ним угорі хряпнули двері.

Майя лежав непорушно, у скронях гупа
ло, в голові туманилось. Болю він не відчу
вав. Лише плив кудись назад, у ніч, що її 
раз у раз освітлювали спалахи світла. Тільки 
коли спробував поворухнутися, знову з'я
вився біль. Він став на коліна і кілька секунд 
стояв отак у пітьмі з похиленою головою. 
З-під пахов котився піт. Спробував підня
тися на ноги і важко впав. Майя простяг 
руку й намацав скляну, гранчасту кулю. Точ
нісінько така сама куля була у віллі його 
діда й баби. Тож ця видалась під долонею 
такою приємно прохолодною й рідною. 
«Ось зараз я вийду на вулицю, — мовив він 
сам до себе, — і трошки пройдусь. На сві
жому повітрі мені полегшає». В ту ж мить 
він зрозумів, що іде вгору сходами.

Налягаючи всім тілом на поручень, він 
долав один східець за другим. Напівдорозі 
довелось зупинитися. Коліна тремтіли. «Я 
боюся», — подумав він, злий на самого 
себе. Його охопило непереборне бажання

впасти, де стоїть, і заснути. «Те, що я роб
лю, — безглуздя, — подумав він. — Це ні
чого не дасть. Отой гевал ще раз спустить 
мене сходами». Його жахала сама тільки 
думка про вагу здоровила, яку він відчув 
під час бійки, вагу, що примусила його від
ступати, перш ніж той торкнувся його кула
ком. Коли Майя видерся на площадку, то 
помітив, як щось за кожним кроком б'є 
його ззаду по ногах. Він помацав правою 
рукою. То був його револьвер. Мабуть, ви
пав з кобури, коли він котився сходами, а 
тепер висів на шнурку. Майя запхнув ре
вольвер у кобуру, відчинив двері, зайшов 
до кімнати й прихилився спиною до стіни. 
Він страшенно боявся.

— Геть звідси!
Він вимовив ці слова зовсім тихо. Перед 

ним, закриваючи все собою, зноз здійма
лася широчезна спина здоровила. Той не 
обернувся. Він не почув.

— Геть звідси! — повторив Майя.
Цього разу здоровило обернувся й вту

пився в нього своїми водянистими очима. 
Солдат з лицем волоцюги теж побачив 
Майя і глузливо посміхнувся.

— Хочеш іще, — мовив вслоцюга, роз
тягуючи слова. — Тобі мало, гл, любий?

— Геть звідси, — сказав Май я.
Він намагався говорити твердим голосом, 

але з його уст виривалися якісь слабкі й 
тремтливі звуки. «Голос, мов у діда», — з 
огидою подумав він.

— Значить, хочеш іще? — повторив воло
цюга. — Кладеш у штани, любий, а лізеш. 
Підійди до нього, Поль, не примушуй мосьє 
чекати.

— Забирайся, — озвався нарешті здоро
вило.

— Нікуди я не піду, — одказав Майя.
Знов оцей слабкий, тремтячий, писклявий,

мов у кастрата, голос.
— Не підеш? — спитав здоровило, сту

пивши крок уперед.
Майя почував себе, мов побитий пес, Б - 1  

спробував випростатись і виставити о-зро.-', 
кулаки.

Все його тіло було кволе, безсиле.
— Не чіпайте мене, — мовиз він якимсь 

байдужим голосом.
— Підійди до нього, Поль!—загорлав во

лоцюга.— Підійди! Дай бобу толстозадому!
Здоровилові очиці дивились на Майя із 

нестерпною зверхністю. Майя аж затрусив
ся з люті.

— Негідники! — закричав він.
Здоровило насувався на нього, обидві

руки його висіли вздовж тулуба, він ступав, 
ніби сонний. Однак свинячі очиці блищали.

— Ні! — крикнув Майя, прикриваючи Гру
ди руками. 1 в ту ж мить зачепив ліктем ко
буру. Він вихопив револьвер.
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— Не підходь! — крикнув він.
Ручка револьвера була холодна і тверда. 

Бурхлива радість охопила Майя.
— Он. як! — мовив здоровило і ступив 

уперед.
Між ними лишалось не більше метра. 

Майя уже відчував на собі вагу велетен
ського тіла.

Ляснув постріл. Здоровило схопився за 
груди і здивовано глянув на Майя. Потім 
опустив руки, закопилив губу, ніби от-от мав 
заплакати, й захитався. Він хитався добрі дві 
секунди, потім заточився, повалився на під
логу, випростався і вже не ворухнувся.

Майя відхиливсь од стіни і, хитаючись, ру
шив уперед. Він дивився на волоцюгу.

— Ні! — пробелькотав волоцюга, задку
ючи. — Не треба!

Він хитав головою й не зводив з Майя пе
реляканих очей. Майя мало не впав, зато
чився і ткнувся плечем у стіну. Рухи його 
були невпевнені, револьвер танцював у ви
тягненій руці. Щоб дістатись до ліжка, йому 
знадобилося кілька секунд, Волоцюга від
ступив у самісінький куток між стіною й вік
ном і зіщулився там. Він простяг уперед 
обидві руки, немовби вони могли захистити 
його від куль.

— Ні! Ні! — благав він, хитаючи голо
вою. — Ні!

Майя вистрелив. Солдат упав навколішки, 
тримаючи перед собою стулені долоні, роз
крив рот, не перестаючи хитати головою: 
«Ні! ні!». Майя знову натиснув на спуск. Сол
дат, хитнувшись наперед, вчепився обома 
руками в ліжко, потім сповз додолу, стяґ- 
ши за собою покривало. Він лежав долі
лиць, і Майя бачив тільки його спину, поти
лицю й чорне волосся. Майя перехиливсь 
через ліжко і, спершись однією рукою на 
матрац, випустив у нього всю обойму.

Нараз у кімнаті запала глибока тиша. 
Майя впав на ліжко біля Жанни. Його збо
рювала втома, але водночас він відчував 
дивну полегкість. Взяв у рот сигарету, запа
лив і, одкинувши голову назад, затягся. 
«Я тільки що вбив двох людей, — думав 
він. — Я, Майя, вбив двох людей». Він пов
торював цю фразу багато разів, ніби не ро
зуміючи її. Він не міг збагнуї-и її зміст. І в 
нього було одне тільки бажання — і далі 
лежати непорушно. Він питав себе, чи жива 
Жанна. Треба б подивитися, допомогти їй, 
якщо вона тільки зомліла. Але ні, спочатку 
полежати отак, випроставшись, і не руха
тись, головне — не рухатись. А все інше по
тім. М'язи його були гарячі й розслаблені, 
неначе після виснажливого маршу. Він ви
простався на матраці, рівно-рівнісінько, ніби 
боявся, що якась частинка його тіла не збі
житься з лінією ліжка.

Майя підскочив, бо щось обпекло шию.

Він, мабуть, заснув. То пекла сигарета, що 
випала з рота. На губах й підборідді був 
попіл. Сигарета впала аж за комір. Він ді
став її, знову взяв у рот. В голові тумани
лось, і він ніяк не міг прочуматись, немов 
переспав зайве після обіду. Він опустив очі 
й побачив поруч себе тіло Жанни. Спідниця 
задерта вище колін, з-під розірваного кор
сажа виглядають маленькі груди. Майя ма
шинально простяг руку й прикрив спідни
цею голі ноги. Він з відразою згадав, що 
напередодні так само робив Ніттель. Жанна 
не ворушилася. її руки лежали вздовж тіла, 
і Майя помітив, що плечі в тих місцях, де 
її тримав волоцюга, червоні й подряпані. 
Напівгола, вона здавалась дуже тендітною 
й молодою.

— Жанно! — голосно покликав він. — 
Жанно!

Він узяв її за плечі й потряс. Але вона, 
бліда й млява, безживно звисала в його ру
ках. Він опустив дівчину на ліжко і, згадав
ши, що якось бачив, як лікар бив по щоках 
хвору, щоб повернути її до притомності, і 
собі боязко ляснув Жанну по щоці. Облич
чя дівчини залишалось непорушним. Він ляс
нув її дужче, ще і ще, тепер уже обома 
руками.

З кожним ударом Жаннина голова хили
талася з боку на бік, і йому чомусь зроби
лося соромно. Проте її треба було повер
нути до притомності. Тепер він бив її майже 
з усієї сили. Виляски одлунювали в мовчаз
ному домі. Майя спинився й витер чоло. 
І раптом він усвідомив, що лишився сам в 
оцій чужій кімнаті з двома трупами на під
лозі і молодою напівроздягненою дівчиною 
в ліжку, яку він із сліпою впертістю частує 
ляпасами. Він, Жюльєн Майя, лежить у ліж
ку з оцією маленькою дівчиною і б'є її, а 
долі в калюжах крові лежать двоє людей. 
І саме він, Майя, убив їх.

Врешті на блідих щічках проступив легкий 
рум'янець. Жанна кліпнула очима і одразу 
ж заплющила їх знову.

— Жанно! — гукнув Майя, ще раз ляс
нувши її по щоці.

Почулося жалібне, глухе «ні». Дівчина 
знову кліпнула очима. Майя вдарив іще раз.

— Жанно!
Він термосив її, піднімав на руках мляве 

тіло, а воно падало знову й знову. Ще ля
пас — мов постріл. Лице її скривилося, вона 
розплющила очі, повела ними вправо, влівб; 
ось вони зупинилися на Майя, і в них з'явив
ся жах.

— Не чіпайте мене! — зойкнула вона.
— Це ж я, — мовив Мсійя. — Ви мене не 

впізнали?
Дівчина заворушилась, свідомість . повер

нулась до неї.
— Ви? — спитала вона. — А де інші?
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Майя вказав рукою на мертвого здорови
ла. Випростаний на підлозі, той здався іще 
більшим.

— А другий он, за ліжком.
— Вони мертві? — спитала Жанна, зводя

чись на лікоть.
— Так.
— Це ви їх убили?
— Я.
— Мені страшно, — сказала Жанна.
— Вони мертві.
— То це ви стріляли?
Майя ствердно кивнув.
— А-а! — сказала вона. — А я думала, 

що то стріляють у мене.
Вона глянула на здоровила. Той лежав 

горілиць, випроставшись на весь зріст, роз
кинувши ноги. Здавалось, він займав усю 
кімнату. Майя й собі глянув на труп.

— Який він великий!
— Еге ж, — неуважно відповів Майя.
— А він більший за вас?
— Так.
— Тепер я його не боюсь, — сказала 

Жанна дзвінким рішучим голосом. — Він 
уже мертвий. І не зможе вчинити мені ні
чого лихого. Як вас звуть?

— Майя, Жюльєн Майя.
— Можна вас називати просто Жюльє- 

ном?
В її голосі звучала майже радість. Майя 

стояв перед нею непорушний, далекий, з 
пустими очима.

— Називайте мене, як вам забажається.
— Але що з вами? У вас лице в крові.
— Пусте, — байдуже відповів Майя.
І провів рукою по обличчю.
— Це ви з ним билися? Виходить,, ви не 

одразу вистрелили?
— Ні.
— А чому? — здивувалась вона.
— Чому? — перепитав Майя.
— Що з вами? Вам негаразд?
— Та ні, нічого.
Жанна знову глянула на труп.
— Він уже мертвий.
Вона насупила брови й додала дзвінким 

голосом:
— І добре зробили!
— Що?—спитав Майя і аж затрусився. — 

Що ви сказали?
— Я кажу, що ви добре зробили.
— А-а! — хрипко вигукнув він. — Добре 

зробив? Ви вважаєте, що я зробив добре?
Вона спантеличено дивилась на нього. За 

хвилину він знизав плечима й, здавалось, за
спокоївся.

— Зрештою, — мовив він, ніби сам до 
себе, — всі так скажуть.

— Ви на мене сердитесь? — лагідно спи
тала Жанна.

— Ні, — стомлено відповів він. — Я на 
вас не серджуся.

Він знов стояв непорушно, звісивши руки, 
з пустими очима.

— У вас на лобі садно, — сказала Жан
на. — Його треба негайно промити.

— Замовкніть! — вигукнув він, тупнувши 
ногою.

— Але ж я не сказала нічого поганого, — 
мовила Жанна. — Я тільки кажу, що вам 
треба промити рану.

Він пройшовся по кімнаті, взяв сигарету, 
вийняв запальничку й застиг непорушно з 
запальничкою, в руці й незапаленою сига
ретою в роті.

— Що з ними робити? — спитала Жанна, 
вказуючи ногою на труп здоровила. .

— Замовкніть! — крикнув Майя.
Він провів рукою по обличчю, неначе 

тільки оце прокинувся. І повернувсь до 
Жанни.

— Що ви сказали?
— їх треба витягти на вулицю. А там їх 

забере грузовик.
— Грузовик? Який грузовик?
— А ви хіба не бачили? Отой, що завжди 

їздить після нальотів і забирає убитих.
Запала мовчанка. Він знову пройшовся 

по кімнаті.
— Я почну з меншого.
Він обійшов ліжко, нахилився, схопив труп 

волоцюги за ноги й витяг на середину кім
нати.

Ще ніколи світ не видавався йому таким 
нереальним. Він задки спускався сходами, 
тягнучи труп за ноги. На кожній сходинці 
голова підскакувала й знов падала з глухим 
стуком, а що вона хилиталася вправо і вліво, 
то здавалось, малий волоцюга все ще про
мовляє .«ні», «ні». На одній . із сходинок 
Майя випустив труп, повернувся до нього 
спиною, знов ухопився за ноги й пішов далі 
вниз. Тепер він посувався швидше.

Зненацька труп несамовито смикнувся й 
вирвався з його рук. Майя перескочив кіль
ка сходинок, заточився і схопився за поруч
чя, щоб не впасти. Серце йому мало не ви
скакувало з грудей. Одну-дві секунди він 
стояв, прихилившись до поруччя, а серце 
глухо гупало в грудях. Він був до того оше
лешений, що навіть питав себе, чого він тут 
стоїть, де він взагалі, і чи все це, бува, не 
кошмарний сон. Він обернувся: але ні, труп 
лежав на тому ж місці, де випорснув з рук. 
Коли Майя завертав на сходах, рука воло
цюги потрапила між двома прутами. Майя 
піднявся до нього й став навколішки, щоб 
випручати, руку, яка тяглась у порожнечу. 
На якусь мить він близько нахилився до об
личчя малого волоцюги, а що він потяг до 
себе руку, то голова трупа теж піднялась 
до нього і врешті лягла йому на плече.
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Майя дививсь на забитого. Ніжне, досить 
гарне обличчя з дрібними, правильними ри
сами. Тепер у ньому не було нічого злого 
або ж порочного. Круглі щоки, повні, напів- 
розтулені губи — зараз це було обличчя 
вередливої дитини. Майя відчув, що все 
його тіло вкривається потом.

Він витяг труп на тротуар, прихилився до 
стіни й відсапався. Ла вулиці майже нікого 
не було. Потік солдатів проходив десь сто
роною. Незважаючи на розбиті будинки, ву
лиця виглядала спокійно і мирно. Майя ба
чив те ж саме літнє сонце, те ж чисте небо, 
що і в канікули. Життя ішло собі далі.

Якийсь солдат проїхав на велосипеді. 
Майя зупинив його.

— Скажи, ти не знаєш, де тут грузовик, 
що підбирає мертвих?

Солдат спинився й, розкривши рота, ди
вився на Майя. Очі в нього були безбарвні, 
витріщені.

— Грузовик, що підбирає мертвих?
— Атож, грузовик, що підбирає убитих 

під час бомбардувань.
— Я ще ні від кого не чув про таке, — 

відповів велосипедист. — Грузовик, що під
бирає мертвих? Виходить, мертвих вивозять 
грузовиком? Ну й ну — сміх та й годі! Мерт
вих возять машинами, а ви, хлопці, чухрайте 
пішки! Одне слово, зовсім перевернувся 
світ.

— А ти б хотів навпаки?
— Ти що! — обурився велосипедист. — 

Ти що! І скажеш таке!
— Це ти стараєшся для нього? — спитав, 

він трохи згодом, вказуючи на труп.
— Так.
— Це твій товариш?
Майя помітив, що коли велосипедист 

мовчить, рот у нього все одно широко роз
критий.

— Ні, це не мій товариш.
— То нащо тобі шукати для нього грузо

вик. Якщо це не твій товариш, хай собі ле
жить.

— Не можна, — одказав Майя.
— От оцього я не розумію,—мовив той.— 

Якщо це не твій товариш, кинь його і 
квит. Та, врешті, діло твоє. Роби, як знаєш. 
Бувай здоров.

Він скочив на велосипед і незабаром зник 
за рогом. Майя вийшов на середину шосе, 
але вулиця була порожня. Він постояв якусь 
мить, не знаючи, що робити.

— Гей, старий! — почув він чийсь голос.
Майя обернувся. То був велосипедист. Він

під'їхав, поставив одну ногу на землю і, не 
злазячи з велосипеда, збуджено дивився на 
Майя.

— Я його бачив! — заявив він.
— Кого?
— Та грузовик з мерцями. Він зупинився

за рогом, метрів за триста. Ну й порядки — 
сміх та й годі! Мертвих возять машинами, а 
ви, хлопці, чухрайте пішки! Одне слово, зов
сім перевернувся світ, га?

— А на грузовику був хто-небудь?
— Так, аж четверо. Троє в кабіні, а один, 

смаглявчик — на даху кабіни. Вони саме 
сіли поїсти. Ти б бачив: отакенні сосиски, 
а хліб який! От наволоч! Ці не будуть кон
серви жерти! Ні!

— То ти їм сказав, щоб вони сюди під'ї
хали? — спитав Майя.

— Сказав? — з подивом перепитав вело
сипедист. — А навіщо?

—* Та щоб забрали оцього!
— A-а, он воно що... Ти ж мене не про

сив.
— Гаразд! — мовив Майя. — Що ти ро

битимеш зараз? Поїдеш назад?
— Так.
— То коли їхатимеш мимо, попроси їх, 

щоб під'їхали сюди.
Велосипедист покрутив педаль і став на 

неї ногою.
— От порядки — сміх та й годі, скажи? 

Мертвяків возять машинами...
— А ви, хлопці, чухрайте пішки, — дока

зав Майя. — Одне слово, зовсім перевер
нувся світ.

— О, і ти це говориш, — радо озвався ве
лосипедист.— А світ справді перевернувся.

Він зник за рогом, а Майя лишився стояти 
посеред вулиці. За кілька хвилин з-за рогу 
виїхав грузовик і покотив до нього. Майя 
підняв руку. На даху кабіни, височіючи над 
горою трупів, сидів смаглявий чоловічок, 
веселий, кремезний.

— Здоров був, друже! — гукнув він.
— Здоров!
З кабіни вийшли двоє чоловіків. Обличчя 

гладкі, лиснючі, злодійкуваті. Всім своїм ви
глядом ці люди показували, що на життя 
не скаржаться.

— Це твій товариш? — спитав один.
— Ні, це не мій товариш.
Вони підійшли до трупа. Вони не поспі

шали. Вони мовчки дивились на забитого. 
Майя на якусь мить здалося, що вони со
ромляться його, Майя.

— Брудна робота, га? — мовив, ніби ви
бачаючись, той, що перед цим звертався 
до Майя.

— Подумаєш! Підсоби! — радісно закри
чав смаглявчик. — Що тут такого? Адже ти 
сам зголосився на цю брудну роботу! Ніх
то тебе не силував.

Водій вийшов з кабіни і, прихилившись 
спиною до капота, закурив сигарету. Це був 
високий стрункий хлопчина, під носом, мов 
дві коми, темніли вусики. Він схрестив ноги 
в гетрах і неуважно дивився кудись просто 
себе.
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Ті двоє вхопили волоцюгу — один за пле
чі, другий за ноги — й понесли до грузо
вика.

— Сідайте, пані й панове! Сідайте! — 
кричав смаглявчик. — Ласкаво просимо! 
Місця вистачить усім!

— Він якийсь дивак, — мовив його напар
ник, скоса глянувши на Майя. — Ніякої тобі 
пошани до мертвих.

— Тут є ще один, — сказав Майя. — Він 
на другому поверсі. Але він надто важкий, 
я не здужаю нести його вниз, навіть тягти. 
Хто з вас мені допоможе?

— Е-е, ні, — одказав один з чоловіків. — 
Це вже не наша робота. Наша робота — 
підбирати мертвяків по вулицях, а тягати їх 
з будинків — це вже даруйте! Є інші, котрі 
роблять саме це.

— Послухайте, — сказав Майя, — я вас 
дуже прошу.

— Ні і ще раз ні.
— А ти як?
— Я? — спитав другий, — я скажу те, що 

й він.
— А ти? — спитав у шофера Майя. — Ти 

не міг би мені допомогти?
— А що я? — відказав той. — Я тільки 

шофер.
Він випустив перед себе хмару диму й не

квапно поміняв місцями схрещені ноги.
— Я б пішов, — гукнув смаглявчик зі сво

го сідала. — Я б охоче пішов, якби ти дав 
мені сигарету.

— Дам аж дві.
— Вже йду, — вигукнув той.
Він сперся рукою об край кузова й за 

мить був на тротуарі.
— Жюлю, — з докором сказав напарник.
— Ти тільки їх послухай! — мовив смаг

лявчик до Майя, йдучи поряд з ним через 
вестибюль. — Корчать із себе святих, а самі 
потихеньку цуплять з мертвяків каблучки. 
Якщо подумати, то воно ніби й справді так: 
навіщо мертвякові каблучка? Але я б усе- 
таки ніколи не зняв. Мертві — вже неживі, 
це правда. Вони нічого не бачать, нічого не 
чують, бідолахи. Отож шануй їх чи не ша
нуй, кінець кінцем все одно треба закопати 
в землю. Але це теж не резон, щоб цупити 
з них каблучки. Не твоє — не чіпай! Сам 
розумієш.

— Авжеж, — сказав Майя.
— Той нагорі — твій товариш?
— Ні, не товариш.
— Його уколошкало осколком?
— Ні, його вколошкав я.
— Що? — спитав смаглявчик і зупинився, 

занісши ногу на сходинку й пильно дивля
чись на Майя. — Це ти його вколошкав? За 
віщо ж ти його вколошкав?

— Він хотів згвалтувати молоду дівчину, 
разом з отим, якого ви оце забрали.

Виходить, і того уколошкав ти?
— Так.
— Виходить, аж двох? Двох одразу? Сто 

чортів! Бач, який ти грізний!
— О, це зовсім неважко, — сказав Майя, 

— зовсім неважко, можеш , мені пові
рити.

— Дивись сюди, — провадив він далі, ви
тягуючи з кобури револьвер. — Бачиш оцю 
сталеву штуку, що стріляє, тільки-но натис
неш на спуск. Треба лиш легенько натисну
ти, зовсім легенько, і все! Не треба бути й 
грізним.

— Сховай цю машинку, — мовив смаг
лявчик, — я, знаєш, боюсь... Але ж подума
ти тільки: обох! Обох!

Здавалось, він щось обмірковує.
— А вони таки негідники, га? Вдвох на 

одну дівку! І добре зробив, що вколошкав 
обох.

— Ти так вважаєш? — спитав Майя.
Він одчинив двері в кімнату. Смаглявчик 

майже не звернув уваги на мертвого здоро
вила. Він одразу попрямував до ліжка. Жан
на спала, стиснувши кулачки.

— Ти диви! — мовив він.
І вперше, відколи Майя його побачив, ве

селого, жвавого на даху кабіни, той пере
став сміятись і вимахувати руками.

Минуло кілька секунд.
, — Ти диви!
— Беремо!
— Ще маємо час, —. мовив смаглявчик, 

не повертаючи голови. — Ти диви! А вона 
гарна — оця дівка! Матінко моя! Яка вона 
гарна!

Він простяг руку.
— Не чіпай!
— Ти диви, — мовив смаглявчик і обра

жено глянув на Майя. — Я не негідник. Я не 
зачеплю твоєї дівки!

Він узявся за подертий корсаж і делікат
но відгорнув його, оголивши груди.

— Ти диви, ти диви... — промовляв він, 
стишивши голос. — Ти диви, які груденята, 
ти тільки глянь на ці груденята. От негідни
ки! Все-таки вони негідники! Я їх, звичайно, 
розумію... І все ж вони негідники. І добре 
зробив, що уколошкав, скажу тобі!

В цю мить Жанна кліпнула очима. Смаг
лявчик відсмикнув руку.

— Жюльєне, — тихо покликала вона.
! одразу ж заплющила очі...................

— А хто такий Жюльєн? — тихо спитав 
смаглявчик.

— Це я.
— Ти? Ой як смішно! Я Жюль, а ти Жюль

єн.
І він знов обернувся до Жанни.
— Отже, це твоя дівка?
— Ні.
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— Не крути! Наче я не чув, як вона ска
зала «Жюльєне».

— І все-таки вона не моя.
— Не може бути!—упевнено мовив смаг- 

лявчик.— Скажи! Ти тільки гїодивись на оці 
рученята! А личко! Любо глянути, таке гар
неньке дівчисько. А спить так, ніби цілком 
тобі довіряється!

— Беремо?
—- Отже,— повторив той, обертаючись 

до Майя,— це твоя дівка? ,
і— Я вже тобі сказав: ні.
— А-а! — мовив смаглявчик, але було 

видно, що він і тепер не вірить.
— Гаразд! — сказав він.— Хай це не твоя 

дівка. Але ти з нею ще побавишся, га?
— Ні.
— Що? — сказав смаглявчик.— Такий гар

ний хлопець — і не побавишся? Подумати 
тільки, ти не знаєш, що ти втрачаєш. Це дів
чисько, якраз те, що треба. Я завжди кажу: 
минуло шістнадцять, є все, що треба. А 
далі — надто пізно. Я знаю, що кажу, ста
рий. Якщо дівчина не почне в шістнадцять, 
то з неї, затям собі, пуття не буде. Якби я 
був міністр, то написав би такий закон. Я б 
наказав батькам: «Вашій дівці сповнилось 
шістнадцять? Мужчину їй! Гоп! І негайно!» 
Я знаю, що кажу! Подивись, старий, на до
чок буржуа — лихо та й годі: їм шістна
дцять, а вони ще граються ляльками! Поду
май, ляльками! А їм треба доброго дядюру, 
ось що їм треба! І негайно! Я знаю, що 
кажу! Жінка — це така делікатна річ, така 
складна машина — ти навіть не уявляєш. 
Якщо їй вчасно не дати чоловіка, вона вси
хає, правду тобі кажу. Я знаю, є дівки ніби 
гарні і в двадцять, а то й у двадцять п'ять 
літ. Гарна вивіска, нічого не скажеш. Але 
млин більше не меле. Він надто довго че
кав завозу. Отаке діло!

— Беремо? Ти вже наговорився? — спитав 
Майя.

— Господи милосердний! — вражено 
мовив той.— Хіба я не можу трошки на неї 
подивитися? Адже я її тобі не зіпсую очима.

— Нене моя! — провадив він далі.— Ти 
тільки подивись, яка вона біла, рум'яна, чи
стенька! Ти диви, яка! Я звідси бачу, яка 
вона чиста. Знаєш, серед оцих малих дівок 
є й такі, що миються двічі-тричі на тиж
день, а то може й щодня, повір мені. 
Кажи мені, що хочеш, але все-таки приємно 
мати справу з дівкою, яка часто миється.

І він скрушно зітхнув.
— Ти тільки поглянь на це волосся,— 

знов почав він.— Яке воно тонке! Еге ж! 
Чудове волосся! Подумати тільки! Мов шов
кове!

Він простяг руку, щоб погладити волосся, 
але напівдорозі схаменувся: рука повисла в 
повітрі, обличчя якось чудно скривилося.

— Я не смію,— мовив він, обертаючись 
до Майя.— Чуєш, не смію. Смішно, прав
да? А от не смію та й годі.

— Що далі? — спитав Майя.
— Не сердься,— одказав смаглявчик. — 

Беремо?
Він повернувся до трупа й презирливо 

копнув його ногою.
— От іще мені бамбула! — мовив він.— 

Як ото кажуть: високе до неба, а дурне, як 
не треба.

Коли вони вийшли на вулицю, ті двоє стоя
ли, прихилившись до кузова машини. Вони 
їли, і обличчя їхні були гладкі, лиснючі й 
злодійкуваті, як і тоді, коли Майя побачив 
їх уперше. Шофер стояв на тому ж самому 
місці; він курив і підпилював собі нігті. Він 
не мовив ані слова. Час од часу його погляд 
спинявся на товаришах, але, здавалось, він 
їх не бачить. Коли вони підняли труп на ма
шину, він витяг з кишені невеличкий гребі
нець у футлярчику, довго й старанно 
зачісувався, потім засунув гребінець у фут
лярчик і поклав у кишеню. Далі хвацьким 
щиглем метнув недокурок через плече, 
задоволено простежив, як він падає, й сів за 
кермо.

— Я оце знов думаю,— закричав смаг
лявчик, махаючи зі свого сідала на кабіні.— 
Я Жюль, ти Жюльєн — правда ж, смішно?

— Анітрохи, — відповів Майя. — Дякую 
за допомогу.

Заторохкотів мотор, машина від'їхала. 
Майя стояв посеред вулиці. Він не рухався. 
Його руки мляво обвисли. Він дивився, як 
грузовик везе геть тіла полеглих за бать
ківщину двох солдатів, яких убив він.

Тільки-но Майя переступив поріг кімнати, 
як Жанна розплющила очі. Він підійшов 
ближче. Вона сіла в ліжку, глянула на нього 
і раптом усміхнулася.

— Жюльєне.
— Що таке?
— Це ви їх убили?
— Так.
— Вони лежать на вулиці під дверима?
— Ні, їх уже забрав грузовик.
— А-а!
Вона окинула його запитливим, покірним 

поглядом.
— Зараз я все це витру,— сказав Майя, 

дивлячись собі під ноги,— а потім піду.
Вона підхопилась на ліжку й перелякано 

глянула на нього.
— Одразу? Отак одразу й підете?
— Атож.
Вона кинулась до нього, обхопила його 

руками й сховала йому голову на грудях. 
Якусь секунду він сидів непорушно, потім 
розняв у себе за спиною Жаннині рученята. 
Вона підняла голову. ї ї  обличчя по-дитячо
му скривилось, неначе від болю. Вона роз
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крила рот,, наміряючись щось сказати, та 
сльози здушили їй горло. Тоді вона, див
лячись на Майя, заперечно захитала голо
вою, немовби кажучи «ні!», «ні!».

— Боже милосердний!—закричав Майя.— 
Не робіть цього!

Він стиснув її голову долонями.
— О! — схлипнула вона. — Не кидайте 

мене, Жюльєне! Я не хочу залишатись сама 
в цьому домі. Тепер я вже більше не змо
жу.

— Як це «сама»? А де ж Антуанетта?
— Антуанетта? Вона подалась учора до 

знайомих, за два кілометри звідси.
— А дід та баба?
— Вони померли.
Майя підняв брови.
— Вчора?
— Два роки тому.
Він сторопіло дивився на неї.
— Так, — мовила Жанна, — вчора я вам 

сказала, що вони в льоху, але то була не
правда. Ми завжди так говорили солдатам, 
котрі заходили до нас. А вас ми теж май
же не знали... ви мене розумієте?

— Виходить, ви вдвох мешкаєте в цьому 
будинку? Два роки! Як же ви жили?

— О! Не так уже й погано. Я працювала 
на пошті, Антуанетта трохи шила.

— А чому ж ви не пішли з Антуанеттою?
Жанна підвела голову, її очі заблищали.
— А як же дім? Він же наш. Дім, меблі. 

Адже тут усе розтягнуть, коли я піду звідси.
— Але ж залишатись — божевілля! Що

дня нальоти!
— Саме це казала й Антуанетта. Вона 

страх як боялася. А я не схотіла йти за нею. 
Якщо я піду геть, то що я знайду тут після 
війни? Ми опинимося на вулиці.

— А де ви опинитесь, якщо вас уб'ють?
— О! — відповіла Жанна.— Мене не

вб'ють.
— Так,— сказав Майя,— до війни, бува

ло, і я думав, що мене не вб'ють.
Його мову урвав пронизливий свист. Він 

мимоволі опустився на коліна. Але одразу 
ж підхопився й глянув на дівчину.

— Зійдемо в льох? — спитала вона. І за
тулила вуха: оглушливо забабахали «зенітки.

— Так, — відповів Майя. І додав, злегка 
усміхнувшись: — Будемо сподіватися, що й 
цього разу з вашим домом нічого не ста
неться.

Вона повела його сходами вниз. Вона 
йшла так, ніби відчувала на собі погляд 
Майя. Раз або двічі вона обернулася й, при
криваючи груди, всміхнулась до нього. 
Майя помітив, що на ній той самий пошма
тований корсаж. Льох був невеличкий, тем
ний. Під стінами стояли великі шафи, повні 
порожніх пляшок. А на мотузках, натягну

тих від стіни до стіни, щільними низками 
звисали сосиски.

— Стільки сосисок! — ошелешено вигук
нув Майя.— Та вам же їх вистачить на всень
ке життя!

— Що? — закричала Жанна.
— Багато сосисок, кажу!
Маленька Жанна вільно ходила під низка

ми, але Майя довелося зігнутись і простро
мити між ними голову, щоб випростатись.

— Що то за пляшки? — гукнув Майя.
Він бачив, як ворушились Жаннині уста,

але, хоч як близько од неї він стояв, нічого 
не почув. Страшенне виття наростало. Жан
на затулила вуха обома руками, але Майя 
знав, що то марна річ: звук такої сили про
никає в тіло, минаючи вуха. І ніяк од нього 
не затулишся.

Майя не думав про те, що зараз упадуть 
бомби. Він дивився на щільні ряди сосисок 
навколо, своєї голови, на незліченні порож
ні пляшки та на Жанну, яка стояла за два 
метри од нього, затуливши вуха руками, ви
ставивши з-під подертого корсажа >груди. 
Жанна дивилась на Майя. Він відчував, що 
вона силкується всміхнутись, але їй це не 
вдається.

Стрілянина то вщухала, то різко нароста
ла знову.

Майя чекав бомб, але бомби чомусь не 
падали. Як і завжди в таких випадках, Майя 
питав себе, чи здатен він передчувати. Пе
редчувати, що його вб'ють, або ж, навпаки, 
що він залишиться живий. І цього разу він 
так і не розібрався в тому, що саме він пе
редчуває. Подумавши: «Зараз тебе
уб'ють»,— він .за мить уже говорив собі: 
«Цього разу ти зостанешся живий». І питав 
себе: що ж, зрештою, думати краще?
Може: «Зараз тебе уб'ють», може, саме 
ця думка його врятує? Отже, краще 
не думати, що він врятується.. А може, 
навпаки. Може, коли думаєш, що тебе 
вб'ють, то так воно й станеться, а мо
же, навпаки? Дійшовши цієї думки, Майя 
спробував, як і завжди в таких випадках, 
присоромити себе, подивитись на себе збо
ку, як на дурня. Але він знав, що це теж 
хитрість, знав, що іще сто разів починатиме 
отак знову: час від часу, облудно лаючи 
себе, боязко питатиметься, що він думає на
справді і що думати краще.

Коли впала перша бомба, Майя відчув на
віть полегкість. Жаннині очі в напівтемряві 
заблищали і розширились. Вони з тривогою 
й благанням дивилися на Майя. Минуло 
кілька секунд. Знову почали падати бомби, 
цього разу по кілька водночас. Жанна 
стрибнула до нього, ніби її підкинула якась 
пружина, й обхопила його руками.

Земля задвигтіла у них під ногами. За
дзвеніли порожні пляшки. А бомби все па
дали. З кожним вибухом будинок здригався
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чимраз дужче. Порожні пляшки в шафах 
підстрибували вище й вище. Тепер усі низ
ки сосисок танцювали — сковано й незграб
но, мов ті маріонетки, що їх смикають за 
ниточки. Майя спробував ухилитись від їх 
ударів, підігнувши коліна, та стояти отак, 
тримаючи на собі ще й Жанну, було просто 
неможливо, і він знову випростався. Його 
голова стирчала між сосисками, мов велика 
куля між кеглями. А бомби все падали, і бу
динок весь час двигтів.

Тепер він стояв і слухав. Спочатку виття 
юнкерса в піке, далі свист бомби, що пере
ходив у якийсь несамовитий брязкіт, неначе 
прибував на станцію метро поїзд, тільки 
під'їжджав він десь згори, з неба на землю. 
Ось страшенно знайомий виск пневматич
них гальм, шипіння повітря — відчиняються 
двері. Вибух після цього сприймався, як 
щось, не варте уваги. Бо то вже минуле. Бо 
вже свистіли інші бомби. Майя весь напру
жився, чекаючи їх. Нахиляючи голову, він 
бачив Жаннині плечі, що тремтіли від ри
дань. Вона несамовито притискалась до ньо
го — стегно до стегна, живіт до живота,— 
дрібно тіпаючись, неначе хотіла ввійти в йо
го тіло, щоб знайти в ньому захисток. Нав
коло голови Майя сосиски витанцьовували 
й далі, хилитаючись з якоюсь закляклою 
незграбністю. Час від часу з шафи вискаку
вала пляшка, м'яко гупала на землю, пере
кидалася через себе й. залишалася лежати, 
непорушна, зніяковіла, дурнувато роззя
вивши шийку, біля ніг уже валялося п'ять чи 
шість пляшок.

Жанна підняла голову й розтулила рота. 
Він не почув ані звука. Вона розкривала й 
закривала рот багато разів, неначе риба в 
акваріумі. Він нахилився й закричав їй у 
вухо:

— Не чую!
Вона знову схилила голову йому на груди.
І враз Майя охопило бажання. Він відчув, 

як воно підступило до нього і дедалі біль
ше, непоборно, заполонило все його єство. 
В скронях загупало, і він і собі з усієї сили 
притиснувся до Жанни. Однак страх його 
не покинув. Страх не зник, а тільки причаїв
ся в ньому. Десь глибоко під бажанням він 
відчував дрож. Злива м'яких ударів сосисок 
тривала, він час од часу мотав головою, 
мов бик, якого дражнять червоним плащем. 
Він шалено, несамовито бажав Жанни і вод
ночас боявся. Його не покидав страх. Але й 
страх тримався на ниточці, так само як і 
бажання. І він, Майя, також тримався за 
кінець ниточки. Невже і все життя отаке? 
Порожні пляшки, танцюючі сосиски... І він, 
Майя, на кінці нитки. І Жанна на кінці нитки. 
Як і всі жінки й чоловіки в світі,— в чеканні, 
що їх от-от уб'ють. Майя несподівано під
няв голову й зареготав. Та, здавалось, жо

ден звук не вилітає з його горла. Проте він 
сміявся, і його плечі сіпались так, що, коли 
глянути ззаду, можна було б подумати,— 
він ридає.

Коли вони вилізли з льоху, Майя, глянув
ши на годинник, зауважив, що вже обід.

Хлопців, мабуть, непокоїть те, що його 
досі немає. Він уже хотів був сказати Жанні 
«до побачення», але згадав, що підлога в 
кімнаті залита кров'ю. Негаразд примушу
вати зараз Жанну мити її. Він попросив у неї 
яку^ь ганчірку й тазок. Якийсь час вони сто
яли у вестибюлі й сварилися, бо Жанна не
одмінно хотіла вимити підлогу сама. Врешті 
вона поступилася, пішла на кухню і трохи 
згодом вернулася, тримаючи в руках те, 
що він просив. Він перший піднявся схо
дами.

Опустившись навколішки, де впав здоро
вило, він заходився витирати кров ганчір
кою.

— Зачекайте,— мовила вона трохи зго
дом.— Ви не вмієте. Дайте сюди ганчірку. 
Будете її викручувати своїми ручиськами, 
якщо вам так хочеться.

Він віддав їй ганчірку й, не опускаючи рук, 
щоб не забруднитися, чекав. Коли ганчірка 
просякала кров'ю, вона подавала її йому, а 
він викручував її над тазком. Вони ретельно 
працювали кілька хвилин — мовчки, мирно, 
наче молоде подружжя, котрим приємно 
працювати разом.

— Готово! — сказав Майя.
— Зараз я винесу,— заклопотано мовила 

Жанна.— Я принесу в глечику води, і ми 
помиємось.

Він чекав, все ще не опускаючи рук. 
Кров, засихаючи на руках, ставала чорною 
й липкою. Він почув шум на сходах і здога
дався, що Жанна витирає східці. Коли вона 
зайшла, вони вимили руки в одному тазку— 
щоб менше води витрачати — потім, по 
черзі, умилися. Жанна принесла два рушни
ки. Витираючись, Майя помітив, що Жанна 
пильно на нього дивиться.

— Жюльєне!
Він глянув на неї, запитливо звівши брови.
— Нічого, це я так.
Та за хвилину вона озвалася знову:
— Вам не подобається, що я вас називаю 

престо Жюльєном?
— Та нічого.
— Може, ви хочете їсти? Я вам щось при

готую! Це недовго.
— Я неголодний.
— Може, чогось вип'єте? Ви хочете пити?
— Ні,— збрехав Майя.
— Жюльєне!
— Що? .
— Тепер ви мене більше не покинете?
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Він глянув на неї. Вона стояла перед ним 
прямо й непорушно, в подертому корсажі, 
а її очі повнились тривогою.

— Як це розуміти: «не покинете»? Звісно, 
я зараз піду звідси. Що мені, по-вашому, 
тут робити?

Вона вся аж затрусилася, неначе він їй дав 
ляпаса.

— Але чому? — тихо спитала вона.
— Як це чому?
— Після того, що сталося,— глухо мови

ла вона,— я не можу жити тут сама.
Вона втупила очі у вологу пляму посеред 

кімнати.
— Мені весь час здається, що я їх от-от 

побачу — обох. Особливо малого. Які в ньо
го були злі очі, коли він поглядав у кухні на 
мене. О, Жюльєне, якби ви знали! Великий 
пив вино мовчки. Йому було скоріше ніяко
во. А малий почав поглядати на мене якось 
дивно і зло, потім підійшов і зненацька ро
зірвав на мені корсаж. Далі заломив мені 
руку за спину і, лаючись, штовхнув мене до 
великого. Це було жахливо, Жюльєне, я 
тремтіла як лист і так налякалася, що не 
могла навіть крикнути. Великий дивився на 
мене своїми очицями. А малий крутив руки 
й штовхав до нього, лаючись за моєю спи
ною. О Жюльєне! Як він лаявся, як він тіль
ки лаявся!

— Годі! — закричав Майя.
Він мовчки ступив кілька кроків по кім

наті — вперед-назад, і провадив далі, уже 
спокійніше:

— Якщо ви не хочете жити тут, ідіть, як і 
сестра, до ваших друзів. Там ви будете в 
безпеці.

Жанна глянула на нього.
— А як же мій дім? Якщо я його кину, тут 

все розтягнуть. Що нам залишиться після 
війни?

— Після війни!— мовив він, знизуючи 
плечима.— А хіба ця війна коли-небудь за
кінчиться? Хіба не однаково, де ви будете 
після війни?

— Це мій дім.
— Його напевне зруйнує бомба.
— Ні,— гаряче заперечила вона.— Сюди 

не влучить бомба, якщо я тут залишусь.
— Залишитесь чи не залишитесь — це ні

чогісінько не змінить.
— Ні, ні! — одказала Жанна.
— Робіть, як знаєте,— мовив він, знизую

чи плечима,— а я...
Вона глянула на нього сповненими три

воги очима.
— О Жюльєне! Я вас благаю: не кидайте 

мене. Тепер ви мене не можете покинути...
— Тепер?..
— О! — вигукнула вона.— Вони в мене 

невідступно стоятимуть перед очима. Що

разу, підіймаючись сходами, я чутиму, як 
вони блукають круг мене.

— Які дурниці: ви боїтеся мертвих і не 
боїтеся бомб? Мертві вам нічого не запо
діють.

— Я боюсь,—глухо мовила вона.
— Але, ради бога, коли вже ви так бої

тесь, то вирушайте слідом за Антуанеттою 
до ваших знайомих.

— Ні,— рішуче відповіла Жанна.— Я зо
станусь тут.

Він закурив сигарету й кілька секунд мов
чки дивився на неї.

— Одне слово,— мовив він холодно,— 
ви хочете залишитись сама, щоб стерегти 
дім, і хочете, щоб залишився я — стерегти 
вас.

— А чому б вам не залишитися, коли я 
вас прошу?

— Не хочу — ото і все.
Запала мовчанка.
— Напевне,— мовила Жанна хрипким го

лосом,— ви не хочете залишитися, бо бої
теся бомб. Ви боягуз!

Майя усміхнувся.
— От капосне дівчисько! — незлобиво 

одказав він.
Вона часто закліпала повіками, але нічого 

не відповіла й не поворухнулась.
— Зрештою,— озвався він,— це й прав

да, що я боюсь бомб. Скажімо, ви боїтеся 
мертвих, я — бомб. Кожному свій страх.

— Я нічого не боюсь.
— Що ж, тоді все гаразд. Я пішов.
Вона втупилася в нього іскристими від

люті очима.
— Якщо ви мене врятували, щоб отак по

кинути, то чи не краще було б, щоб вони 
зробили те, що хотіли?

— Вам видніше.
— О Жюльєне, — сказала вона,—і як ви 

можете говорити таке.
— Воронь боже! Це ж ви сказали, а не я. 

Та годі про це. Краще скажіть: ви підете до 
своїх знайомих чи ні?

— Ні,— відповіла вона, тупнувши но
гою,— ні, ні, ні! Я своєї домівки не покину.

— Гаразд,— сказав він.— В такому разі 
до побачення.

Вона непорушно дивилась на простягнену 
їй руку, і на очі їй набігали сльози.

— Послухайте,— мовила вона,— вихо
дить, ви мене зовсім не любите.

Майя здивовано витріщився на неї.
— От тобі й маєш! Це вже щось нове!
— Скажіть, Жюльєне, скажіть, ви мене 

зовсім не любите? Анітрішечки?
— Що це ви верзете?
— Скажіть, Жюльєне,— благала вона,— 

скажіть, ви справді мене не любите?
— Коли хочете знати,— я вас поважаю, 

бо ви хоробра дівчина... Хоробра і гарна, і
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ви мені подобаєтесь... Та навіщо я все це 
кажу? — розсердився він,— ви це знаєте 
так само добре, як і я. Зрештою, яке це за
раз має значення?

— Так і є! — жалібно мовила вона.— Так 
я й знала, що ви мене не любите. Анітрі
шечки. І потім, ви, здається, ще й сердитесь 
на мене?

— Я на вас серджусь?
— Так, сердитесь і хочете мене отут по

кинути саму.
— Я ж вам кажу,— стомлено мовив 

Майя.— Ідіть до знайомих, як це зробила 
Антуанетта.

— О Жюльєне! — сказала вона.— Я так 
боюсь. І ви, ви хочете мене покинути! Ви на 
мене сердитесь, але не хочете признатись.

— Та не серджусь я на вас! — закричав 
Майя.

Суперечка стільки разів починалася й кін
чалася тим самим, що він просто розгу
бився.

— Так, ви на мене сердитесь! — вигукну
ла Жанна, ламаючи руки.— Ви на мене сер
дитесь, бо через мене вбили двох людей.

— Та ні ж бо,—заперечив Майя. — Ради 
бога, замовкніть! — вигукнув він раптом, 
розлютившись.

— Жюльєне!
— Годі,— закричав Майя.— Я пішов, ро

зумієте, я пішов!
Він повернувся й ступив крок до дверей. 

В ту ж мить вона опинилась перед ним, охо
пила його шию руками, припала до нього. 
Вона враз обсипала його обличчя дрібними 
поцілунками. ї ї  рот мелькав у нього перед 
очима — червоний, свіжий, невинний, немов 
пащечка цуценяти.

— Жюльєне!
— Дайте мені спокій!
— Н і!— уривчасто одказала вона.— Ні! 

Я вас люблю! Я вас люблю!
Він намагався випручатись, але вона при- 

тислась до нього з неймовірною силою. 
Вона й далі вкривала йому лице поцілунка
ми, притискаючись до нього дужче й дужче.

— Жюльєне,— мовила вона глухо, майже 
пошепки.— Візьми мене!

— Розпусне дівчисько! — процідив він 
крізь зуби.— Ти ладна на все, аб̂ і тільки 
зберегти свій дім.

— Ні, Жюльєне, ні. Не тому. Я люблю 
тебе!

— Дай мені спокій!— люто вигукнув він.
Вона уперто шукала його уста.
— Розпуснице! — мовив він різко.— Якщо 

це все, чого ти хотіла, то хай би це зробили 
ті двоє!

Жаннині руки опустилися. Вона відхили
лась од нього. Вона стояла й мовчала. Вона 
дивилася на Майя, і її погляд був нестерп
ний.

— Отже,— сказав він,— коханню кінець?
— Забирайтеся геть!
— Кінець твоєму великому коханню? — 

грубо повторив він.
— Забирайтеся геть!
Та було вже пізно. Він не міг піти геть під 

оцим її поглядом. Він не міг забрати його з 
собою назавжди.

— Ти цього хотіла? — глухо спитав він.— 
Ти цього хотіла, так?

«Який же я мерзотник», — думав він з 
якоюсь дивною радістю. Вона раптом сту
пила крок уперед і дала йому ляпаса. Кіль
ка секунд він стояв непорушно, щока горі
ла. Він знову відчув невимовну полегкість.

— Ага! То ти мені дала ляпаса! — мовив 
він тихо й погрозливо.— Ти мені дала ляпа
са, так?

Вона відступила крок назад. І неначе по
дала йому сигнал. Він важко ступив до неї.

Жаннині очі розширились, і вона розкри
ла рот, щоб закричати. Вона відступала крок 
за кроком, не зводячи очей з несамовитого 
обличчя, що наближалось до неї.

— Ти цього хочеш? — повторив Майя.— 
Ти цього хочеш, га? Ти цього хочеш?

Він чув свій голос — якийсь далекий, глу
хий, байдужий. Він поклав на Жаннині плечі 
обидві руки і раптом з подивом глянув на 
них. Руки люто здирали те, що лишалося від 
корсажа: клапоть за клаптем, з божевільним 
завзяттям. І це робили його руки! Великі, за
смаглі, нервові. І це були його руки! Він 
дивився, як вони дерли й шматували ткани
ну, і не впізнавав їх. Голі Жаннині груди 
біліли перед ним.

— Жюльєне!
Вона намагалася випручатися з його рук. 

Він тримав її за плечі й дивився на тендітні 
груди.

— Пустіть!
Він незчувся, як доніс її до ліжка. На очі 

впала пелена, все довкола ніби затягло ту
маном. Чийсь голос під ним промовляв: 
«Ні! Ні! Ні!» Це був далекий, слабкий, пере
ляканий голосок дитини, що заблудилася в 
печері...

В НЕДІЛЮ ПОПОЛУДНІ
— А, ось де ти! — сказав П'єрсон,— А ми 

вже думали, що тебе вбито. Александр пе
реживав найбільше.

— Де він?
— Пішов по воду.
П'єрсон усміхнувся.
— А лаявся на всі заставки, адже це була 

твоя черга.
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Майя сів на своє звичне місце—біля пра
вого переднього колеса халабуди.

П'єрсон сидів навпроти, спершись спиною 
об мур Сана, і натоптував лялечку. Майя 
підвів очі і з німим подивом глянув на ньо
го. Він зненацька перестав пізнавати Пир
сона. «Це П'єрсоні — мовив він сам до се
бе. — Абат П'єрсон, твій приятель П'єр
сон, адже ти це добре знаєш!» Він прожив 
з ним укупі аж вісім місяців і зараз дивився 
на нього так, наче ніколи не бачив, як той 
спокійнісінько сидить біля муру і великим 
пальцем натоптує в люльку тютюн. Малень
кий абат в уніформі, що спокійно чекає, 
коли його візьмуть у полон. А може — не 
сьогодні, то завтра — вб'ють. «Це П'єр
сон»,— повторив собі Майя. Він з подивом 
дивився на нього. В цю мить П'єрсон підвів 
голову і всміхнувся до Майя. Усмішка була 
теж П'єрсонова. І коли він оце говорив, то 
й голос був П'єрсонів. І він говорив те, що 
звичайно говорив П'єрсон. І оцей, що сидить 
супроти нього, спершись об мур Сана і зна
йомими рухами запихає в люльку тютюн,— 
справді П'єрсон. А Майя його не пізнавав. 
«Це ж П'єрсон! — мовив він сам до себе.— 
Добрий старий П'єрсон, адже ти це знаєш! 
Він натоптує свою люлечку, як і всі оці дні». 
Він дивився на нього, немов тільки що про
кинувся.

— Що з тобою? — усміхаючись, спитав 
П'єрсон.

— Та нічого.
— Та й вигляд у тебе! Що то в тебе на 

обличчі? Можна подумати, що тебе хтось 
подряпав.

Майя провів рукою по виду.
— А де всі інші?
— Е, ти не знаєш тутешніх новин...— від

повів П'єрсон.— Хочеш їсти?
— Хочу.
— Александр залишив тобі твою порцію. 

Будь певен, тебе обслуговують тут як слід.
П'єрсон підвівся, одчинив дверцята хала

буди й урочисто підніс Майя казанок.
— Курча! Непогано, га? Що ти на це ска

жеш? Курча! Це ж чудово! Курча для май
бутніх полонених!

— Дері?
— Звичайно. До речі, новина: він нас 

кидає.
— Кидає?
— Так. Він спробує переховатись: одягне

ться в цивільне й поселиться на фермі, коли 
прийдуть фріци.

— А коли він нас кидає?
— Уже кинув. Він щойно з нами попро

щався. А курча,— усміхаючись додав П'єр
сон,— це його прощальний подарунок. Дері 
дуже жалкував, що тебе немає.

Майя сидів, заклопотано схилившись над 
казанком.

— Неправда,— байдуже промовив він.—
І зовсім він не жалкував. Наплювати йому 
на все.

— Чому ти так думаєш?
— Просто не вірю.
— А я вірю.
Запала мовчанка. Потім знову заговорив 

П'єрсон:
— Піно також іде від нас.
— Що? — спитав Майя і відклав ложку.—

І цей нас кидає?
— Він знов розшукав своїх земляків і пе

рейшов до їхнього гурту.
— От малий негідник!
Він говорив тихо, байдуже. Враз чиясь по

стать заступила йому сонце. Він підняв го
лову.

— Диви! — мовив Александр. — Ти ще й 
досі тут, абате?

І з ту ж мить він побачив Майя.
— A-а, і ти тут, сучий сину! Ти тут, хай би 

тебе чорти взяли, сучий сину!
П'єрсон, з виглядом знавця, схилив голо

ву набік.
— Непогано! — зауважив він своїм лагід

ним голосом.— Непогано! Додай ще трохи, 
щоб була повна діжа, може...

Александр іще раз глянув на Майя, і його 
гнів ущух.

— Але що в тебе з обличчям? Тебе хтось 
подряпав? Ну й розписаний! Що з тобою 
трапилось?

— Нічого,— сказав Майя.
І зненацька закричав:
— Нічого! Розумієш? Нічого!
— Гаразд,— сказав Александр.— Ніхто 

тебе не примушує говорити. Але, ради бога! 
Чому ти так запізнився? Ми вже думали, що 
ти загинув.

І додав:
— Відповідай, коли тебе питають!
— Я їм.
— Це добре,— зауважив Александр.
Він поставив бідон на землю біля своїх 

ніг і запалив сигарету.
— То що, кюре? Виголошуй і далі гучні 

слова, ти майстер на це.
— Я пристосовуюсь до тебе.
— Розповідай паскудні новини.
— Я пристосовуюсь до тебе,— повторив 

П'єрсон і невинно усміхнувся.
Александр тупцявся над Майя, наче квоч

ка над хворим курчам.
— Ради бога, сядь!—мовив Майя, не під

водячи голови.
Александр сів, поклав обидві руки на ко

ліна й випростався.
— Так от! — сказав він.— Мосьє запізню

ється на цілісіньку годину. Мосьє забуває, 
що його черга йти по воду. А коли мосьє 
повертається, то ще й гарикає на мене.
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Минуло добрих півхвилини, перш ніж 
Александр знов розкрив рота.

— Може тобі приготувати каву?
— Не треба.
— А вина хочеш?
— Коли твоя ласка.
Александр пішов по свій кухоль. Він спо

лоснув його' у бідоні з водою, зачерпнув 
вина і подав Майя. Майя вихилив вино од
ним духом. Александр знову сполоснув ку
холь і почепив на гвіздок у дверях хала
буди.

— А я все ж приготую тобі каву.
Він поклав кілька полін у жар, став на ко

ліно й почав роздмухувати багаття. Круг 
його лиця знявся попіл, він закашлявся.

— Александре,— сказав Майя,— ти ши
карний тип.

Александр підняв голову і, вражений, 
глянув на нього.

— Шикарний тип? — рикнув він.— Ти що— 
збожеволів? Шикарний тип, кажеш? Стри
вай, ось я тобі покажу шикарного типа!

І знову почав роздмухувати вогонь. Його 
кучерява борода, метляючись, мела землю.

— Ти знаєш, що Дері іде від нас?
— Так.
— І Піно також. Бідний Піно — він стра

шенно зніяковів, коли говорив мені про це. 
Хороший хлопець Піно! Піно із своїм куле
метом! Я справді любив Піно — оцього ге
роя з мультиплікаційного фільму.

Майя підняв голову.
— Дай мені спокій із своїм Піно та його 

кулеметом!
— Гаразд, — сказав Александр. — О 

чорт! — люто додав він.— Невже нічого не 
можна сказати?

— Чи скоро буде кава? — спитав П'єр- 
сон.— Я охоче вип'ю ще чашечку.

— За десять хвилин, абате. Я зварю іще 
по одній для кожного з нас.

— Гаразд, — сказав П'єрсон, підводя
чись.— То що ж, поки вона звариться, піду, 
може, щось розвідаю.

Александр з усмішкою обернувся.
— Піди, піди. Цього разу постарайся ді

знатись, о котрій годині прибудуть фріци.
— З точністю до однієї хвилини,— кинув

через плече П'єрсон. *
Майя підвівся і пересів на П'єрсонове міс

це. Александр роздмухував огонь. Час од 
часу він поглядав на свого товариша. Майя 
сидів непорушно, спершись ліктями на ко
ліна. Він не курив. Він втупився просто себе 
невидющим поглядом.

— Отже? — мовив Александр.
Майя підхопився так рвучко, що зачепив 

ногою і перекинув бідон з водою.
— Отакої! — мовив Александр, навіть не 

поворухнувшись.— Маємо чим мити посуд!

Ти не можеш бути трохи уважнішим? Тепер 
уже ти підеш по воду!

Майя якийсь час дивився на воду, що, 
утворивши велику пляму неправильної фор
ми, всмоктувалась у брудний пісок. Потім 
знову сів і провів рукою по обличчю.

— Александре,— сказав він тихо,—
я вбив двох солдатів.

— Ти?! — Александр підвівся.— Ти, Майя?
Майя дивився на нього, якось чудно усмі

хаючись.
— Авжеж.
— Кого, двох французів?
— Так... А й справді,— одказав Майя.—

І як я про це не подумав раніше? За всю 
оцю війну мені пощастило вбити тільки двох 
французів.

І він схопився руками за голову.
— Як же це сталося?
— Що? — спитав Майя, неначе щойно 

прокинувся.
— Чому ти їх убив?
— Вони хотіли згвалтувати молоду дів

чину.
— Негідники!
Майя знизав плечима.
— Я спершу теж так думав, але після 

цього сам...
— Ти бува її не...
— Так. Одне слово, не зовсім так. Спочат

ку вона віддавалась сама.
— Ну, це вже ні на що не схоже.
— Не знаю.
Він знову провів рукою по обличчю.
— Все якось так склалося... Вона б не від

давалася сама, якби спочатку не було оцих 
двох типів.

Александр сидів, поклавши руки на колі
на, розвівши лікті.

— Може, й так.
— Але не тільки тому. Вона боялась за

лишитися сама в будинку.
— А де цей будинок?
— В Брей-Дюні.
— Боже милосердний! — сказав Алек

сандр.— Краще б їй бути подалі звідти. Ти 
їй казав про це?

— Казав. Не слухає. Вона сирота, і отой 
будинок — усе, що вона має.

Він підняв із землі якусь деревинку й по
чав крутити її в руках.

— Вона хотіла, щоб я залишився з нею.
— А-а,— мовив Александр.— І це, на 

твою думку, тому вона й...
— Не знаю.
— То що ти робитимеш далі? — жваво 

спитав Александр.
— Нічого! Нічогісінько! А що я, по-твоє

му, маю робити? Я тут, чи не так? Разом з 
вами. В Сана. В Сана, на Південному бере
зі, разом з Александром і П'єрсоном. Я тут, 
чи не так? Я тут, я, Жюльєн Майя, майбутній
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полонений, в Сана, на Південному березі, 
разом з двома моїми добрими товаришами!

— Заткни пельку!
Александр підклав у вогонь кілька цур

палків.
— Ти спробував умовити ЇЇ покинути бу

динок?
— Умовляв як тільки міг.
— Тепер, може, вона й передумає, коли 

залишилась сама.
— Ні. Вона вмиратиме від жаху, але сиді

тиме в домі.
— Виходить, нічого не можна вдіяти.
— Нічого.
Запало мовчання. Потім Александр запи

тав:
— Ти туди повернешся?
— Ні.
— Це було б нерозважливо.
— Так, — відповів Майя. — Це було б не

розважливо. — І раптом, якось не до ладу, 
додав: — Я ж не дурень.

Александр почув його скрипучий сміх і 
повернув голову.

— Як у романі, — провадив далі Майя. — 
Двоє солдатів хотіли згвалтувати дівчину. 
Я, мов той лицар, вбиваю двох гвалтівників, 
а потім гвалтую дівчину сам.

І він знов захихикав.
— Смішно, га?
— Кинь про це думати. Що поробиш, ко

ли так уже вийшло.
— Але ж, хай йому чорт! — вигукнув, під

водячись, Майя. — Саме цього я ніяк не 
збагну. Я все ж таки не негідник!

— Напевне, ні, — підказав Александр.
Майя пильно глянув на нього.
— Ти в цьому справді впевнений? Впевне

ний, скажи? Гаразд, слухай далі. Коли я вко- 
лошкав отого паскудного здоровила, який 
мене відлупцював... Одне слово, я тобі за
раз розповім... Лишився тільки маленький 
нікчемний волоцюга... І що ж я зробив, як 
ти гадаєш? Що я, по-твоєму, подумав? Га
даєш, я сказав йому, щоб він забирався з 
кімнати? Адже цей хлопчиськб трусився з 
переляку... Він, мов той щур, тулився до 
стінки. Мов той смердючий . зацькований 
щур. А я підходив дедалі ближче. Я був та
кий кволий, що тримався за стіну, аби не 
впасти. А він розпачливо хитав головою, 
ніби казав «ні». Ось так. Дивився очима за
цькованого звіра і хитав головою: «ні», «ні», 
«ні»...

— І що далі?
Майя витер рота хусточкою.
— А далі я вистрелив. Оце й усе.
— Звісно, — трохи помовчавши, сказав 

Александр.
Він став на коліно й почав роздмухувати 

вогонь.

— Не думай про це. Нічого не вдієш: так 
уже вийшло.

— Аджеж, — швидко проказав Майя, — 
ти маєш слушність, нічого не вдієш, так уже 
вийшло. Я міг кивнути цьому хлопчині, щоб 
він забирався. Щоправда, я якось про це не 
подумав. От не подумав та й годі. І вбив 
його. Мабуть, треба було, щоб я вбив і цьо
го. Отак воно й вийшло.

Він неуважливо підніс до губ сигарету. За
тим подивився на Александра, і в його очах 
з'явився якийсь дитячий благальний вираз.

— Але ж я не хотів нікого вбивати.
Александр ступив крок до нього і взяв

його за руку.
— Бідний мій старий, — мовив він.
— Не чіпай мене!—несамовито вигукнув 

Майя. І знов скрипуче захихикав:—А знаєш, 
що я відчув, коли обоє лежали забиті? Якби 
ти тільки знав! Ану, вгадай, вгадай!

— Гаразд, кажи вже.
— Мене на якусь мить охопила несамо

вита радість. Ти розумієш, обоє враз слух
няно впали переді мною.

Він замовк, потім, за якусь секунду, про
вадив далі тихим голосом:

— Обоє впали й зробились такі слухняні- 
слухняні.

— Негіднику!
— От бачиш!—радісно скрикнув Майя.— 

От бачиш! Зрештою, це тривало недовго. 
Якусь мить. А потім я відчув себе... справж
нім негідником.

— Чому?
— Не знаю.
— Та кажи вже, ради бога.
— Не знаю,—гаряче заговорив Майя. — 

Так сталось. Сталось так, саме так. Отепер 
я знаю, що відчуває вбивця. Він переживає 
короткочасне збудження. А потім усе це 
минається і він відчуває себе негідником.— 
Він закурив сигарету і ледве чутно додав:— 
А може, так і треба було.

Александр дивився на нього, розкривши 
рота.

— Господи! — сказав він, мотаючи своєю 
кучерявою головою, ніби відганяв рій мош
ви. — Я, мабуть, теж збожеволію, наслухав
шись твоїх теревенів.

Він підвівся й почав мішати каву. На по
верхні води утворилась коричнева плівка; 
на ній, мов на рідкій лаві, надимались і лус
кали маленькі бульбашки. Александр неу
важно дивився на цю лаву. «Бідний ста
рий, — думав він.—Ото була йому халепа з 
цими типами. А найгірше те, що це на нього 
справді схоже. Я йому цього не скажу, але 
це так на нього схоже».

— Смішно, — голосно мовив він, — але 
це так на тебе схоже.

86



— Що «це»? — спитав Майя, жваво підво
дячи голову.

«Навіщо я... Боже милостивий!» — поду
мав Александр.

— Ну, всі оті твої пригоди.
Майя пильно глянув на нього.
— Те, що я вбив оцих двох типів?
— Ні,— тихо відповів Александр. — Не 

це... не тільки це. Все, що з тобою трапляє
ться взагалі... так на тебе схоже.

— Таке можна сказати й про всіх.
— Не зовсім,— заперечив Александр.
І одразу ж подумав: «Замовкни, замовкни 

ж! Цього не можна казати, особливо йому».
Майя не зводив з нього очей.
— Ти збожеволів! — несамовито загорлав 

він.— Що на мене схоже?
— Та все, геть чисто все... Все, що з то

бою трапляється, відколи ти тут... Ота істо
рія з щуром... Полька... Всі оті типи, яких ти 
зустрічаєш... Пожежа на пароплаві. Англій
ці, що ти їх витягаєш з води... Французи, 
яких ти повбивав... Оця дівчина... одне сло
во, все це так на тебе схоже.

— Виходить,— різко мовив Майя,— таке 
може траплятися тільки зі мною. Дурниці!

Александр одвернувся.
— Маєш рацію: дурниці.
«Замовкни,— мовив він сам до себе,— 

та замовкни, бовдуре!» — ! в ту ж мить за
говорив знову:

— Так, я кажу дурниці. Звичайно, це все 
дурниці. Але мені просто так здається. Ти 
залишаєшся вірний собі в усьому, що з то
бою трапляється... і в усьому, що іще тра
питься.

Майя силувано засміявся.
— Що ж зі мною іще трапиться?
— Послухайте! — озвався П'єрсон. — Ця 

кава буде коли-небудь готова чи ні?
— Вже готова! — відповів Александр не

сподівано ресело. — Кава готова!
Пгєрсон глянув на Майя, потім, піднявши 

брови, зиркнув на Александра. Александр 
одвів очі. П'єрсон, здавалось, хотів щось 
сказати, та потім передумав. Александр 
розливав і подавав каву.

— Добра кава, — трохи згодом мовив 
П'єрсон.

Він затис коліньми гарячий кухоль, витяг 
з кишені свою люлечку і заходився її на
топтувати. Запала мовчанка. Майя пив каву 
і ні на кого не дивився.

— Що ти робитимеш після війни, П'єрсо- 
не? — спитав Александр.

— Я? Я вивчусь на інженера-кераміка. 
А ти?

— Я? Звісно, на кюре. Заберу твою пара
фію, абате! Ох і читатиму ж я проповіді 
твоїм старим дівам!

П'єрсон затягся.
— У мене немає старих дів. У мене самі

лиш робітники. А старих дів немає. Вони 
трапляються тільки серед заможних верств 
населення.

— Виходить, у твоїй парафії всі одружую
ться?

— Еге ж! — відповів П'єрсон. — А старі 
діви в моїй парафії — хіба, може, ті, що 
одружувались більше за всіх.

Майя підвівся.
— Піду по воду.
— Посидь. Ще маємо час,— зупинив його 

Алексайдр.— Після війни,— провадив він 
далі,— придбаю собі невеличкий будино
чок.

— І розведеш кроликів?
— Угадав — кроликів. А хіба то погано — 

розводити кроликів?
—Я піду по воду,— повторив Майя.
Він підвівся й підхопив за ручку бідон.
— Ради бога! — сказав Александр.— Дай 

трохи перепочити. Я не сідав од самого 
ранку.

Майя, затримавшись на хвилину, змірку
вав, що Александр і справді має право пе
репочити. І він знову сів. А хвилини невбла
ганно спливали одна за одною, колесо часу 
крутилося й крутилося — стара ярмаркова 
лотерейна машина.

— Свій дім,— мовив Александр,— я збу
дую з дерева. І ніяких дощок — усе з самих 
тільки кругляків.

П'єрсон підвів голову.
— А чому з дерева?
— Не знаю. Просто я люблю дерево. В 

нім тепло, затишно. Здається, воно іще 
живе довкола тебе. Може, я мелю дурниці, 
але скажу вам: дерево надає мені впевне
ності.

— Впевненості?
— Так,— відповів Александр, ледь поміт

но зашарівшись,— воно мені надає впевне
ності. Не знаю чому, але дерево мені надає 
впевненості.

П'єрсон вибив попіл із своєї люлечки, 
обережно постукавши нею об підошву, і 
озирнувся. Майя не курив, не ворушився. 
Вигляд у нього був похмурий, сонний.

— В моєму домі,— говорив Александр,— 
буде одна кімната, яка належатиме тільки 
мені, з моїм верстатом, моїм начинням; 
одне слово, з усім моїм борделем. Звичай
но, там пануватиме порядок. Цілком моя 
кімната. Без потреби я з неї навіть не вихо
дитиму.

— Твоя дружина знов нудьгуватиме.
— Саме оце вона завжди каже,— одка- 

зав Александр, чухаючи бороду.— Вона 
вважає, що я приділяю їй мало уваги. Сміш
но, але жінок робота не захоплює так, як 
нас: їм треба завжди з кимось розмовляти. 
Дивно, але коли я щось роблю, то мені зов
сім не хочеться базікати.
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Він підвівся й затоптав багаття своїми ве
летенськими черевиками. П'єрсон підняв го
лову і, в котрий уже раз, йому здалося, що 
він бачить чорного воїна, який виконує свій 
ритуальний танок.

— Так, — знов сідаючи, мовив Алек
сандр, — вона нудьгуватиме. А все-таки по
гано, коли жінка нудьгує.

— І тому, — докинув він із замріяним ви- 
Тлядом, — я б дуже хотів мати двох жінок. 
Вони б завжди розважали одна одну.

— Оце ідея!—зауважив П'єрсон.— І твоя 
дружина, сама собою, згодна на це?

— О ні, уяви собі, що ні. Аж ніяк. Я раз 
спробував запропонувати їй це... звичайно, 
делікатно... і відтоді більше не починав роз
мови на цю тему.

— Розумію. Дуже цікаво.
— Ти теж так вважаєш? Смішно, але вона 

не хоче зрозуміти, що це в її інтересах. 
А це було б чудово, правда? Дві дружи
ни — ото кіно!

— Дві? — запитав П'єрсон, скривив
шись. — Всього дві? Чом не три?

— Ти мене лякаєш, — мовив Александр. 
— Я не мільйонер. Двох цілком досить.

— Гаразд, — мовив Майя. — Ну, я піду.
Він підхопив бідон за ручку, ступив крок

уперед, спіткнувся і впав навколішки.
— От клята цеглина, — мовив він і ви

лаявся.
— Тобі недобре? — спитав Александр, 

підводячись. — Ти весь побілів.
— І звідки тут ця клята цеглина!
П'єрсон і собі підвівся.
— Ти кульгаєш.
— Нічого, пусте.
Він став на ноги, сів на своє місце й захо

дився терти коліно. І враз його голова одхи- 
лилась назад, він зробився білий як крейда.

— Віскі! — гукнув П'єрсон.
— Ви мабуть, вважаєте мене за ідіота, — 

сказав Майя.
І раптом у нього потемніло в очах. Ще 

за мить він відчув у роті присмак металу, і 
пекуча рідина полилась йому в горлянку.

— Пусте, — мовив він, розплющивши 
очі. — Вже минулось.

Він почув, як П’єрсон сказав: «Гляди, щоб 
не забагато» і зрозумів, що ковтає й ковтає 
віскі. Він зробив рукою знак: мовляв, до
сить.

— А що я робитиму з рештою, сам ви
п'ю, чи що? — почув він голос Александра.

— Пий, не соромся! — сказав П'єрсон і 
засміявся.

Майя здалося, що П'єрсон сміється десь 
у нього в голові. Він розплющив очі і поба
чив над собою Александрову голову. «Це, 
добра велика голова, — з вдячністю поду
мав він. — А П'єрсон сміється як дівчинка».

Він почував себе зовсім добре й був розчу
лений.

— Забити коліно — то страшенно боля
че, — говорив Александр. — Ну як, зараз 
тобі краще, Майя?

Майя широко розкрив очі.
— Краще.
Він став на ноги, важко ступив два кроки 

і взявся за ручку бідона.
— Сядь, — мовив Александр, — піду я.
— Зараз мені вже добре.
— Сядь, кажу тобі.
— Одчепись, — сказав Майя. — Моя чер

га.
Александр ухопився за ручку і потяг бі

дон до себе. Майя опирався, і якусь мить 
вони отак змагалися, стоячи один проти од
ного між халабудою й багаттям.

— Та й смішні ж ви, — зауважив П'єрсон.
— Пусти! — мовив Александр. — Ручку 

зламаєш.
— Сам пусти!
— Уперше бачу, — сказав П'єрсон, — 

щоб Александр так поривався йти по воду.
Майя випустив бідон і пошкандибав на 

своє місце.
— От сучий син, — мовив Александр, — 

мало не одірвав ручку.
І, широко ступаючи, пішов. Майя дивився 

йому вслід, і раптом його серце тривожно 
стислося. Він підвівся, ніби хотів його догна
ти, але відразу ж сів. Якась невиразна три
вога гризла йому душу. «Це все коліно», — 
подумав він і тут же зрозумів, що бреше 
сам собі. Він відчував оту неясну тривогу, 
яка точить душу, коли знаєш, що не вико
наєш покладеного на тебе завдання. Він ус
відомлював, що є важлива справа, яку тре
ба зробити конче і негайно, та ніяк не міг 
додуматись, яку саме. Він відчув докори 
сумління, хоч сам не знав чому. Якийсь го
лосок безперестану торочив йому в вухо: 
«Майя, ти мусиш... мусиш... мусиш...» І він 
питав себе: «Що? Боже! Що я мушу?» А го
лос знов починав своє: «Майя, ти мусиш... 
мусиш... мусиш...» А хвилини невпинно 
спливали, незабаром буде надто пізно, 
і він так і не дізнається, що то за на
гальна справа, яку він мусить зробити. 
Він ще раз підвівся й знову сів. «Майя, 
ти мусиш... мусиш... мусиш...» Він розпач
ливо порпався в собї, щоб дізнатись, що ж 
він мусить зробити, і з кожним його зу
силлям те, що він шукав, здавалось, тікало 
ще далі від нього, ще більше поринало 
в безвість. Круг нього лежало поросле де
ревами поле, де кишіли солдати; не вщухав 
гармидер: крики, прокльони, команди...
Сонце, проникаючи крізь листя дерев, па
дало на землю кружечками, ліворуч мая
чіли освітлені сонцем дюни, ніби вкриті жов
тим пилом,— на них то тут, то там спалаху
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вали іскри. Майя сидів на віднині вільному 
місці Дері, стіна гріла йому спину, десь за 
нею височіли білі під сонцем будівлі Сана, 
ще далі — чудовий парк, гарні алеї, посила
ні чистим гравієм, кущі квітучих троянд... 
«Майя,— повторював голос, — ти мусиш... 
мусиш... мусиш...» А хвилини невблаганно 
минали, і ось уже пізно: справа, яку він мав 
зробити, вже недосяжна, навік поринула в 
сутінь минувшини.

— Гарний час для відпустки,— озвався 
ГТєрсон.

Майя підняв голову.
— Тож подякуємо господові! — люто од- 

казав він.
П'єрсон аж надто поважно глянув на 

нього.
— Так! — промовив він, наголошуючи на 

кожному слові.— Так! Так, Майя! Подякує
мо господові!

Пролунав свист, а за ним сухий виляск. 
Майя впав на землю й зойкнув.

— Що таке?
— Моє коліно.
— А-а,— одказав П'єрсон.
І заговорив знову:
— Бач, отим бовдурам захотілося обстрі

ляти Сана з сімдесятсімок.
Вони, не підводячись із землі, чекали но

вого залпу. Проте було тихо. П'єрсон став 
на ноги.

— Стріляють, аби стріляти,— мовив він.
Майя підвівся й собі і обтрусився.
— Артилеристи — то вже народ такий, 

байдуже в якій армії: ніколи не вгадаєш, 
що вони втнуть.

— Стріляють, аби стріляти,— повторив 
П'єрсон.

До них підбіг вайлуватий здоровило-піхо- 
тинець. Він зупинився перед халабудою й 
глянув на Майя.

— Це, здається, у вас отакий високий, з 
бородою? — гаркавлячи, спитав він.

— У нас,— відповів Майя.— Він пішов до 
колодязя. А нащо він тобі?

— .Та я йду... від колодязя...
І замовк.
— То що? — спитав Майя.
Солдат глянув на Майя, потім на П'єрсо- 

на, розкрив рота, але не вимовив і слова.
— То що далі?—нетерпляче спитав Майя.
— З ним нещастя,— відповів той.
Майя одним стрибком став на ноги.
— Його поранено?
— Ходімо,— одказав піхотинець.— Сам 

побачиш.
— Я теж піду,— спокійно мовив П'єрсон.
Майя вже ішов уперед. П'єрсон звернув

ся до солдата.
— Може, постережеш халабуду, поки тут 

нікого немає.
— ідіть, постережу,— відповів той.

Він сперся на двері халабуди й зазирнув 
усередину.

— Гей, старий! — гукнув він.
П'єрсон обернувся.
— Буде краще, якщо ти візьмеш з собою 

ноші.
П'єрсон витріщився на нього.
— Що? Його тяжко поранило?
— Він мертвий,— відповів солдат.
П'єрсон піднявся в халабуду, взяв Алек-

сандрові ноші, що правили тому за койку, 
склав їх і виліз із халабуди, задкуючи й тяг
нучи ноші за собою. Солдат промовив щось 
до нього, але він не відповів. Він молився.

Ноші були неважкі, та П'єрсон не відзна
чався ні фізичною- силою, ні спритністю.
І йому було важко й незручно їх нести. 
Спершу він спробував тримати їх у руці, як 
валізку. Але ноші били по ногах. Врешті він 
узяв їх на плече і тепер майже щосекунди 
пересував, аби втримати в рівновазі. Дере
в'яний брус врізався йому в плече, але всю 
його увагу й зусилля поглинули ноші, і це 
заважало молитися.

Колодязя він не побачив: там юрмилися 
солдати.

— Дайте пройти,— мовив він.
Александр лежав біля колодязя. Голову

майже зовсім відтяло, вона трималась на 
якійсь кривавій ниточці.

Перед собою П'єрсон побачив спину 
Майя. Він злегка торкнувся того рукою. 
Майя обернувся. Його пустий погляд зупи
нився на ношах.

— Швидше! — мовив він.
Він повторив «швидше!», «швидше!» бага

то разів, так ніби це ще мало якесь зна
чення.

П'єрсон відчував на собі погляди солда
тів, що стояли над убитим. Він розкрив 
ноші, на яких Александр проспав три ночі. 
Потім поклав їх уздовж тіла. .Глянувши на 
Майя, він нахиливсь до Александра.

— Не там, — сказав Майя. — Бери за 
ноги.

П'єрсон перейшов до ніг і побачив, як 
Майя нахилився, обома руками взяв Алек
сандрову голову й, затиснувши її між ко
ліньми, вхопив тулуб за плечі.

— Обережно! — мовив Майя.
Вони поклали тіло на ноші.
— Ти готовий? — спитав він.
— Так,— відповів П'єрсон.
— Він великий і важкий. Куди тобі братись 

такому малому! Давай стану на твоє місце, 
— запропонував якийсь солдат.

— Ні,— відповів крізь зуби П'єрсон.
— Іди вперед, — сказав Майя. — Та не 

так — спиною до мене.
П'єрсон присів, ухопився за ручки й, зро

бивши страшне зусилля, підняв ноші. Непев
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ними кроками він посувався вперед. Солда
ти розступилися. За спиною почувся голос 
Майя:

— Скажеш, коли стомишся.
Вони зупинялись багато разів. П'єрсонові 

гупало в скронях, і він ніяк не міг помолити
ся.

Ноші поставили між халабудою й стіною 
Сана. ГГєрсон одразу став перед тілом нав
колішки й проказав молитву. Майя залишив
ся стояти. Він дивився то на Александрову 
голову, то на потилицю П'єрсона, десь біля 
своїх колін. Потилиця зворушливо-худень
ка— як у молодого хлопця. Майя одійшов 
до алеї, запалив сигарету й кілька хвилин 
ходив туди й сюди.

Коли він повернувся назад, П'єрсон сидів 
на своєму звичайному місці. Біля нього сто
яв Піно.

— Я щойно довідався,— сказав Піно.— І 
зовсім випадково. Мені розповів один хлоп
чина. «Такий здоровий,— каже. З чорною 
бородою, підстрижений, лежить, каже, з 
одірваною головою». Отак. Мене це ошеле
шило. Я одразу здогадався, що це він. Я...

— Замовкни! — гримнув Майя.
Він сів і подивився на Александра. Важко 

дивитися на людину, якій відірвало голову. І 
він питав себе, на що краще дивитися: на 
голову чи на тіло.

— Це ж я мав іти по воду.
П'єрсон підняв очі.
— Якби ти не забив був коліно,— мовив 

він, помовчавши,— ти б устиг повернутися, 
перш ніж вибухнув снаряд.

— Так! — відповів Майя.— А якби я не 
запізнився на обід та якби я сам пішов по 
воду першого разу? Якби! Якби! Якби! Оцим 
«якби» я не бачу кінця в моєму житті.

— Цього ти ніяк не міг передбачити,— 
мовив П'єрсон.— Що поробиш? Так уже во
но сталося.

Майя пильно глянув на нього.
— Атож, — повільно одказав він. — Так 

воно вже сталося.
Він обхопив голову руками й замовк.
Піно одкашлявся й спитав:
— Ви будете сидіти над небіжчиком?
— Мелеш язиком,— сказав Майя.
П'єрсон примружив очі. Голос Майя стра

шенно нагадував Александрів. Саме це ска
зав би Александр у такому випадку. «Ні,— 
подумав П'єрсон.— Ні, він не вмер. Це не
правда— він не вмер. Навіть зараз він не 
мертвий. Навіть зараз».

— Я зроблю хрест,— мовив Піно.
Майя підвівся.
— Ні. Якщо ми поставимо на його могилі 

хрест, то після війни тіло викопають і пере
несуть на їхнє задрипане військове кладови
ще. Негідники! — раптом додав він трем

тячим од гніву голосом.— Навіть після 
смерті не дадуть тобі спокою!

— То що будемо робити? — спитав Піно.
— Поховаємо його під деревом — і все.
Він подивився на П'єрсона.
— Понесли.
— Отак відразу й ховати? — спитав Піно.
— Так,— відповів Майя.— Відразу.
П'єрсон підвівся й собі.
— Я не забрав його гамана. Я думав, ти 

зробиш це сам.
— О, ради бога! Візьми його, візьми його, 

візьми! Ти знаєш, що пишуть додому в та
ких випадках.

Вони поховали його під деревом, останнім 
деревом праворуч, якщо стати обличчям до 
Сана. їм навіть не довелось копати могилу. 
Там, майже під самим деревом, була недо- 
копана траншея. Вони її тільки трохи розши
рили й надрубали кілька коренів, щоб мож
на було вільно опустити ноші на дно. Потім 
Майя став у траншею обома ногами і вкрив 
тіло шинеллю.

Піно вважав, що Александра поховали 
надто швидко. Він стояв над ямою на своїх 
маленьких ніжках, пасма прямого волосся 
приклеїлись до його спітнілого лоба. Він ки
дав у яму пісок і думав, що Александра над
то швидко поховали. Скінчивши кидати, він 
поклав лопату й*стояв, чекаючи, що буде да
лі. Але нічого знаменного не сталося. Майя 
стояв і ніби байдуже дивився кудись просто 
себе. Але ж Александр був його товаришем! 
А він стоїть, нічого не каже, навіть не пере
хреститься. П'єрсон став навколішки, проте 
вголос не молився, як годилося б, думав Пі
но. П'єрсон проказував молитви пошепки, 
наче для самого себе. Піно вважав, що 
Александра поховали надто швидко. Його 
поховали без хреста, навіть без надгробно
го слова. Хіба ж це похорон? Навіть П'єрсон 
не помолився уголос. Погано мати товари
шем такого кюре — цей тебе поховає!

Усі троє повернулись до халабуди. Піно 
йшов трохи позаду. Небо сяяло, і було так 
тепло, що Майя зняв куртку.

— То ти напишеш? — спитав він.
— Як тільки буде нагода.
Пройшли ще кілька кроків. Майя загово

рив знову:
— А що б ти написав моїй сім'ї, якби мене 

вбило? Що мене цінували, як командира, 
що я, за своїми моральними якостями, до 
останнього подиху залишався взірцем для 
всіх. Що вмер без мук і що моя смерть не 
була марною, бо завдяки таким жертвам 
Франція... і так далі.

— Але ж то правда, що ти непоганий 
командир.

— Однак ти знаєш, як я про все це ду
маю.
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— У таких випадках,— сказав П'єрсон,— 
всього, що знають, не пишуть.

Майя ледь помітно махнув рукою. Запала 
мовчанка. І раптом Піно палко промовив:

— А він був шикарний тип!
— Заткни пельку! — люто гримнув Майя.
П'єрсон глянув на Майя, але промовчав.

Піно потупцював іще трохи, потім сказав, 
що на нього чекають земляки, і подався 
геть. П'єрсон постежив за ним очима.

— Ти його боляче образив.
— Так,— погодився Майя,— не слід бу

ло цього робити.
І закричав:
— Наплювати мені на Піно, чуєш? Наплю

вати мені на Піно, разом з його кулеметом!
Він сів на Александрове місце й запалив 

сигарету.
— Знаєш,— мовив П'єрсон своїм ніжним 

голосом.— Піно зараз дуже нещасливий.
Майя подивився на нього якимсь неви

разним поглядом, ніби щойно прокинувся.
— Що-о? Що ти там співаєш? Хто нещас

ливий?
— Піно.
— Дай мені спокій із своїм Піно!
— Він нещасливий. Він думає, що дружи

на його зраджує.
— Зраджує такого херувимчика! — мовив 

Майя й захихикав. І трохи згодом додав: — 
Отже, вона його зраджує?

— Він ще не певний цього. Але так думає.
— Боже милостивий!—люто мовив Майя. 

— От повія! Заробить собі живіт.
Помовчали, потім Майя сказав:
— От паскуда! Тепер мені все зрозуміло.
— Що все?
— Все. І, між іншим, кулемет.
— Який же тут зв'язок?
Майя знизав плечима. Потім раптом кинув 

сигарету і провів рукою по обличчю.
— Святий Іван Хреститель... Пригадуєш, 

П'єрсоне?
— Так,— відповів П'єрсон.
— Пригадуєш, га? П'єрсоне, ти пригадуєш?
— Замовкни.
— Подякуємо господові, П'єрсоне.
— Замовкни.
— І його смерть не була марною, бо зав

дяки цим жертвам Франція... і так далі.
— Замовкни, Майя, прошу тебе. Замовк

ни! Замовкни!
Запало тривале мовчання. Майя підняв де

ревинку, яку не зачепив вогонь, і почав кру
тити її в руках.

— І справді,— мовив він,— дерево — гар
ний матеріал.

Минуло ще кілька хвилин, потім він підвів
ся, зняв з гвіздка Александрів кухоль, зачер
пнув вина з бідона, що стояв у холодку під 
халабудою, випив і, не сполоснувши кухля,

почепив не гвіздок. «Сучий сину,— почув 
він Александрів голос,— ти що, не міг спо
лоснути кухля?» Майя аж заціпенів на місці, 
потім повернувся до халабуди, взяв кухля і 
розгублено оглядівся. П'єрсон підняв очі.

— Ти ж знаєш, що води нема.
— Правда, а я й забув!
І знов почепив кухля на гвіздок.
— Бідон зостався там.
— Так,— сказав Майя,— я його теж ба

чив. Він лежав біля колодязя.
— Це наш єдиний порожній бідон. А за

раз його вже напевне поцупили.
Майя знову сів. Опустивши додолу очі, 

побачив цеглину, через яку перечепився і 
впав. Він відштовхнув її ногою. Посидівши 
трохи, він знову підвівся.

— Слухай, П'єрсоне, я так більше не 
можу.

— Що ти не можеш? — спитав П'єрсон.
— Зоставатися тут, біля халабуди. Не сила 

більше. Я піду.
— Куди?
— Не знаю.
— Ні, ти знаєш! Куди?
— В Брей-Дюн.
— Куди саме в Брей-Дюні?
— Тобі конче хочеться знати? — спитав 

Майя, мляво усміхнувшись.
— На всяк випадок. Усе може статись.
— Бачиш он ту дорогу, що веде до моря? 

Он, перша вулиця праворуч, якщо йти від 
залізниці. Якщо нею трохи пройти, то поба
чиш білий будиночок — він стоїть проти 
зруйнованого гаража. Отуди я й піду.

— Виходить, у самий Брей-Дюн? Але ж це 
божевілля!

— Саме так казав і Александр. Він нізащо 
не хотів кидати халабуди, пам'ятаєш? Він 
казав, що біля Сана безпечніше, ніж будь- 
де.

— Це божевілля.
— Що поробиш,— одказав Майя. І до

дав :— Я прийду до тебе завтра в обід.
— Як хочеш.
— Ні, не «як хочеш». Завтра неодмінно в 

обід.
— Я чекатиму.
Майя, трохи помовчавши, спитав:
— А де компанія Піно?
— Навіщо вона тобі?
— Хочу сказати йому до побачення.
— А я гадав, що тобі на нього наплювати, 

— одказав П'єрсон. А що Майя не відпові
дав, він провадив далі: — Це трохи право
руч од воріт Сана.

— Що? — неуважно спитав Майя.
— Компанія Піно.
— A-а, еге ж, так де вона?
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— Трохи праворуч од гратчастих воріт 
Сана.

— Дякую.
ГТєрсон стояв, похиливши голову, поту

пивши очі. Майя — поряд з ним. Він дивився 
на халабуду, на загасле вогнище між цегли
нами, на Александрове місце.

— А ти,— врешті почав він,— що ти ро
битимеш?

— Я?! — відповів ГТєрсон, сумно хихик
нувши.— Я швидко — ти це сам добре зна
єш — знайду компанію, де вже є один кюре.

Він підійшов до вікна, розчинив його нав
стіж і обома руками вхопився за підвіконня. 
Йому здавалось, що він нікуди й не ходив 
звідси,, що й досі триває та сама суперечка, 
що вона довіку не скінчиться. «Мій дім!» — 
видушив він крізь зціплені зуби.— «Мій 
дім!» Він ніколи не думав, що можна так 
ненавидіти цеглу.

Вона стояла перед ним, згорнувши руки на 
грудях — зовсім маленька дівчинка. Вона не 
мовила ані слова. Вона просто перед ним 
стояла.

Його знов охопив гнів, він весь аж затру
сився. Він обернувся, ухопився за підвіконня 
й до болю стис пальці.

— Послухай!
Вона не рушила з місця. Така тоненька, 

така тендітна! А йому здавалось, що він б'є
ться об скелю.

— Я одружуся з тобою.
Вона підвела очі.
— Це неправда.
Він грубо схопив її за плечі.
— Ні! Правда! Чуєш? Це правда: я одру

жуся з тобою.
Вона опустила голову, і він не міг бачити 

ЇЇ лиця.
— Тепер, одразу ж?
Він трохи не зареготав.
— Як тільки буде нагода.
Вона вперто не піднімала голови.
— То ти підеш зі мною? — спитав він.
— Ні.
Він випустив її плечі, ступив кілька кроків 

по кімнаті і сів на ліжко, підперши голову 
руками.

— Гаразд,— мовив він майже пошепки,— 
тоді я йду геть. — Вона поворушилася. Сту
пила два кроки вперед і сіла на ліжко поруч 
із ним. Сиділа вона спокійно, поклавши руку 
на руку.

— Чи далеко ви підете?
Він захихикав.
— Тут далеко не зайдеш.
— Але ж німці вас заберуть, коли при

йдуть.
— Я переодягнуся в цивільну одежу.
— А-а,— одказала вона. І замислилась.—

А коли сюди прийдуть німці, то вже біль
ше не буде нальотів?

Він знову хихикнув.
— Певно, не буде.
— Гаразд,— повагом мовила вона,— вам 

залишається тільки піти звідси, якщо ви 
боїтеся бомб, а коли прийдуть німці, ви 
повернетесь.

Якусь секунду він дивився на неї.
— Одне слово,— мовив він хрипко,— ти 

чудово вирішуєш проблему: і дім зберегла 
й чоловіка роздобула.

Вона глянула на нього.
— А хіба ви не зможете сюди повернути

ся, коли прийдуть фріци?
Він засміявся, але в очах блиснув гнів.
— Чому ж, — сказав він. — Чому ж: 

зможу!
— То в чім річ?
— Годі! — закричав він. — Годі! Замовк

ни, ради бога!
Він скочив до ліжка.
— Ходімо! — несамовито закричав він.— 

Ти йдеш звідси чи ні?
Він стояв над ліжком і дивився на неї. Во

на випнула підборіддя, і обличчя її було 
спокійне й рішуче. А потім неначе хто враз 
зірвав з неї машкару дорослого. Риси її лиця 
якось чудно стяглися, уста комічно, по-ди
тячому скривилися, очі з тривогою втупили
ся в Майя, неначе той намірився вдарити її. 
Йому раптом здалося, що він вусатий тато, 
а вона його донька, і він її лає. Ще мить — 
і вона безсило впала на ліжко. Майя не по
ворухнувся. Він дивився на тендітні плечі, 
що тряслися від ридань. «Зовсім як мале 
дівча»,— з подивом подумав він.

— Ти вирішила чи ні?
Запала досить довга мовчанка. Потім вона 

озвалася дитячим голоском:
— Так.
«Я переміг»,— подумав Майя. Але радо

сті не відчув. На нього налягла страшна 
втома.

А вона ще дужче заридала. Трохи згодом 
він ліг поруч неї і обійняв її за плечі.

— Моя ти крихітко,— ніжно мовив він.— 
Тобі так тяжко розлучатися з своїм буди
ночком.

Він відчув, як напружилось усе її тіло.
— Жюльєне,— сказала вона, підіймаючи 

голову,— залиште мене тут до завтра. А 
завтра ми підемо звідси — обіцяю вам.

— Ні..Зараз же.
Вона вчепилася в нього, з очей знову 

потекли* сльози.
— О Жюльєне! Прошу вас, завтра, 

Жюльєне! Завтра!
— Ні.
— Але ж я не можу отак покинути дім. 

Я мушу все*як слід прибрати.
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«Прибрати! — подумав . Майя. — Вона 
хоче прибрати в своєму домі!» — Але він 
не мав сили навіть засміятись.

— Ні,— похмуро сказав він.
Вона в розпачі притислася до нього.
— Жюльєне, запевняю вас: я мушу при

брати в домі. І потім, ну що зміниться, як
що ми підемо завтра? Краще завтра!

Він підняв руку, глянув на годинник, і це 
зусилля видалось йому нелюдським. Шість 
годин. Уже шість годин. Він опустив руку, 
і вона важко впала. Зрештою, цього вечора 
фріци ще, може, й не прийдуть. І нараз він 
уявив собі, як вони вдвох із Жанною ідуть 
дорогою від ферми до ферми й просяться 
переночувати.

— Завтра, Жюльєне, завтра!
— Як хочеш!
Це вихопилось якось само по собі, одра

зу — отак, буває, прорве нарив.
— О! — мовила Жанна. — Яка я щас

лива!
І вона пригорнулась до нього.
— Я не розумію, навіщо тягти до завтра. 

Адже завтра однаково доведеться йти.
— Ее-е, не кажи, завтра то не сьогодні.
І він зрозумів, що завтра вона, як і сьо

годні, знов умовлятиме його, боротиметься 
з ним. Він почував себе спустошеним і зне
силеним.

Він обійняв її за стан, поклав їй голову 
на груди, заплющив очі. І раптом пригадав 
одну Александрову фразу. Той сказав її, 
коли вони виходили з Сана. Вони говорили 
про біляву санітарку. Майя зауважив, що у 
неї немає грудей. Александр на це відпо
вів: «А мені байдуже. Я ними ніколи не ко
ристуюся». І вони сміялися, зігріті ласкавим 
сонячним промінням. Гравій алеї вищав під 
ногами. Це було вчора. Тільки вчора. І рап
том Майя побачив Александрову голову, 
саму голову, відокремлену від тулуба, з 
закривавленою шиєю — неначе після гіль
йотинування. І він спробував уявити собі 
Александра — такого, який він був до того. 
Спробував уявити його троглодитову ходу, 
його манеру похитувати плечима або підій
мати ноги, коли він затоптував головешки. 
Але марно. Він бачив саму тільки голову.

— О! Чуєте! — сказала Жанна. — Це 
зенітки?

— Ні, це б'ють гармати з есмінця. Він 
обстрілює фріців на березі,— додав він.

— Я боюсь,— сказала Жанна,
Він обійняв її за шию.
— Чуєте? — спитала вона.
— Так,— відповів Майя.— Цього разу ви 

вгадали.
— Це зенітна артилерія?
— Так.
— Знов летять?

Зенітки на мить замовкли, і Майя почув 
тихе й далеке гудіння, як ото літнього ве
чора гудуть комахи.

— Так, летять,— він відчув, як враз пе
ресохло йому в роті.

І підвівся.
— Треба йти.
Вона глянула на нього.
— Але ж ви сказали, що ми підемо зав

тра.
Він ухопив її за плечі й несамовито струс

нув.
— Ти що — не чуєш? Летять!
— А може, вони летять на кораблі.
Він випустив її. «Невже я починаю боже

воліти?» — спантеличено питав він себе.
Він знову стиснув її плечі.
— Не можна так ризикувати,— терпля

че мовив він.— А якщо вони летять на 
місто?

— Ну, це ще невідомо...
— Слухай,— видушив він із себе,— коли 

почнуть падати бомби, буде надто пізно.
Вона раптом випручалась із його обіймів 

і холодно глянула на нього.
— Можете йти,— сухо мовила вона.
— Як це «можете йти»? А хіба ти не 

йдеш?
— Ні.
— Через те, що я не хочу почекати до 

завтра?
— Так.
— Послухай, це ж божевілля!
— Думайте, як хочете. Завтра або ні

коли.
— Що ж, — мовив він, підводячись. — 

Діло твоє. Я пішов.
Це був якийсь кошмар: він безперестану 

говорив і робив одне й те саме.
— Я пішов,— повторив він.
Він стояв і в думці безперестану повто

рював: «Я пішов... Я пішов... Я пішов».
— Ідіть,— почув він Жаннин голос.
— Ти добре подумала?
— Так.
— То, значить, ти не йдеш?
Це звучало страшенно безглуздо.
— Тільки завтра.
Він стояв над ліжком, дивився на неї й 

час од часу говорив: «То ти йдеш?».
— То я пішов,— мов той дурень повто

рив він, відчуваючи, що неспроможний вже 
ні думати, ні діяти.

Люто забухкали зенітки. Майя підскочив, 
неначе кинувся уві сні.

— Жанно! — гукнув він.
Він підійшов до неї.
— Я силоміць заберу тебе звідси.
В голові ніби прояснилося, але ненадовго; 

він раптом відзначив, що наліг на неї всім 
тілом і, обхопивши за плечі руками, неса
мовито намагається одірвати від ліжка.
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«Ні! — промовляв під ним далекий го
лос,— ні! Ні!»

«Як і сьогодні вранці. Точнісінько як 
уранці»,— майнула думка, і він випустив 
дівчину.

Вона скочила на ноги, метнулась до две
рей і зупинилась, ухопившись за ручку. 
Майя лежав, випроставшись, на ліжку. Він 
лежав непорушно, прикривши обличчя ру
ками.

— Слухайте, що з вами?
Він не відповів. Все його тіло конвульсив

но тіпалося. Вона підійшла до ліжка й си
ломіць відвела йому руки од лиця.

— Скажіть, що з вами? — злякано закри
чала вона.

— Це кінець.
Майя провів рукою по обличчю. Трохи 

згодом він підвівся й став перед нею, опу
стивши руки, дивлячись кудись пустими 
очима.

Стрілянина невгавала. Гудіння над голо
вою дужчало. Коли озивались крупнокалі- 
берні зенітки, його не було чути. Потім во
но напливало знову, чимраз ближче.

— Ви вже не йдете? — спитала Жанна, 
підводячи голову.

Майя не озивався так довго, що вона по
думала, чи почув він її запитання.

— Ви вже не йдете?
— Ні.
Вона моргнула, потупила очі. Майя по

мітив, що вона бореться сама з собою. 
«Як Аткінс, — подумав він. — Як Аткінс, 
котрий учора вагався, не знаючи, стрибати 
йому чи ні. Достоту, як Аткінс».

Вона підвела голову.
— А може, вони летять на кораблі.
— Ми про це незабаром дізнаємось,— 

сумно одказав він.
І додав:
— Гаразд, іди ляж.
Він говорив лагідним, тихим голосом, на

че хворий.
Вони лежали поруч на ліжку. Час минав. 

Зенітки гуркотіли без угаву. Майя підклав 
руки під потилицю. Він лежав непорушно, 
мовчки.

Зовсім близько пролунало кілька вибухів. 
Будинок задвигтів. Майя повернув облич
чя до Жанни й глянув на неї.

— Це вони?—опитала дівчина, підводя
чись на лікті.

Очі ЇЇ були якісь безглуздо-здивовані. Він 
ствердно кивнув головою.

— Це вони! — повторила Жанна, і з то
го, як здригнулось під нею ліжко, він від
чув, що вона вся затрусилася.

— Треба йти звідси,— гарячково мови
ла вона,— спуститися в льох.

«Треба йти звідси,— подумав Майя,— спу
ститися в льох». Так, саме це слід зробити.

Треба негайно йти вниз. Він чув, як Жанна 
сказала біля самого його вуха: «Треба йти 
звідси». Він ствердно кивнув, але і далі не
порушно лежав у ліжку. Він слухав, як 
б'ють зенітки. Вони ніколи ще не бухкали 
так сильно, так люто. І раптом йому зда
лося, що ця лють якась несправжня, облуд
на. «Хай собі бухкають,— мовив він сам 
до себе.— Хай собі бухкають!» Його дум
ки були мляві й байдужі.

— Жюльєне! — закричала Жанна.— Вста
вайте! Вставайте, благаю вас!

Мимохіть він помітив, що Жаннине чоло 
вкрилрсь рясним потом.

— Жюльєне! — кричала Жанна.— Жюль
єне! Вставайте! Благаю вас, Жюльєне!

І раптом вона обхопила його впоперек ті
ла й потягла, намагаючись підняти. «Так,— 
подумав він,— треба вставати й спускатися 
в льох. Негайно вставати й спускатися». Він 
побачив, як скривилися від натуги Жаннині 
губи. Вона пустила його, і він важко впав на 
ліжко.

— Жюльєне! — почув він над вухом. Вона 
знову схопила його за плечі.— Жюльєне!

«Треба вставати,— ворушилися думки в 
голові Майя.— Треба вставати і йти вниз». 
Потім подумав: «У льосі, як і вранці. Досто
ту, як уранці». Він чув, як Жанна кричить 
йому на вухо «Жюльєне!» Це був далекий і 
слабкий крик — так звучить далекий голос у 
лісі. Більше він нічого не почув і трохи зго
дом повернув голову до неї. Вона лежала 
на боці. Зблизька її очі здавались велетен
ськими й каламутними, повіки дрібно трем
тіли. Він одвернувся й дивився тепер прямо 
перед собою, в порожнечу.

«А вибухам,— подумав він, — не видно 
кінця». Потім подумав ще: «Ну й гармидер 
на вулиці». І йому захотілось сміятися. Вит
тя над головою подужчало. Під ним захи
талося ліжко, і він зрозумів, що Жанна за
тряслася знову.

Зовсім близько пролунав вибух. Неначе 
чиясь велетенська рука вхопила будинок і 
несамовито струсонула його. Майя побачив, 
як зіщулилась Жанна, мов якесь хворе зві- 
ря.

Нараз зенітки вмовкли, і знов було чути 
тільки лагідне й безугавне гудіння.

— Жюльєне!
Вона говорила тихо і жалібно, мов скрив

джена дитина, і в голосі її бриніли сльози.
— Жюльєне!
Він кивнув головою.
— Чом ви не забрали мене звідси?
— Не забрав звідси?
— Так. Якомога далі звідси! Від цього бу

динку!
Він дивився в порожнечу перед собою.
— Так,— мовив він.— Так.
Минула якась секунда, потім його голова
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м'яко скотилася на Жаннину подушку. Він 
дивився на неї. Потім знову розкрив рота, 
і його голос був такий хрипкий, неначе він 
не розмовляв кілька місяців.

— Мабуть, так було треба,— відповів він.
На них летів страшний свист. Жанна роз

пачливо притислася до Майя. Він побачив 
зовсім близько її чорні очі, велетенські, 
злякані, втуплені в нього.

Пролунав оглушливий вибух. Майя відчув, 
що ліжко зникає з-під нього, провалюється 
кудись у порожнечу. Він розкрив рота, мов 
людина, що потопає. В очах було темно. Він 
все ще тримав Жаннину руку в своїй. Він хо
тів подивитись на неї, але не зміг. «Слава 
богу,— подумав він.— Бомба не влучила в 
будинок. Це лише повітряна хвиля». Йому 
здавалось, що його думки дуже ясні й чіткі. 
Він знову спробував подивитись на Жанну. 
Але перед очима стояв туман. Він зробив 
зусилля і посунув ліву руку вздовж її плеча 
до голови. Рука рухалась страшенно повіль
но. І це його дратувало. Потім він ніби ку
дись провалився і більше ні про що не ду
мав.

Його рука знов поповзла вперед, відчула 
Жаннину шию. Він зупинився, щоб відпо
чити. Груди йому ніби хтось затис в лещата. 
Вони були зовсім мокрі, і він здивувався, 
що так спітнів. Його рука поповзла до Жан- 
ниної потилиці. Вона повзла страшенно по
вільно, дюйм за дюймом. Вона не посуну
лась далі Жанниного підборіддя, бо наштов
хнулась на якусь перешкоду. «Що воно 
таке?» — подумав Майя. Його думки були 
ясні, і це наддало йому впевненості.

«Я дуже спокійний»,— подумав він. І знов 
ніби кудись провалився. Потім пригадав, що 
шукає Жаннине обличчя.

Рука видавалась йому якоюсь далекою- 
далекою, неначе то була зовсім не його 
рука. Дивно, коли твоя рука отак далеко від 
тебе. Він почав мацати знову і радів, відчу
ваючи, як ворушаться його пальці. Але оте, 
чого торкається його ліва рука,— не що ін
ше, як дерево. Гостре ребро, а ось і друге: 
двоє гострих ребер. Та це ж балка! Він ба
гато разів повторив про себе: «Та це ж бал
ка!» Його груди стискало дедалі дужче. Він 
важко дихав, але болю не відчував. «Я ду
же спокійний»,— думав він. І раптом зга
дав. Та це ж балка! Балка? На Жанниній го
лові? Спокійно. Головне, не хвилюватися. Це 
ж дуже просто. Зараз він устане й одкине 
цю балку. Бо Жанні, мабуть, дуже боляче. 
Устане й одкине цю балку. Це ж так просто. 
Не лежати ж йому отак у темряві аж до ве
чора! Він зараз устане і все. Дивно тільки, 
що він отак спітнів, груди зовсім мокрі.

Зненацька земля розверзлася під ним, і 
він почав падати в порожнечу. Він летів, ніби 
в колодязь, між двома стрімкими земляни
ми стінами. Вони мчали повз нього з шале
ною швидкістю. Він падав, закидаючи голо
ву назад, щоб побачити небо. І десь дуже 
далеко й високо над собою він справді по
бачив невеличкий, поцяткований яскравими 
зірками кружечок. Ось зірки померкли. Він 
розкинув руки. Одна рука вчепилася в зем
ляний виступ. На якусь мить надія ожила в 
ньому. Але земля кришилась під рукою. Він 
ще раз одкинув голову й широко розплю
щив очі. І нараз усі зірки згасли.

Майя так і не зрозумів, що вмирає.

З французької переклич 
Петро СОКОЛОВСЬКИП

Про роман «Уїкенд на Південному березі»
«Уїкенд на Південному бере

зі» — друга публікація на сторін
ках нашого журналу творів ви
датного сучасного французького 
письменника-комуніста, лауреата 
Гонкурівської премії 1949 р. Ро
бера Мерля. Цією найбільшою і 
найавторитетнішою з численних 
літературних премій, що існують 
нині в Франції, Робера Мерля на
городжено саме за твір, який і 
пропонується увазі українського 
читача.

Робер Мерль — людина вже 
немолода: йому скоро мине шіст
десят. До вступу в літературу 
Франції в особі видатного її твор
ця, він пройшов довгий і нелегкий 
життєвий шлях. Перед війною 
Мерль викладав англійську мову 
й літературу, під час війни його 
мобілізували на фронт, він був

свідком небувалої за своїми мас
штабами поразки об’єднаних 
франко-англійських військ під 
Дюнкерком 1940 р., потім опинив
ся в таборі для військовополоне
них і звідти потрапив до фашист
ських таборів смерті, де пробув 
кілька років. На Нюрнберзькому 
процесі Робер Мерль виступав як 
один із свідків обвинувачення. 
Літературний шлях він почав са
ме романом «Уїкенд на Півден
ному березі» (1949 р.) Таким чи
ном, у перших двох романах 
(другий відомий нашому читачеві 
під назвою «Смерть — моє ремес
ло») знайшли своє відображення 
життєві спостереження Мерля за 
вкрай трагічних обставин — трі
умф Гїтлера над вщент розбитою 
військовою машиною англо-фран- 
цузів 1940 р. і, якщо можна так

висловитися, • «побут» фабрики 
зниження — концтабору. Як відо
мо,1 за основу для роману 
«Смерть — моє ремесло» послу
жила біографія колишнього ко
менданта Освєнціма Рудольфа 
Гесса, повішеного згодом за судо
вим вироком. Дія третього твору 
Робера Мерля «Острів» (1965 р. 
роман вийшов у видавництві 
«Дніпро») відбувається в XVII 
сторіччі, і основою для його фа
були послужила давня історія 
бунту англійських матросів на ко
раблі «Піткерн» та їхнього пере
бування на пустинному, безлюдно
му острові посеред океану.

Отже, «Уїкенд на Південному 
березі» — перший із трьох опуб
лікованих досі романів Р. Мерля. 
Нагородження його Гонку рівсь- 
кою премією, лауреатами якої бу-
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ли иайвидатніші французькі пись
менники, — об’єктивне свідоцтво 
того успіху, що його мав пись
менник уже на першому кроці 
своєї літературної діяльності.

І ось тепер цей твір перед нами, 
і ми можемо скласти собі уяв
лення про нього не-на підставі 
рецензій, а вже безпосередньо із 
самого тексту. Скажемо відразу, 
що, як і другий роман Мерля, 
«Уїкенд на Південному березі» 
також примушує задуматися над 
його змістом та ідеєю, вкладеною 
в нього, до неї можна добратися 
лише після грунтовних роздумів. 
Що ж, це притаманне всім творам 
з глибиною думки, котрі приму
шують читача самого пометикува
ти, замість підсовувати йому при
мітивну ілюстрацію, голо тенден
ційний рупор тієї чи іншої ідеї. 
Ця властивість саме і є ознакою 
справді талановитих і справді цін
них літературних творів, які вихо
вують читача, духовно збагачують 
його.

Дочитавши останню сторінку 
«Уїкенда на Південному березі», 
спочатку розгублюєшся: невже
Робер Мерль справді починав свій 
літературний шлях як буржуаз
ний пацифіст, для якого війна — 
це зло взагалі, який не уміє ро
зібратися, хто в ній завинив, які 
соціальні причини її викликали і 
як проти неї боротися? Адже се
ред героїв твору немає жодної 
особи, котра займала б цілковито 
певні і чіткі ідейні позиції в 
ставленні до війни. Перед нами 
проходять кілька чоловік — фран
цузькі солдати, мешканці провін
ційного містечка на березі Ла- 
Маншу, двоє чи троє англійських 
військовослужбовців. Ніхто з них 
навіть не намагається розібратися 
в причинах війни, і кожного, влас
не, турбує лише одна «актуальна 
проблема»: як урятувати своє
життя в цій страшній воєнній ка
тастрофі під Дюнкерком? Невже 
Робер Мерль, згодом полум’яний 
антифашист, палкий пропагандист 
ідей активної боротьби проти су
часного колоніалізму, під час 
написання «Уїкенду» був звичай
нісіньким буржуазним миротвор
цем, хоч і обдарованим великим 
літературним талантом? Щоб пра
вильно відповісти на це запитан
ня, а відповісти на нього, на на
шу думку, можна лише негативно, 
треба насамперед згадати ті по
дії, які описує Мерль, — Дюнкерк- 
ську катастрофу й час, за якого 
вона відбулася.

Дюнкеркська катастрофа напри
кінці травня 1940 р. була першим 
етапом того розгрому, що його 
зазнали об’єднані франко-англій- 
ські сили після більш як піврічно
го періоду так званої «drole de 
guerre» («чудернацької війни») на 
Заході Європи. «Чудернацькою» 
цю війну французи називали тому, 
що з вересня 1939 по травень 
1940 р., тобто близько восьми мі

сяців, дві армії — німецька і фран
цузька з англійським експедицій
ним корпусом, стояли супроти себе, 
гонилися за «розвідниками», зай
малися спортом тощо, і найбіль
шою, здається, за весь цей період 
«баталією» був обстріл французь
кого військового вантажного авто
мобіля, який випадково заїхав на 
ворожу територію.

Радянський громадянин А. Ру- 
бакін, який на той час мешкав у 
Франції, так описує настрої фран
цузів під час «чудернацької вій
ни»: «До війни, яка почалася во
сени 1939 року, перестали стави
тися серйозно. Раз і назавжди бу
ло вирішено, що це війна16 «див
на», «чудернацька»... Вирішивши 
це, нібито заспокоїлися. Ніхто не 
знав, чому почалася війна і чим 
вона може скінчитися. З фронту 
не повідомляли ні про дії францу
зів, ні про рух ворога. Не було 
нічого з того, чим у Франції жи
ли люди, жили й хвилювалися 
чверть століття тому, під час 
страшної війни, яку пам'ятала 
Франція, бо ще були живі ті, хто 
тоді воював». Підкреслюючи, що 
Франція ніколи не зазнавала та
кої страшної національної ката
строфи, як після періоду «чудер
нацької війни», А. Рубакін заува
жує: «Усе це сталося несподіва
но для французького народу, а 
головне, так безславно, що самі 
французи відмовлялися розуміти, 
як могла Франція докотитися до 
національної катастрофи... Потріб
но було немало часу, щоб народ 
піднісся духом і щоб Франція 
знову знайшла саму себе. — І да
лі: ~  Суспільні порядки Франції, 
політика її реакційних правите
лів, ворогів волелюбних народів і 
свого народу, — от що підготува
ло грунт для трагедії літа 1940 р. 
Панівні класи Франції, її правля
чі кола за чверть сторіччя, що ми
нули з часу першої світової вій
ни, намагалися виховати в людей 
цілковиту байдужість до всього, 
що не зачіпає інтересів «середнього 
француза». Це те, що самі фран
цузи назвали «наплювательським 
ставленням» («je m'en fiche»).

Слід пам’ятати, що Франція — 
країна, в якій дрібна й середня 
буржуазія надто численна: при
близно дванадцять мільйонів дріб
них господарів на сорок один 
мільйон населення. Не дивно, що 
мораль цього середовища, яке заз
навало впливу крупної буржуазії, 
глибоко роз’їдала країну.

Коли французи, опинившись під 
німецьким ігом, почали потроху 
приходити до тями, багато хто з 
жахом запитував: «Що ж це з 
нами сталося?»

В жовтні 1940 р. один із моїх 
давніх знайомих, видатний діяч 
демократичного руху, винятково 
чесна й розумна людина, сказав 
мені:

«Я не думаю, що Франція змо
же знову піднестися: справа не

тільки в воєнному становищі, тут 
винен весь народ. Я не знаю, що 
буде з Францією».

І так думало тоді багато фран
цузів... На щастя, вони помиля
лися. Народ піднісся духом і пі
шов до свого відродження шля
хом страждань і боротьби. Тяж
кий і тернистий був цей шлях!» 1

З самого початку друга світова 
війна була дуже складним яви
щем. Якщо перша світова війна 
була очевидною для всіх далеко
глядних людей сутичкою імперіа
лістичних хижаків за новий пере
діл світу, то друга світова війна 
відбувалася в умовах загальної 
кризи капіталізму, коли вже іс
нувала могутня соціалістична дер
жава — Радянський Союз. Як ві
домо, спочатку франко-америка- 
но-англійські імперіалісти вино
шували підступну ідею — зіткну
ти між собою дві сили — німець
кий мілітаризм і єдину в світі ро
бітничо-селянську державу, руками 
Гітлера задушити СРСР, а самим 
зберегти свої сили й тоді всьому 
світові нав’язати власну волю. 
Формально оголосивши війну фа
шистській Німеччині (вони були 
зобов’язані зробити це в силу до
говорів про допомогу Польщі на 
випадок агресії проти неї), англо- 
французькі імперіалісти насправді 
весь час шукали змови з гітлерів
цями й нацьковували їх проти 
СРСР. І не їхня «провина» в то
му, що Гітлер спочатку напав на 
них і тільки після того на Радян
ський Союз.

«Тому війна між Німеччиною з 
одного боку, Англією і Францією— 
з другого на першому етапі мала 
з обох боків імперіалістичний ха
рактер. Поряд із цим з самого по
чатку в ній наявні були тенденції 
війни справедливої, визвольної... 
У перший час ці тенденції не мо
гли ще істотно вплинути на хід 
воєнних дій, на характер війни»,— 
справедливо зазначається в книзі 
«Великая Отечественная война Со
ветского Союза, 1941 — 1945».

Таким чином, у перший період 
війни далеко не весь французький 
народ міг збагнути сенс «чудер
нацької війни». Потрібен був 
страшний розгром і після нього 
окупація спочатку більшої части
ни, а потім і всієї французької те
риторії, зрада Петена, щоб усі пе
редові французи зрозуміли закли
ки комуністичної партії повалити 
петенівський режим і стати на бо
ротьбу проти окупантів. Не треба 
забувати й тієї обставини, що під 
час цієї «чудернацької» війни ре
акційні правителі Франції розпо
чали жорстоке переслідування ко
муністів, найстійкіших і найбільш 
рішучих борців проти фашизму. 
Французьку компартію було ого
лошено поза законом, тисячі ко
муністів кинуто до концтаборів,

1 А. Рубакин. Французские запи
си 1939— 1943, Сов. писатель, 1947.
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заборонено прогресивну пресу і 
всі демократичні організації. По
чалася також скажена антирадян- 
ська кампанія. •

Такі були зовнішні й психоло
гічні передумови, коли одного да
леко не чудового дня заговорили 
на фронті гармати, в рух прий
шла вся вишколена й загартована 
в східних бліцкрігах гітлерівська 
військова машина і накинулася на 
непідготовлену ні матеріально, ні 
психологічно, погано озброєну 
французьку армію та англійський 
експедиційний корпус.

В таких умовах і сталася Дюн- 
керкська трагедія. В романі, іро
нічно названому «Уїкенд на Пів
денному березі» (уїкендом у За
хідній Європі називається час 
після закінчення робочого тижня 
в суботу. В цей час ті, хто може 
собі це дозволити, виїжджають 
здебільшого на лоно природи, по
далі від набридлих, закурених, 
сповнених спрацьованих газів 
міст. Південний берег — дослів
ний переклад назви «Zuydcoote», 
вживаної для Північного узбереж
жя Ла-Маншу в Бельгії. В енци
клопедії сказано, що Дюнкерк, 
«завдяки рівному й теплому клі
мату має чудові пляжі»),- події 
травня 1940 р. загалом показано 
крізь призму сприйняття одного 
солдата. Нагадаємо коротко, як 
виглядала ця операція в цілому.

Німці перейшли до наступу на 
Заході 10 травня, а 26 травня по
чалася евакуація англійських, 
військ із Дюнкерка, лінія фронту 
од якого за 16 днів до цього була 
віддалена приблизно за триста кі
лометрів. На узбережжі в районі 
Дюнкерка збився англійський екс
педиційний корпус, рештки фран
цузької армії, яка відступила з 
північних позицій, цивільні біженці. 
Для вивезення цієї маси людей 
було мобілізовано пароплави, па
русні човни, шхуни, шлюпки. Де
сятки тисяч рядових англійців — 
рибалок, спортсменів, моряків 
торговельного флоту — перевозили 
солдатів до Англії через Ла- 
Манш. Протягом кількох днів до 
Англії було вивезено 100 000. ан
глійських солдатів та офіцерів, а 
загалом 338 000 чоловік. 40 000 
солдатів французької армії потра
пило в полон, на місці боїв було 
кинуто 82 000 автомашин, 24 000 
гармат, 90 000 рушниць (тобто 
майже все спорядження евакуйо
ваних англійців), 8 000 кулеметів 
тощо. 243 різних судна із 861, які 
брали участь в операції, і 9 есмін
ців* було, потоплено під час ева
куації з Дюнкерка;

.Слід вказати іще на одну своє
рідну обставину:’ операція піл 
Дюнкерком могла' б перетворити
ся на цілковитий розгром і повне 
фізичне знищення всіх припертих 
до моря військ. Німецька авіація 
й наземні війська були спроможні 
фізично знищити всю живу силу 
противника й потопити всі без ви

нятку судна, які вивозили солдатів 
на Британський острів. Однак, за 
особистим наказом Гітлера, проти 
англійських військ до їхньої по
садки на пароплави заборонялося 
вживати будь-які дії. Німецьким 
військам було заборонено підходи
ти до Дюнкерка ближче, ніж на 
десять кілометрів.

Цим дивним наказом Гітлер пе
реслідував дві цілі: по-перше, він 
вважав, що евакуйовані англійці, 
очевидці небувалої катастрофи у 
Франції, повернувшись на бать
ківщину, прищеплять усьому ан
глійському населенню пораженські 
настрої, розгубленість і страх пе
ред німецькою армією, викличуть 
у країні глибоку деморалізацію й 
сприятимуть капітуляції Англії. 
По-друге, «великодушно дарував
ши життя» англійським солдатам, 
замість перемолоти їх у страшній 
м’ясорубці, він полегшить можли
вість дій для англійських мюнхен- 
ців-пораженців (попередня спроба 
домовитися з ними через Рудольфа 
Гесса, як відомо, не дала наслід
ків). Цю. «дальновидну політику» 
нині гостро засуджують західно
німецькі реваншистські історики, 
які саме в збереженні основного 
ядра англійської армії вбачають 
мало не головну причину поразки 
німецького мілітаризму.

Такі були об’єктивні умови опе
рації під Дюнкерком, так вони ви
глядають у широкому масштабі. У 
своєму романі Робер Мерль свідо
мо звужує картину трагічних по
дій і показує Дюнкеркську опера
цію з точки зору головного героя 
твору, французького солдата Жю- 
льєна Майя і кількох його товари
шів. Сама ж Дюнкеркська опера
ція — тільки трагічний фон, на 
якому змальовано два дні в жит
ті Майя.

Відступ кількох солдатів-прия- 
телів, які втратили зв’язок із роз
громленою частиною, спільне го
тування їжі, невдалі спроби пере
братися на той бік Ла-Маншу, 
розмови з англійцями, які органі
зовують переправу, короткочасне 
перебування на борту пароплава, 
його потоплення німецьким бом
бардувальником, знайомство з дів
чатами, які залишилися в своєму 
будиночку в зоні бойових дій, уря
тування однієї з них від двох ма
родерів та гвалтівників і, нарешті, 
заРибель Майя під час бомбарду
вання, загибель безглузда, .схожа 
на самогубство — оце приблизно 
і всі події, описані в -романі. Анг
лійські солдати мріють тільки про 
одне — якнайскоріше опинитися 
на своїй землі, і тому, що там во
ни почуватимуть себе у відносній 
безпеці, і тому, що вони не бачать 
нагальної потреби віддавати своє 
життя за чужу для них країну, 
Францію, а людиноненависницька 
суть гітлеризму їм поки що мало 
зрозуміла. Французькі солдати — 
принаймні ті, кого змальовує Ро
бер Мерль, також думають тільки

про одне — про врятування своєї 
шкури; вони настільки приголом
шені несподіваною розв’язкою 
«чудернацької війни», що зовсім 
негодні зробити якісь узагальнен
ня, подумати над тим, що сталося, 
оцінити становище. Вони не розу
міють ні цієї війни, ні намірів Гіт
лера, ні ідейної підкладки бороть
би проти фашизму; англійців, які 
не пускають їх на пароплав (бо ра
ніше, мовляв, треба евакуювати 
своїх), вони майже так само нена
видять, як і німецьких агресорів. їх 
застукано зненацька, і вони ще не
спроможні зрозуміти, що діється 
навкруги. їх можна порівняти з 
людиною, яку тицьнули носом у 
якесь живописне полотно і яка ба
чить тільки одну чи дві кольорові 
плями, але зовсім не уявляє собі 
картини в цілому.

Можливо, тільки інтелігент 
Майя, людина, якоюсь мірою 
схильна до рефлексій, намагається 
уже тут, під час розгортання не
сподіваних подій, хоч трохи пофі
лософствувати, висловити своє 
ставлення до війни. Але яка це 
жалюгідна філософія!

«Для мене війна безглузда. І не 
ця чи якась інша певна війна. Всі 
війни. Геть чисто всі. Без винятку. 
Інакше кажучи, немає війн спра
ведливих, війн священних, війн на 
добро. Війна — якщо давати їй 
визначення — це страшне безглуз
дя.... Головне, щоб мене не вби
ли...»

Оце і весь «ідейний багаж», який 
має за душею солдат французь
кої армії Жюльєн Майя. Багаж, як 
бачимо, суто пацифістський, якщо 
й не зовсім пораженський. Має ра
цію критик О. Євніна, котра пише 
про «Уїкенд», що «трагічну суть 
війни тут побачено очима інте- 
лігента-гуманіста й пацифіста 
Жюльєна Майя, на якого війна 
звалилася несподівано, як втілен
ня страшного хаосу й абсурду, що 
зводить нанівець усі високі люд
ські поривання й надії. Людина, 
на думку Майя, безсила в цьому 
кривавому кошмарі: вона не може 
ні протидіяти злочинові, ні вряту
вати кохану дівчину, ні навіть ке
рувати своїми власними почуття
ми. Вона перетворюється на за
цькованого звіра, пойнятого стра
хом перед потужними засобами 
знищення, винайденими сучасною 
війною, вона оздоблюється, вби
ває, гвалтує і, нарешті, безглуздо 
гине».

Відомий французький письмен- 
ник-комуніст Андре Вюрмсер влуч
но охарактеризував «Уїкенд» як 
«безпросвітний роман про солда
та, котрий не знає, в ім'я чого 
його принесли в жертву».

І справді, Майя, як було вже 
сказано,- не виконує жодного з 
обов’язків солдата. Він поводить
ся не лише як людина, що не ста
вить перед собою жодної свідомої 
мети, а як цивільний, на кого ви
падково надягли мундир. Він на
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магається .урятувати англійця/що 
тоне, з міркувань звичайної,гуман
ності, убиває гвалтівників тому, 
що захищає .їхню невинну жертву. 
Одне слово, Майя імпульсивна, 
безвільна людина, здатна тільки 
на стихійне обурення.
• . «Головне, щоб мене^не вбили»,..

Цю фразу треба пам’ятати, коли 
довідуєшся в кінці роману, що 
Майя все ж таки гине. Причому 
він сам іде назустріч своїй смерті, 
відмовляючись сховатися в підвалі. 
І сам не розуміє, чому відмовля
ється. В такому стані безнадійної 
покори, мабуть, кидаються під ніж 
різника на бійні очманілі від стра
ху вівці.

Звичайно, критика, яка закидає 
Мерлеві, що він не показаз жод
ної активної особи, котра розумі
ла б потребу боротися проти гіт
лерівців, має рацію. Хоча б такої, 
що хоч і не була свідомим бійцем, 
яких потім породив рух Опору (до 
речі, недавно стало відомо, що ав
торами цієї назви були не фран
цузи, а радянські люди, які боро
лися проти фашизму в Франції), 
але все ж таки розуміла, що наці 
не повинні пройти!

Такий, нехай би він був навіть 
невеличкий, промінчик світла в 

-темряві ночі гітлерівської навали 
1940 р. міг освітити новим світлом 
весь роман. Згадаймо славнозвіс
ний «Вогонь» Анрі Барбюса, як 
багато важить там ім’я Карла 
Лібкнехта, назване одним із сол
датів у розмові з товаришем. Та
кого в «Уїкенді» чи взагалі хоча б 
якоїсь антифашистської репліки 
немає. Але в ньому є щось інше,

що значною мірою підносить цей 
перший роман Робера Мерля над 
рівнем звичайного пацифістського 
твору. Це — безглуздість загибелі 
Жюльєиа Майя, особливо якшо 
згадати мету, яку він ставить пе
ред собою: не бути вбитому! Проте 
Майя все ж таки гине.

Не відомо, який висновок хотів 
зробити автор своїм твором. Але 
об’єктивно смерть Жюльєна Майя 
— це загибель того, хто пасив
но лягає під молот війни. Тре
ба боротися, треба активно висту
пати проти зла. Якщо ти виживеш 
у цій боротьбі — тим краще для 
тебе. А якщо і загинеш, то при
наймні не безглуздо й не безціль
но, як загинув головний герой 
«Уїкенду». Ця сумна доля обива
теля й пацифіста, показана Робе
ром Мерлем з великою художньою 
силою, на нашу думку, високо під
німає його роман над рівнем зви
чайних буржуазних пацифістських 
творів. Пізніше письменник прохо
дить художньо-ідейну еволю
цію, у кожному новому своєму 
творі займає все чіткіші, глибші й 
свідоміші ідейні позиції. Його ро
ман «Смерть — моє ремесло» — 
безприкладна за своєю силою й 
переконливістю «психологічна ана
томія» гітлерівського виродка, яка 
викликає і ненависть • до нього, і 
палке прагнення більш ніколи не 
пустити на історичну арену таких, 
як герой цього твору, і лад, що йо
го породив. «Ми повинні прагнути 
до того, — каже сам Мерль, — 
щоб безмежне тупоумство нена
висті не знайшло нагоди знову за
панувати в світі й спустошити йо

го». Це вже позиція активного бій
ця, а не тільки об’єктивного літо
писця сумних подій.

У третьому романі «Острів» Ро
бер Мерль вимагає від свого героя 
активної, дійової участі в боротьбі 
пригноблених.

Таку ідейно-творчу еволюцію 
пройшов талановитий письменник.

«Уїкенд на Південному березі» 
редакція друкує тому, що хоче по
знайомити нашого читача ще з од
ним твором сучасної французької 
літератури, і тому, що картини, 
змальовані Мерлем, зображують 
один із найповчальніших епізодів 
початку другої світової війни, і то
му, що історія безглуздої загибелі 
Жюльєна Майя — це пересторога 
проти пасивного ставлення до зла, 
яке ще не вдалося повністю вико
ренити на нашій неспокійній пла
неті.

Редакція сподівається, що не 
один читач, дочитавши до кінця 
«Уїкенд на Південному березі», 
згадає віщі слова Гете, процитова
ні безстрашним пролетарським ре
волюціонером Георгієм Димитро- 
вим на Лейпцігському процесі:

«Так готуй же розум свій 
На вагах великих щастя. 
Чашам снивсь лиш супокій;
Ти повинен підійматься,
Чи додолу опускаться; 
Владарюй — чи підкоряйся,
З торжеством — чи з горем 

знайся,
Вгору молотом здіймайся 
Чи міцним кувадлом стій».

Так, хто не хоче бути кувадлом, 
той повинен бути молотом!

ЧИТАЙТЕ В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ НАШОГО ЖУРНА
ЛУ ПОВІСТЬ ЮГОСЛАВСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ОЛЕК
САНДРА ВОЇНОВИЧА «КРОВ —  ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ».

Автор в цьому гостросюжетному психологічному творі 
показує зіткнення двох протилежних світів, двох моралей.

З одного боку — командир партизанського загону Борис, 
з другого — колишній полковник гітлерівської армії Гаузер.

Три роки Борис чекав зустрічі з полковником, щоб по- 
мститися за своїх товаришів, кохану дівчину. І от вони зустрі
чаються — Борис і Гаузер.

Якою ж буде кара!

98



1616- Г О

МІГЕЛЬ 
СЕРВАНТЕС 

ДЕ СААВЕДРА

Великий іспанець, 350- 
річчя з дня смерті яко
го, за рішенням Всесвіт
ньої Ради Миру, вшано
вує в ці дні весь світ, на
родився 9 жовтня 1547 
року в місті Алькала-де- 
Енаресі. Роман Серван
теса «Вигадливий ідальго 
Дон-Кіхот Ламанчський» 
увічнив ім’я письменни
ка. Напевне, в світі немає 
такої країни, в якій би не 
був перекладений цей 
глибоко народний, сати
ричний і, водночас, бла
городний гуманістичний 
твір, що його Іван Фран
ко назвав першим рома
ном новішого покрою.

«Це був перший рішу
чий крок до реалістич
ного зображення дійсно
го жиїтя і дійсного на
роду, а поруч з цим і 
перший роман, в якому 
автор спробував глибше 
зондувати характер сво
го героя, поруч із сміш
ними сторонами показа
ти також його симпатич
ні, а навіть благородні 
риси і висловити устами 
цього героя, або інших 
дійових осіб, ряд кри
тичних та позитивних ду
мок про стан тодішнього 
суспільства, його потре
би і прагнення», — за
значав Франко в статті 
«Влада землі в сучасно
му романі».

Дон-Кіхот.

В. Литвиненко.
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Українською мовою 
«Дон-Кіхот» виходив 1927 
року у Державному ви
давництві України; у 1935 
році «Дон-Кіхота» запро
понувало українським ді
тям видавництво дитячої 
літератури. В 1936 році 
книжку було видано зно
ву. В 1955 році вийшло 
ще одне видання «Дон- 
Кіхота» українською мо
вою. Зараз над новим 
перекладом славнозвіс
ного твору працює Ми
кола Лукаш. Звертають
ся до образів благород
ного ідеаліста Дон-Кі- 
хота і його вірно-
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Малюнки А. Базилевича

го зброєносця Санчо 
Панси і українські ху- 
дожники-графіки. В цьо
му номері ми друкує
мо малюнки до рома
ну «Вигадливий ідальго 
Дон-Кіхот Ламанчський», 
виконані народним ху
дожником УРСР В. Лит- 
виненком та художником 
А. Базилевичем.
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З поезії корейського середньовіччя
( X V I  - X V I I  с т .с т .)

Старовинне корейське прислів’я каже: «Високу гору видно здалеку». Своєрідною ви
сокою горою є поезія середньовічної Кореї, вона й досі привертає до себе увагу читачів, 
бо перейнята високими ідеями гуманізму і відзначається нєпереверщеною художньою  
досконалістю. На сторінках «Всесвіту» вже друкувалися поезії корейської класики  
(N* 3 за 1958 р., № 9 за 1961 р.). Увазі українського читача пропонуються «жартівні вір
ші», які в Кореї XVI — X V II ст.ст. набули особливої популярності.

Це була епоха кризи феодального суспільства. Його прогресивні кола дедалі р іш учі
ше починали критикувати існую чу дійсність. Офіційна мораль і деякі релігійні канони 
піддавалися дошкульному висміюванню. Поети глузували з лицемірства монахів та слу
жителів культу і, на противагу аскетизму, оспівували «земне кохання». Анонімність ба
гатьох поетичних творів цього періоду не випадкова: демократичні за своїми переконан
нями поети поширювали їх головним чином у рукописах і не дбали про літературну  
славу.

Нижче пропонуються кілька сидьо («шестивіршів») та чанга («довгих віршів»), що 
в зразками основних жанрів середньовічної корейської лірики.

Гадаємо, що на основі їх можна скласти собі хоча б деяке уявлення про своє
рідність і яскраву самобутність корейської поезії.

ТЕН Ч Е Р

ДОЛЯ ЛЕБЕДЯ
Лебідь літав у піднебессі,
Та раз на землю спустився —
Хотів подивитись, як люди 
У нас на землі живуть...
Його обскубли, мов курку,—
І вгору він. більш не злетів!

НЕВІДОМІ АВТОРИ

ВАЖКЕ І НЕМОЖЛИВЕ
Скільки б дурний не старався, 
Конфуцієм він не стане.
Скільки б чернець не молився,
Буддою він не буде.
Таке перевтілення, кажуть,
Буває не кожен день...

ТИ ЗРОЗУМІЛА Б...
Якби на світ ми народились знову,
Ти — юнаком, а дівчиною — я,
І кожне, почуття перемінивши,
Кохало б іншого так, як тепер, —
Тоді б ти зрозуміла ті страждання, 
Що завдає нам дівчина примхливу!

ПРОХАННЯ
Я вас прошу, павуки,
Благаю вас, павуки,
Пласкі та кулясті,
Чорні й руді,
Хрестовики волохаті,
Малесенькі павучата!
Заберіться високо вгору, 
Пробіжіть із гори у долину, 
Простягніть між селищем рідним 
І хатинкою над укосом 
Павутини нитку тоненьку...
Буду смикати павутинку,
Буду я розмовляти з милим...

ХТО ЗАВАЖАЄ НАМ
З усіх тварин шкідливих на землі 
Насамперед я знищила б безжально 
Горлатих півнів та дурних собак!
Коли у глупу ніч в палких обіймах 
Коханий мій солодким сном заснув, 
Нараз заверещав крикливий півень — 
І милий мій прокинувся, пішов...
Коли ж одного разу він скрадався 
Попід парканом до дверей знайомих, 
Собака, мов скажений, став брехати... 
Давно вже б слід зарізать того півня 
Те гицелю віддати того пса!
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ХТО З НИХ КРАЩИЙ?
Старий мій в капелюсі з оксамиту,
А милий у подертому брилі.
Та перший — мов опудало в городі,
А другий, як прийде вночі до мене, 
То навіть у тому брилі з соломи 
Сіяє, ніби зіронька в імлі!

ЯК, БУВАЄ, 
НИТКА РВЕТЬСЯ
Коли тчеш ти на верстаті 
І, буває, нитка рветься, 
Ти поєднуєш обривки 
Сніжно-білими зубами, 
Пурпуровими устами... 
Коли раптом розірветься 
Нитка щирої любові,
Ти зроби так само, ткале, 
Так зроби, як і тоді.

Я ДОБРЕ СПАТИМУ...
Йшов, петляючи, я дуже п'яний, —
Та опинився в долині тихій.
Ніхто тут не штовхне і не розбудить, 
Затишне небо править тут за ковдру, 
Земля — за сінник, за подушку — пень. 
І поруч мене, мов дружина вірна, 
Спокійно каменюка спочиває...
Я добре спатиму — і лише вітер
Та, може, дощ дрібний перед світанком
Ласкаво цілуватимуть мене...

МАРНІ ОЦІ ПОВЧАННЯ
Літо минуло, і квіти зів'яли.
Жодної краплі вина у джбані.
Час, наче вершник, все поспішає.
Все підганяє, все квапить старість.
Та ще, до того, докори ваші:
Бач, щодень божий сидить у шинку!

І ПТАХ, І МИШЕНЯ
Немов круг білої троянди,
Що пелюсточки розкриває,
Закохані в мою кохану

День цілий ходять навкруги... 
Так до чумизи на тарілці 
Спішать і птах, і мишеня!

СКРУТНА СПРАВА
Вола упертого зробить покірним,
Або коня баского зупинити,
Або примусить тигра йти до лігва — 
Кінець кінцем ти все зробити можеш. 
Але добитись в дівчини довіри 
Та ще й слухняності — куди тобі!

ХВАСТОВИТА ЖАБА
Одноока кульгава жаба 
Однокрилу спіймала муху.
Щоб побачили всі ту здобич, 
Швидко влізла на купу гною 
Та й упала — усі сусіди 
Глузували з тієї жаби!

МОВ ОГУДИННЯ 
КАВУНОВЕ

Моє кохання вузлом сплелося 
Та, мов огудиння кавунове,
Стебло розкидало по землі.
І де б не був ти — оті стеблини 
Тебе досягнуть, мій друже любий, 
Бо меж не знає моя любов.

ПРО ДІВЧИНУ
З чим порівняти дівчину? Як глянеш, 
Одна — струнка, немов ота ялинка,
А друга — наче ластівка в польоті, 
уа — ніби квіточка рожево-біла,
А ця — як ніжна і тонка пелюстка,
Що квітку вже покинула й пливе 
По лону вод зеленого ставка.
Бувають хижі, як лихий шуліка,
Бувають схожі на сову зловісну,
Що мовчки дивиться з свого гнізда!
Та світ наш завжди на людей багатий — 
І кожна з них приваблює когось.

З корейської переклав 
Олександр ЖОВТІС
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ПОМІЧНИК 
ПОЛКОВНИКА АБЕЛЯ 

ЛОНСДЕЙЛ

Гордон Лонсдейл.

У лондонських книжкових магазинах нещодавно з ’явилась книга, яка відразу ж 
стала бестселером. Називається вона так: «Розвідник. Двадцять років таємної служби. 
Спогади Гордона Лонсдейла».

Хто ж такий Гордон Лонсдейл? Він був помічником легендарного радянського роз
відника полковника Рудольфа Івановича Абеля. Про Лонсдейла можна сказати, що 
це — доктор Зорге нашого часу, тільки з більш щасливою долею.

Під час війни п'ятнадцятирічним хлопцем він включився в антифашистський рух, 
став підпільником. Війну закінчив радистом радянської розвідки в Берліні. Його ді
яльність була відзначена. З 1950 року він був розвідником у Сполучених Штатах, 
а потім — в Англії. Там, у 1961 році його заарештували і засудили до 25-річного 
ув’язнення, але вже через три роки випустили на свободу.

Книга Гордона Лонсдейла лише частково висвітлює його діяльність після другої 
світової війни, але вона викликала на Заході великий шум ще до своєї появи. Річ у тім, 
що Лонсдейл нещадно викриває справжній характер і цілі американської розвідки, 
її провокаційні методи, її підтримку найреакційніших режимів в усьому світі, її 
грубе втручання у внутрішні справи інших країн.

Одночасно Гордон Лонсдейл на численних фактах показує зовсім інші наміри ра
дянської розвідки.

Коли керівники Центрального розвідувального управління США дізналися, що ди
ректор великого англійського видавництва «Спермен лімітед» веде переговори з Гор
доном Лонсдейлом відносно опублікування йбго мемуарів, вони спробували зробити 
все можливе, аби перешкодити виходу в світ цієї книги. Але їхні зусилля виявилися 
марними.

Директор видавництва «Спермен лімітед» у передмові до книжки пише: «Я ніколи 
не був марксистом і ніколи не був поборником комунізму. Проте я пишаюся тим, 
що міг сприяти опублікуванню книги про життєвий шлях Гордона Лонсдейла, що міг 
познайомитися з цією надзвичайно відважною людиною».

Ми друкуємо дещо скорочений виклад окремих розділів автобіографії мужнього 
радянського розвідника, вміщених в чехословацькому журналі «Свєт Совету».

«Я народився 17 серпня 1924 року в Ко
бальті (штат Онтаріо в Канаді). Мого 
батька звали Джек Емануель Лонсдейл. 
Він був сином шотландця і чистокровної 
індіанки. Але свого батька я ніколи не ба
чив, бо він покинув нас, коли мені минув 
рік, не залишивши матері жодного цента. 
Мати моя Ольга Бонсу була за ііоходжен- 
ням фінкою. Пізніше вона одружилася 
з автомеханіком, також фінном, що працю
вав у нашому місті».

На початку 30-х років Канаду охопила 
економічна криза. Вітчим Гордона — Ар

нольд Піхлая залишився без роботи і в 
1932 ропі вирішив повернутися до Фін
ляндії. По дорозі він дізнався, що у Львові 
потрібні досвідчені механіки по ремонту 
американських автомобілів. Так 8-річний 
Гордон замість Фінляндії потрапив до 
Польщі.

«Мати так і не навчилася польської 
мови і говорила зі мною та моєю сестрою 
виключно по-англійськи,— згадує Лонс
дейл.— Вітчим, навпаки, наполягав на то
му, щоб з ним розмовляли по-фінськи. 
У школі я дуже швидко оволодів поль
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ською мовою, а наш квартирний хазяїн, 
залізничник Борис Гусєв, був росіянином. 
Отже, в нашому домі розмовляли росій
ською, польською, англійською і фінською 
мовами».

Влітку 1939 року Гордон Лонсдейл ви
їхав з родиною Гусєва, яку дуже полюбив, 
до Варшави. Незабаром почалася друга 
світова війна. А 25 вересня, коли німці 
обстріляли і бомбардували місто, була вби
та дочка Гусєва Віра — перша юнацька 
любов Гордона.

«Через три дні,— пише Лонсдейл,— Вар
шава впала. Але для мене днем падіння 
Варшави був той день, коли ми ховали 
Віру. Тоді почалося моє політичне вихо
вання. Все моє єство було пройнято не
навистю й гнівом проти фашизму і війни,— 
цих двох страшних зол, що завжди ідуть 
поруч. І ця ненависть мене ніколи не зали
шала, і ніколи я не порушив клятви, яку 
дав над Віриною могилою,— боротися про
ти людиноненависництва скрізь, де б я з 
ним не зустрівся».

П’ятнадцятирічний Гордон Лонсдейл стає 
учасником польського антифашистського 
підпілля, його неабиякий хист до вивчення 
іноземних мов дав йому змогу видавати 
себе за фольксдойча. За допомогою фаль
шивих документів Гордон вступив до «Гіт- 
лерюгенда» і своєю «активністю» навіть 
заслужив похвалу націстських керівників. 
Вони й гадки не мали, що їхній «активіст» 
усі документи, які йому доручали перево
зити до Варшавського гестапо і військової 
комендатури, віддавав для фотографуван
ня польським патріотам, а пізніше — ра
дянській розвідці. Розвідгрупа, до якої на
лежав Лонсдейл, надсилала до Москов
ського центру докладні відомості про під
готовку гітлерівської агресії проти Радян
ського Союзу і задовго до віроломного на
паду передала його точну дату, про що 
Москву попереджали також інші агенти, .в 
тому числі й Зорге.

На початку Великої Вітчизняної війни 
Лонсдейла перевели на підпільну роботу 
до Білорусії. Він служив як фолькедойч 
на біржі праці в Мінську, але справжньою' 
його роботою було обслуговування радіо
станції, що зв’язувала радянське підпілля 
з Москвою. Крім того, користуючись фаль
шивими документами, за якими Лонсдейл 
значився росіянином, він також підтриму
вав зв’язок між окремими селами.

Під час однієї такої подорожі Лонсдейла 
затримав німецький патруль під тим .при
водом, що нібито його папери не в порядку. 
У такий спосіб німці вербували робітників 
на примусові роботи до Німеччини.

«Я опинився у надзвичайно складному 
становищі,— згадує Лонсдейл.— Я не міг

звернутися по допомогу до місця моєї 
служби, бо мої «колеги» знали мене як 
німця, а я ж був затриманий з документа
ми росіянина. Найбільш боявся я зустрічі 
з кимось із знайомих німців. Але все ви
рішилося у спосіб, який мені тоді здався 
чудом.

До моєї камери увійшов офіцер абверу — 
німецької військової розвідки, який після 
короткої розмови обрав мене як підходя
щу кандидатуру н.а роль німецького шпи
гуна в тилу Радянської Армії. Він сказав, 
що мене направлять на підготовчі курси, 
але спершу я повинен пройти медичний 
огляд. На мій подив (я ж був цілком здо
ровий) мене визнали хворим і випустили 
на свободу.

Вже значно пізніше я дізнався, що офі
цер абверу, який так розпорядився моєю 
долею, в дійсності був радянським розвід
ником. То був Рудольф Іванович Абель, що 
мав кличку Алек. Німецька розвідка дору
чила йому вербувати агентів для підривної 
роботи в лавах Радянської Армії. Абель 
використовував це для врятування військо
вополонених та інших радянських людей, 
примушених працювати на німців. Коли 
мої товариші дізналися, що мене затрима
ли, вони спішно повідомили Москов
ський центр, і вже звідти Алек дістав до
ручення визволити мене за будь-яку ціну. 
Так я вперше познайомився з найпрекрас- 
нішою людиною, одним з найталановитіших 
розвідників усіх часів. Наше співробітни
цтво було потім довгим і плідним»,— з лю
бов’ю згадує Гордон Лонсдейл.

Алек і Лонсдейл працювали разом спо
чатку в Мінську, а пізніше в Берліні. Гор
дон Лонсдейл влаштувався на заводі 
«Даймлер і Бенц» і підтримував зв’язок 
між Алеком і Москвою. Про цю свою ді
яльність він пише так:

«Моя робота в Берліні полягала голов
ним чином у підтримці радіозв’язку з цент
ром. Звичайно, я мав уникати патрульних 
машин, які шукали нелегальні радіостанції. 
Іноді мене охоплювала туга, але свідомість 
того, що розвідувальна робота Алека є над
звичайно важливою для перемоги над фа
шизмом, а також і для успішного розв’я
зання післявоєнних проблем, надавала ме
ні впевненості й сил.

Алек був головним джерелом інформації 
для радянського уряду, що стосувалась зу
стрічей між одним з тодішніх керівників 
американської розвідки Алленом Даллесом 
і гітлерівським генералом СС Вольфом. Ця 
інформація дала підстави для ноти радян
ського уряду від 16 березня 1945 року уря
дам Сполучених Штатів і Великобританії. 
В ноті нагадувалося про тристоронню уго
ду відносно заборони сепаратних перегово
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рів із спільним ворогом. Рузвельт і Чер- 
чілль були змушені тоді підтвердити, що 
вони й думки не мали порушити цю угоду. 
Тому, коли Гіммлер через посередництво 
шведського графа Бернадотта зробив ще 
одну спробу почати з ними переговори, за
хідні союзники відхилили цю пропозицію, 
бо знали, що переговори не залишаться не
відомими радянському урядові.

Берлінська група радянської розвідки, 
яка працювала під керівництвом Алека, 
щасливо підійшла до завершувальної фази 
війни. Гордон Лонсдейл був відзначений 
за свою діяльність. Він розповідає про 
себе:

«Наприкінці війни у трудовому таборі 
в Марієнфельді я познайомився з чудовою 
дівчиною, полькою Галиною Панфілов- 
ською. Але сталося так, що незабаром ми 
загубили одне одного. Та друзі допомогли 
нам зустрітися і незабаром ми побрались. 
Моя дружина завжди була для мене 
справжнім другом і чудовою матір’ю на
ших дітей. Ми були розлучені протягом 
багатьох років, але вона ніколи не нама
галася дізнатись, з яким завданням і куди 
мене посилають».

Після війни Гордон Лонсдейл вчився 
в Радянському Союзі. В січні 1950 року 
йому якось подзвонив Антін, один з това
ришів, що працював з Лонсдейлом і Абе
лем у розвідувальній групі в Білорусії, 
і попросив зайти до нього. Він повідомив, 
що Алек знаходиться у Сполучених Шта
тах. його досконале знання гітлерівської 
розвідки допомагає тепер стежити за тим, 
як колишні націсти стягуються до США. 
Вони влаштовують таємні зустрічі з впли
вовими американськими промисловцями і 
мілітаристськими елементами у Пентагоні. 
Колишні націсти ставали знову небезпечни
ми. Завданням Алека було стежити за ни
ми і викривати їхні наміри.

Потім Антін підійшов до того, за чим, 
власне, він покликав Лонсдейла. Алек про
сив надіслати до нього Гордона як поміч
ника.

Холодна війна проти соціалістичних кра
їн була тоді в самому розпалі, зростала 
небезпека розв’язання третьої світової 
війни, і Гордон Лонсдейл погодився з про
позицією свого колишнього шефа. Але як 
дістатися до Сполучених Штатів?

Було вирішено, що його перекинуть спо
чатку до Західної Німеччини, а звідти вже 
він поїде до Нью-Йорка як німецький емі
грант. Лонсдейл дістав документи на ім’я, 
під яким жив колись як фольксдойч. До 
цього спричинилися дві обставини. По-пер
ше, американці могли по захоплених на- 
цістських архівах встановити, що такий 
собі X (своє німецьке прізвище Лонсдейл

не може розкрити навіть тепер, щоб не на
шкодити людям, які допомогли йому при
бути в США) дійсно існував, по-друге, як 
німець, що воював на Східному фронті, 
Лонсдейл міг проникнути до німецько-аме
риканських кіл в Нью-Йорку, а в цьому 
полягало одне з його завдань.

В уряду Західної Німеччини Гордон 
попросив дозволу емігрувати до Сполуче
них Штатів. Наприкінці 1950 року він цей 
дозвіл отримав і виїхав до Нью-Йорка. 
Ось перші його враження від перебування 
в цьому місті:

«Спочатку я почував себе якимсь очма
нілим, Відразу пригадалось визначення 
Нью-Йорка як міста Жовтого диявола, і я 
був вражений, як мало там змінилося з то
го часу, відколи Горький це написав.

На третій день по приїзді мала статися 
перша зустріч з Алеком. Я йшов поволі 
по Сентрал-парку до умовленого місця. Там 
стояла лавка, на ній сиділа стара жінка. 
Поруч — Алек. Ні він, ні я й виду не па
дали, що знайомі; Я сів і, привітавшись 
з жінкою, зауважив, що сьогодні чудовий 
день. Після короткої розмови жінка підве
лася й пішла собі геть.

«Ти маєш рацію,— сказав Алек.— Сього
дні дійсно чудовий день». І він почав го
ворити своїм лагідним і водночас чітким 
голосом. Говорив дуже коротко. Я мав ста
ти його помічником в справах зв’язку. Тре
ба було налагодити роботу радіостанції 
і кур’єрської системи. Далі я мав викону
вати певні завдання, пов’язані з нашою ми
нулою роботою,— слідкувати за колишніми 
націстами.

Я міг говорити з Алеком цілі години. Він 
завжди був для мене надзвичайно цікавою, 
а в багатьох відношеннях — винятковою 
людиною.

Цей тихий, старіючий чоловік з повіль
ною ходою ніколи не привертав увагу сво-

Г. Лонсдейл (праворуч) як «бізнесмен» з одним з 
своїх компаньйонів в США.
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ею зовнішністю і легко губився в натовпі. 
Його проникливий і інтелігентний погляд 
ніколи надовго не зупинявся на чомусь, 
але завжди помічав і відзначав все, що 
було дійсно цікавим. Його наполегливість 
і самовладання завжди вражали і захоп
лювали мене.

Один з наших товаришів розповів про 
такий випадок. Якось увечері він зустрівся 
з Алеком на погано освітленій вуличці 
в Нью-Йорку. Алек мав при собі надзви
чайно важливі документи і велику суму 
грошей.

Раптом з-за рогу з’явився чоловік з пісто
летом і вигукнув: «Руки вгору!»

Поки наш товариш розмірковував, який 
прийом дзю-до застосувати, грабіжник вже 
лежав на землі і корчився від болю. Його 
пістолет був в руках у Алека. Він витягнув 
з нього магазин і викинув у канал. «Нада
лі вибирай когось більш- підходящого»,— 
сказав Абель грабіжнику...»

Гордон Лонсдейл пише про характер ро
боти, яку виконувала в США група під ке
рівництвом Алека.

«Західна преса звичайно намагається 
створити уявлення, ніби цілі радянської 
розвідки мають виключно воєнний харак
тер. Але подібне твердження дуже далеке 
від правди. Незважаючи на те, що моя 
праця в Сполучених Штатах полягала на
самперед в налагодженні зв’язку з цент
ром, я був добре обізнаний з головними 
цілями організації Алека, які майже ціл
ком носили політичний характер.

Для миролюбних народів є життєво 
важливим мати точні відомості про задуми 
паліїв війни в США. У цьому напрямку ро
биться дуже багато, цьому підпорядкована 
і розвідувальна діяльність.

Нашим головним завданням було добу
вати інформацію про націстів, які тепер 
працювали в Сполучених Штатах. Особли
ву увагу ми зосередили на кількох колиш
ніх націстських розвідниках, які привезли 
з собою архіви і відомості про гітлерів
ських агентів часів другої світової війни. 
Ми мали точні дані про те, що ці люди 
тісно зв’язані з реваншистськими елемен
тами в ФРН, які найкращим шляхом для 
повернення своєї колишньої мбгутності 
вважали війну між Сполученими Штатами 
і Радянським Союзом. Щоб досягти цієї 
мети, вони не гребували нічим. їхня діяль
ність була тим більш небезпечною, що її 
підтримували «скажені» в американській 
урядовій машині, і вони використовували 
будь-який привід для роздмухування воєн
ного психозу. Багато таких «скажених» бу
ло насамперед у Пентагоні. Треба було 
також добувати інформацію про підривну 
діяльність ЦРУ у соціалістичних країнах.

Я з задоволенням пригадую нашу роботу 
під час війни в Кореї. Дані, які ми тоді 
здобули, відіграли велику роль для вбере
жений світу від атомної катастрофи.

Нам пощастило вчасно отримати інфор
мацію про плани генерала Макартура, який 
хотів перенести воєнні дії на територію 
Китаю.

Ці плани не здійснилися, бо наші вчасні 
контрзаходи примусили тодішнього прези
дента США Трумена відступити від краю 
безодні».

•І* Н- ^

Гордон Лонсдейл розповідає далі про ро
боту в США.

«Повернусь до своєї зустрічі з Алеком 
в Сентрал-парк. Він попередив мене, що 
ми повинні бачитися дуже рідко. Замість 
зустрічей ми використовували тайники, роз
ташування яких назвав мені Алек. Таким 
тайником був, наприклад, невеликий душ
ник на стіні одного магазину на маленькій 
вуличці біля Бруклінського мосту. Я не по
винен був туди ходити, доки не побачу на 
паркані сусіднього парку накреслений 
крейдою маленький хрестик. Минуло кіль
ка днів, поки цей хрестик з’явився. Вдень 
я оглянув все навколо. Коли ж стемніло 
і я переконався, що ніхто за мною не сте
жить, підійшов до тайника і витягнув з ньо
го пакунок.

Розгорнувши його вдома, я побачив там 
20 стодоларових банкнотів і демонтований 
короткохвильовий передатчик з десятимет
ровою антеною. Це був чудовий апарат. 
Коли я його змонтував, то міг зв’язатися 
з будь-якою частиною світу. У порівняно 
короткий час мені пощастило налагодити 
зв’язок з центром і всередині нашої мере
жі. Наші зв’язки стали регулярними, і Алек 
почав давати мені нові завдання. Я, зви
чайно, не можу розкрити змісту цих зав
дань, але наведу кілька методів, якими ко
ристувався.

Ж  4 : Ф

Гра в шахи — дуже поширена у Радян
ському Союзі. Я полюбив шахи, коли пере
бував серед білоруських партизанів. У 
Нью-Йорку теж часто ходив грати у Сен- 
трал-ларк. Коли я нахилявся над дошкою, 
вдаючи, ніби слідкую за грою інших, я ви
вчав людей, що оточували мене. Серед ша
хістів були не самі лише американці англо
саксонського походження, тут можна було 
почути польську, французьку та інші мови. 
Саме тут я познайомився з людьми, які 
мене цікавили з професійного боку. Серед 
них був один німець, що працював у важ
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ливій для мене установі. Якось він запро
сив мене до себе додому пограти в шахи. 
Звичайно, не обійшлося без пляшки вина, 
яке він п’є, за його словами, для творчого 
натхнення.

Цей німець, буду називати його Гансом, 
заявив, що, хоч він і не поділяє моїх полі
тичних поглядів (він гадав, що знає їх!), 
все ж радий зі мною зустрічатися.

У нього я познайомився з іншим німцем 
Бертольдом, який працював разом з Ган
сом. Бертольд не цікавився шахами, йому 
подобався покер. Це була для нього згуб
на пристрасть, бо він програвав набагато 
більше, ніж мав. Я позичав йому гроші, 
і дуже швидко він заборгував мені більше, 
ніж міг би колись повернути.

Бертольдова пристрасть до грошей у по
єднанні із запеклою ненавистю до усього 
американського штовхнула його у мої обій
ми. Протягом кількох місяців він старанно 
постачав мені інформацію і документи про 
підготовку американців до війни, а також 
про діяльність ЦРУ, спрямовану проти со
ціалістичних країн.

Інше цікаве знайомство сталося після 
того, як я дістав від Алека завдання вико
ристати інформацію Бертольда, в якій зга
дувалося ім’я одного агента західноніме
цької розвідки генерала Гелена, і неодмін
но зв’язатися з цим агентом. Пізніше ми 
дали цьому німцю кличку Гросс.

Я попросив своїх знайомих німців пред
ставити мене Гроссові. Коли ми з ним по
знайомились ближче, він навіть потовари
шував зі мною. Цьому, мабуть, сприяли 
імена кількох спільних знайомих, що жили 
в Західній Німеччині. Гросс не робив із 
своєї роботи у Гелена ніякої таємниці, 
правда, багато з того, що він мені говорив, 
ми уже знали. Але і нових відомостей не 
бракувало. ^Якось, коли Гросс трохи пере
пив, він почав вихвалятися можливостями 
своєї організації і сказав, що Гелен навіть 
посадив свого агента в штаб американських 
військ у Західній Німеччині. Цей агент да
вав дуже точну інформацію про американ
ські плани відносно організації Гелена. За 
словами Гросса, американські плани Геле
ну не подобались, і тому він хотів заснува
ти спеціальний відділ, який діяв би проти 
західних держав. Пізніше я дізнався, що 
Гросс був добре інформований. Такий від
діл був дійсно створений під назвою «Від
ділення стратегічно-розвідувальної служ
би». Його скрита назва — «Архів».

Незабаром Гросс відвідав мене знову. 
Того дня він пережив, мабуть, найбільше 
потрясіння в своєму житті. У моїй кімнаті 
Гросса зустрів його власний голос. Лопо
тіння п’яненького німця,. що під час на

шої минулої зустрічі виказував таємницю, 
я записав на магнітофон...

Гросс відразу ж метнувся рвати стрічку, 
але я його заспокоїв, сказавши, що маю 
іншу копію.

— Чого тобі від мене треба? — зрештою 
запитав він.

Я сказав, що мені, агенту американської 
таємної поліції — ФБР, потрібна така ін
формація. Мої хазяї добре заплатять за 
інший, такий же важливий матеріал і од
ночасно гарантуватимуть йому особисту 
безпеку. Гросс відповів, що, мовляв, гроші 
нікому не завадять, але він не зможе довго 
тішитесь ними, бо Гелен має своїх агентів 
й у ФБР. Я запевнив, що ніхто не знатиме 
його справжнього імені.

Гросс погодився і працював на мене, аж 
поки не поїхав із Сполучених Штатів. Піз
ніше я довідався, що його звільнили з ор
ганізації Гелена і незабаром він помер».

* * *

Гордон Лонсдейл успішно працював у 
Сполучених Штатах до 1954 року, коли йо
го перевели в Англію. На прощання Алек 
розповів все, що знав про важливі об’єкти, 
на яких Гордон має зосередити свою увагу 
в Англії, і найбільше про Центр по підго
товці бактеріологічної війни у Портоні. Там 
тоді вивели кілька видів бактеріологічної 
зброї, і треба було їх добре вивчити, щоб 
створити ефективні засоби протидії.

Алек повідомив також, що в Портоні 
почав працювати один гітлерівський вій
ськовий злочинець, — мікробіолог. Він таєм
но готував провокації, розраховані на погір
шення стосунків між Заходом і Радянським 
Союзом. Все це Гордон Лонсдейл мав пе
ревірити і уточнити, крім того він мав 
стежити за воєнними готуваннями Сполу
чених Штатів, які тримали на території 
Англії кілька своїх військових баз.

Обговоривши всі можливі шляхи, Алек 
з Лонсдейлом вирішили, що найкращий 
спосіб для Гордона виїхати до Англії — це 
перевтілитися в самого себе, тобто стати 
канадським громадянином Гордоном Лонс
дейлом.

У січні 1955 року Лонсдейл був готовий 
виїхати для виконання нових завдань.

«Алек дав мені імена і відомості про 
людей, яких я зустріну в Європі. Я мав ви
робити плани, щоб мої зустрічі пройшли 
без ускладнень.

Ми знали, що виконання поставлених пе- 
реді мною завдань вимагатиме одного-двох 
років і що найкращим приводом для три
валого перебування в Англії було б на
вчання.
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Радісна зустріч з маленьким сином. У

У Нью-Йорку, прочитавши численні ого
лошення про англійські учбові заклади, ми 
вирішили, що я поїду вчитися до Вищої 
школи африканських і східних мов при 
Лондонському університеті. Ця ідея при
пала мені до смаку, адже я давно мріяв 
вивчати східні мови, крім того, Алек знав, 
що в цю школу направляють офіцерів бри
танської військової і політичної розвіду
вальної служби. А на цих джентльменів 
не завадило б подивитися трохи ближче...»

Влітку 1955 року по дорозі в Європу 
Лонсдейл познайомився з американським 
майором авіації Раймондом Стрбу, який 
служив на базі стратегічної авіації США 
в Лакнхейті у Східній Англії.

Потім Строу часто запрошував Гордона 
на уїкенд, познайомив його з іншими аме
риканськими офіцерами. Під час таких зу
стрічей Лонсдейл добував надзвичайно ці
каві дані про плани Пентагону, збирав ба
гато іншої важливої інформації.

У жовтні 1955 року Гордон Лонсдейл по
чав своє навчання у Вищій школі африкан
ських і східних мов.

«У школі я, звичайно, вивчав все, що 
нам викладали,— згадує Лонсдейл,— але 
найстаранніше вивчав я колег.

У спосіб, таємницю якого не можу роз
крити, мені пощастило бути зарахованим 
до групи англійських офіцерів-розвідників. 
Незабаром я їх всіх добре знав — знав їхні 
характери, нахили і навіть домашні адре
си. Став у пригоді й мій фотоапарат. Я ро
бив знімки на веселих вечірках, які влаш
товував наш колега — канадський дипло
мат Томас Пап. Він був гостинним госпо
дарем і напої текли на його «прийомах» 
рікою, а вони, як відомо, дуже швидко роз
в’язують язики.

У нашій групі вчився американець Бредт, 
який вирішив вивчати китайську мову 
в Лондоні, бо це було дешевше, ніж в Спо
лучених Штатах, крім того, це давало йо
му можливість побачити Європу. У школі 
його, як американця, не дуже любили, і він 
часто сідав на лекціях поруч мене. Якось 
він підштовхнув мене і сказав пошепки: 
«Послухай, Гордоне, крім тебе і мене, тут 
всі шпигуни».

Звичайно, було дуже цікаво проводити 
кілька годин на день з англійськими роз
відниками, але не в цьому полягало моє 
головне завдання.

Треба було збирати відомості про різні 
види бактеріологічної зброї.

Ми дізналися, що в Портоні працюють 
кілька націстських вчених і що вони зв’я
зані із своїми співвітчизниками в ФРН. 
Працюючи нібито за завданням англійсько
го уряду, вони переслідували і свої власні 
цілі, які, безсумнівно, були провокаційні 
і дуже небезпечні. Адже ми мали дані про 
те, що вони хочуть застосувати деякі виве
дені ними види бактерій. Треба було пере
шкодити цим планам. Робити це непомітно, 
але, в^разі, коли виникне така потреба, ви
крити їх перед широкою громадськістю».

Це завдання Гордон Лонсдейл успішно 
виконав.

* * *

Після першого року перебування Гордо
на Лонсдейла в Англії стало ясно, що жити 
йому тут доведеться довше, ніж передба
чалося спочатку. Треба було подбати про 
те, щоб після закінчення коледжу обрати 
якесь легальне зайняття. Лонсдейл скори
стався своїм досвідом, набутим у* Сполуче
них Штатах, і став підприємцем — ком
паньйоном кількох фірм. Одна з цим фірм 
виробляла електронні замки. Представлені 
на Міжнародній виставці в Брюсселі, во
ни здобули у 1960 році Золоту медаль, як
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найкращий англійський винахід. Численні 
фото із зображенням власників фірми, се
ред яких був і Гордон Лонсдейл, обійшли 
всю англійську пресу.

Наприкінці 1960 року Лонсдейл помітив, 
що за ним слідкують. Він обмежив зустрічі 
із своїми людьми до мінімуму. Ті, кому 
загрожувала небезпека, негайно залишили 
Англію.

7 січня 1961 року Лонсдейл йшов на чер
гове побачення з працівником однієї мор
ської бази Гаррі Гаутоном і його нарече
ною Етель, яка теж працювала на базі. Ці 
люди могли стати джерелом інформації про 
бактеріологічний центр у Портоні. Під час 
цієї зустрічі Лонсдейла заарештували і 
22 березня 1961 року засудили до 25 років 
ув’язнення, незважаючи на те, що йому не 
могли інкримінувати ніякої діяльності, 
яка б загрожувала небезпеці Англії. Прав
да, це допомогло пізніше, коли 22 квітня 
1964 року англійські власті обміняли 
Лонсдейла на свого розвідника Грейвіла 
Віна, засудженого у Радянському Союзі.

Протягом усіх трьох років, поки Лонс
дейл сидів у тюрмі, англійська розвідка на
магалася привернути його на свій бік. Йо
го відвідував колишній колега по коледжу, 
працівник британської розвідки Елстон, і 
пропонував йому свободу, коли він розпо

вість все, що знає. Лонсдейл віддав пере
вагу ув’язненню, він не став зрадником.

У своїх мемуарах він пише:
«Жодний розумний читач не може при

пустити, що я розповів тут про все, що 
робив під час свого перебування в Англії. 
Але один аспект моєї діяльності мусить бу
ти цілком ясним. Я ніколи не вважав, що 
моя праця спрямована проти Англії як кра
їни. Я не робив нічого, що пошкодило б 
інтересам англійського народу. Це сто
сується в однаковій мірі всіх моїх колег. 
Ми добре розуміли, яку небезпеку для всьо
го людства становлять гітлерівські недо
битки і американські мілітаристи.

Немає потреби підкреслювати, що із са
мих лише моїх спостережень не можна бу
ло скласти повного уявлення про стан 
справ. Але я діставав частки потрібних ві
домостей, які давали змогу відтворити кар
тину в цілому.

Жодна розумна людина не вірить тепер, 
що Радянський Союз або інші соціалістичні 
країни хочуть війни. Захід запевняє, що 
так само не хоче війни, але на Заході, 
крім людей доброї волі, є Пентагон, є ні
мецький мілітаризм, є інші вороги миру. 
Та інформація, яку я й мої товариші зби
рали про агресивні плани Пентагону і Пів
нічноатлантичного пакту, зменшували 
можливість ядерної катастрофи».

СКЛАДНА СПРАВА. 
Міські власті Трентона 
(штат Нью-Джерсі, США) 
розпочали кампанію проти 
брутальної лайки й образ
ливих виразів. З цією метою 
вони видали детальний ре
єстр слів та виразів, які 
«віднині забороняється вжи
вати під страхом штрафу й 
ув’язнення». Але справа ус
кладнилася тим, що гро
мадськість вимагає тепер 
заборони самого «словни
ка» — на підставі закону, 
ухваленого його упорядни
ками.

ПЕРЕХОПИЛИ РЕКОРД. 
Італійська поліція опубліку
вала відомості, які свідчать 
про втрату американцями 
одного рекорду. Досі серед 
іноземців, затриманих іта
лійськими поліцаями за всі
лякі бешкети, завжди на 
першому місці були амери
канські туристи. Минулого 
року їх в цьому відношенні 
переплюнули туристи з 
ФРН.

ЗАКОН!.. Місіс Маргарет 
Пейн виписала чек на суму 
18 фунтів стерлінгів на на
сипці і відправилася в банк. 
Незвичайний чек було спла
чено негайно. Один лондон
ський журналіст використав 
досвід місіс Пейн і виписав 
чек на шкаралупі звареного 
яйця. Педантичні клерки 
лондонських банків, сплачу
ючи подібні чеки, посила
ються на діючий і досі за
кон, виданий в Англії ще 
1862 року. В ньому, мовляв, 
нічого не говориться «про 
форми і види чеків».
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РОЛЛАШВСЬКИЙ ТЕАТР
Відомий французький критик П’єр 

Лакро, перелічуючи вдалі театральні 
вистави, показані глядачам в різних 
містах країни, найбільш докладно зу
пиняється на двох спектаклях — 
«Прийде час» Ромена Роллана в те
атрі його імені у Вільжюїф (передміс
тя Парижа) і «Незнайомий генерал» 
Рене де Обальдіаса в драматичному 
театрі Ліона.

Театр імені Роллана відкрився зов
сім недавно, до роботи в ньому залу
чені такі відомі режисери, як наприк
лад Гі Кайят. Він і здійснив постанов

ку п’єси Роллана, що має величезний 
успіх.

Нову виставу Ліонського театру 
П’єр Лакро характеризує як зразок 
сценічної публіцистики.

«Незнайомий генерал» — це го
стрий сатиричний твір антимілітарист
ського змісту.

Спектаклі «Прийде час» і «Незнайо
мий генерал» поставив режисер Мар
сель Маршаль. «Отже, —  пише на 
закінчення П. Лакро, — французька 
театральна провінція може дечого 
навчити й парижан».

«2 ■ Ф»
Така коротенька позначка дедалі 

частіше з ’являється на французьких 
кіноафішах, у газетних кінооглядах

«2-Ф» — батько й син Фернанделі.

тощо. А розшифровується вона дуже 
просто — «Два Фернанделі».

Йдеться, по-перше, про популярно
го французького комедійного актора 
Фернанделя, а по-друге — про його 
молодшого сина Франка, одного з 
трьох дітей відомого актора, який ви
рішив піти стопами свого батька.

В 1964 році Франк зіграв першу 
роль у музичному фільмі. Доти він 
виступав на естраді як співак. Дебют 
молодого актора був вдалий, і вдруге 
він з ’явився на екрані вже як£партнер 
свого батька — у фільмі «Невдячний 
вік», випущеному студією «Гафер».

Критика передрікає Франку Кон
стантину (таке справжнє прізвище 
Фернанделя) блискуче майбутнє. Так 
само, як його батько, Франк багато 
працює над собою, вимогливо .ста
виться до ролей, що їх йому пропо
нують виконувати. ^

ЧИ МАЮТЬ «ЗЩКИ» ПРАВО 
НА ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ?

В різних радянських виданнях вже 
неодноразово розповідалося про го
нитву буржуазної «жовтої» преси за 
сенсаціями з особистого життя ві
домих акторів зарубіжного кіно. Але 
життя подає все нові й нові факти. 
Дійсно, чи мають уславлені актори 
західного кіно право на особисте 
життя? Здавалося б, на це запитан
ня можна відповісти тільки ствердно.

І все ж його без кінця ставлять, тому 
що існує скандальна преса, яка ре
гулярно друкує на своїх сторінках 
сенсаційні плітки й історії, здебіль
шого висмоктані з пальця низько
пробними перодряпами. Тиражі та
ких газет у Франції (це, насамперед, 
«Франс-діманш», «Ісі Парі», '«Парі 
прес» та інші) величезні — мільйон 
примірників і більше.

АВСТРІЯ

У Відні проведено «Тиж
день Франца Грільпарцера». 
під час якого театри пока
зали п ’єси цього австрійсь
кого драматурга. «Драматур
гія Ф. Грільпарцера», — пи
сала з цього приводу газета 
«Фодьксштімме», — нале
ж ить до скарбниці наш ої л і
тератури і театрального ми
стецтва».

* * :?•

Режисер Ш лендорф Е к р а 
нізував роман австрійського  
письменника Роберта М узі- 
ля «Збентеження вихованця 
Терлесса». Лукіно Вісконті 
нещодавно повідомив, що 
приступає до екранізації ін
шого роману Музіля «Люди
на без властивостей».

АНГЛІЯ

Актор Альберт Ф іннсй за
снував власну кіностудію і 
має намір зняти свій пер
ший фільм «Чарлз Баблз», 
в якому виступить -чтакож  
в одній з головних ролей.

Альберт Фінней.
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Лондонський театр «Ко- 
вент-гарден» показав лю
бителям оперного мистецтва 
дві нові постановки: «Прин
цесу Турандот» Пуччіні та 
«Сон літньої ночі» Бенджа- 
міна Бріттена. Рецензент га
зети «Дейлі уоркер» Сінтія  
Грінвуд відзначає високу 
виконавську майстерність  
оркестру театру «Ковент- 
гарден» під керівництвом  
диригента Чарлза Маккера- 
са.

БЕЛЬГІЯ

Під час «Фестивалю моло
дого театру» в Льєж і най
більш ий успіх  випав на до
лю нещодавно створеного 
«Нового театру», або, як йо
го вже тут назвали, «Театру 
революційної драматургії». 
Репертуар цього колективу 
складається з творів Брехта, 
Гарсіа Лорки, К. Сімонова. 
На ф естивалі театр показав 
п’єсу Бертольта Брехта «Ка
р’єра Артуро У ї» .

ГОЛЛАНДІЯ

Амстердамська картинна  
галерея протягом багатьох 
років розш укує невідомі або 
зниклі твори Рембрандта й 
інш их видатних ф ламандсь
ких майстрів живопису. Ос
таннім часом галерея попов
нилася двома цінними екс
понатами. Перший з них — 
твір Рембрандта «Святе с і
мейство за вечерею», напи
саний 1640 року, другий — 
картина блискучого пейза
жиста XVII століття Альбер
та Кейпа «Пейзаж  з двома 
рицарями».

ГРЕЦІЯ

«Скульптур а XX сторіччя»  
тдк. називається велика ви
ставка, влаштована * в А ф і- 1 
нах, на тлі історичного А к 
рополя. За задумом ї ї  орга- \ 
нізаторів, виставка м,ає по
казати, як сучасні майстри 
пластики використовують * 
традиції античної скульпту
ри.

Бурвіль у фільмі «Все золото світу».

Кореспонденти «Юманіте-діманш» 
звернулися до відомих акторів, що 
стали жертвами шантажу з боку цієї 
преси, з проханням прийняти їх і ви
словити своє ставлення до неї.

Зустріч з Бріжітт Бардо відбулась 
у неї вдома.

Здивований погляд журналіста зу
пиняється на бамбуковій огорожі зав
вишки два метри, що височіє над ма
ленькою терасою.

Бріжітт пояснює:
— З цього боку я ще можу відго

родитися. Але ж я не можу замуру
вати всі свої вікна! Це ж буде справж
ня тюрма... Дивіться...

ДАНІЯ

ДвадцятипГятирічна Лоне 
Херц — одна з провідних  
акторок датського театру і 
кіно. Херц з успіхом висту
пала у п’єсах Ібсена, Ионес
ко* та ін.

Молода актриса вже зня
лася в тринадцяти ф ільм ах. 
Остання ї ї  робота — роль у 
новому ф ільмі «Тіне» — ек
ранізації повісті датського Бріжітт Бардо у фільмі «Віва Марія», Жан Габен.
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І вона вказує на освітлене вікно у 
будинку навпроти. Там за велику пла
ту найняли кімнату фоторепортери 
і з допомогою телеоб’єктивів зніма
ють актрису, коли вона і не підозрює 
цього.

— Найстрашніше, — каже Брі- 
жітт, — це постійне відчуття, що за 
тобою стежать, тебе переслідують. 
Це жахливо!

Актриса розповідає, що після її по
вернення з Мексіки, де вона зніма
лась у фільмі «Віва Марія», один з 
таких писак попросив по телефону 
прийняти його. Йому відмовили під 
тим приводом, що акторка стомила
ся і навіть не виходить з дому. Але 
журналіст зразу ж заявив, що це не
правда і перелічив місця, які Бардо 
в цей день відвідала.

—  За мною шпигували, і я навіть 
не помітила цього, — з обуренням 
каже Бардо.

Жан Габен прийняв кореспондента 
«Юманіте-діманш» в робочій обста
новці —  саме знімався новий фільм. 
Під час інтерв’ю він висловив своє

глибоке обурення з приводу безкар
ності жовтої преси. Плітки, брехня, 
що їх розпускає ця преса навколо 
особи Габена та його дружини, 
отруюють життя їхнім дітям. І це най
більше непокоїть Габена.

Бурвіль розмовляв з кореспонден
том за лаштунками театру, у скром
ній артистичній кімнаті, де гриму
вався перед виходом на сцену. Він 
розповів про неприємну зустріч з 
однією, так би мовити, журналісткою. 
Вона обманом домоглася зустрічі з 
актором. Бурвіль розповів їй про 
свою роботу, плани на майбутнє, а в 
газеті з ’явилися вигадані історії про 
сімейне життя Бурвіля, про те, як він 
снідає, про його стосунки з товари
шами по праці.

— Вони цікавляться акторами тіль
ки тоді, коли ті вже добре відомі, —  
каже Бурвіль. —  І пишуть про них 
статті тому, що за них добре платять. 
А кожний справжній талант пробиває 
собі дорогу без будь-чиєї допомоги.

Демократична преса Франції ціл
ком солідаризується з цими голоса
ми протесту. Лоне Херц у фільмі 

«Тіне».

«ДИКЕ СІМ’Я»
Така назва першої режисерської 

роботи молодого американського ак
тора Брайєна Дж. Хаттена. Дебют ви
йшов вдалий — Хаттен зняв хороший, 
цікавий і правдивий фільм. Сюжетна 
лінія кінокартини нескладна.

Двоє бездомних молодих людей — 
хлопець і дівчина — мандрують по 
країні в пошуках кращої долі. Випад
ково зустрівшись, вони вже не розлу
чаються. Спільні злигодні, що випа
дають на їхню долю на цьому нелег
кому шляху, — а молоді люди подо
рожують з Нью-Йорка в Каліфорнію, 
— зближують їх, і між ними зарод
жується глибоке, щире кохання. Такий

сюжет дає режисерові змогу розгор
нути перед глядачем широку карти
ну життя в Сполучених Штатах, і це 
найцікавіше у фільмі, бо Америка 
Хаттена різко відрізняється від того 
солоденького раю, який рекламує й 
прославляє стандартна продукція Гол
лівуда.

Глядач бачить розорених фермерів, 
знедолених негрів, безробітних, бро
дяг, чує схвильовану розповідь хлоп
ця про загибель його матері, сезон
ної сільськогосподарської робітниці, і 
проймається його болем і гнівом.

Головні ролі у фільмі виконують 
актори Майкл Перкс і Селія Кей.

письменника-класика Герма- 
на Банга. Дія ф ільм у від
бувається в часи датсько- 
прусської війни.

За чудову гру в цій кар
тині Лоне Херц нагородже
на почесною премією датсь
ких критиків.

ДРВ
Під час одного із злочин

них бомбардувань території 
Демократичної Республіки  
В’єтнам американською аві
ацією, бомба влучила в буди
нок студії документальних  
ф ільм ів. Та вже наступного  
дня студія відновила свою 
роботу. Отак, під вогнем 
агресорів, у надзвичайно  
важких і складних умовах, 
в’єтнамські кіномитці ні на 
день не припиняю ть своєї 
корисної роботи.

«Ми вважаємо докумен
тальне кіно великою вихов
ною силою, — сказав дирек
тор студії Кванг Хай пред
ставникам преси. — Наші 
оператори щодня ф іксую ть  
на плівці героїчні подвиги 
бійців Народної армії, трудо
вий героїзм робітників і се
лян, які роблять все для пе
ремоги над підступним воро
гом. Кіномитці пиш аються  
своєю участю  у боротьбі на
шого народу».

Кадр з фільму «Дике сім'я».

ЗАМБІЯ
В місті Лусака, засновано 

«Асоціацію національного  
мистецтва Замбії». Це перша 
спроба об’єднати театраль
них діячів, худож ників і му
зикантів. «Асоціація» всіля
ко сприятиме розвиткові на
ціонального мистецтва, вес* 
тиме боротьбу з колоніаль
ною спадщиною в галузі 
культури.

» («ЙВСЕМТ 113



Тотемні стовпи і тарелі з чорного сланцю племені гайда. С
К

А
Р

Б
И

 
І

Н
Л

М
Н

Ц
І

Б



В різних музеях світу і в чис
ленних американських та євро
пейських приватних колекціях 
зберігається багато шедеврів 
самобутнього мистецтва індіан
ців Північної та Південної Аме
рики. Найбільш цінною вва
жається колекція тотемних 
стовпів і вирізьблених з чорно
го сланцю тарелів, що належа
ли племені гайда, яке жило на 
узбережжі Тихого океану. Чор
ний сланець, з якого виготовле
ні ці шедеври, фактурою своєю 
нагадує поліроване чорне де
рево і зараз видобувається ли
ше в одній копальні світу —  
на островах Королеви Шарлот- 
ти. Нащадки гайда і тепер ви
готовляють з цього матеріалу 
дрібні сувеніри, але секрет 
майстерності, яким володіли їх
ні діди, вже втрачено.

Велика кількість тотемних 
стовпів і тарелів племені гай
да перебуває в . приватній ко
лекції американця Лея Пірсо- 
ла.

Взагалі тотемні стовпи інді
анських племен є справжніми 
раритетами, бо християнські мі
сіонери, що приносили індіан
цям «цивілізацію», вимагали 
знищення усіх святинь, яким ті 
доти поклонялися. Так знище
но було мистецькі шедеври 
ірокезів, могікан, навахо та 
інших племен. Вирізьблені з 
твердої деревини тотемні спов
ни спалювали або розбивали 
сокирами.

Витвори народного мистецт
ва різних індіанських племен 
мають своєрідні, неповторні 
особливості. В колекції амери
канця Джорджа Гея зібрано 
шедеври, створені митцями 
шестисот індіанських племен,

які населяли територію двох 
Америк від Льодовитого океа
ну до мису Горн. Це не тільки 
різноманітні тотемні стовпи із 
зображеннями предків та тва
рин, але й яскраві ритуальні 
маски, сорочки з оленячої шкі
ри, ковдри з собачого хутра, 
паски, сплетені з жил і оздоб
лені крихітними бусинками, 
знайденими на березі моря. 
Паски з колекції Гея —  надзви
чайно рідкісні й цінні взірці 
народної індіанської творчості. 
Річ у тім, що візерунки й ком
бінації кольорів на цих пасках 
мали символічний зміст й пра
вили індіанцям за письмо. В 
такий спосіб на них записува
лася історія племені. Один з 
таких пасків з колекції Джорд
жа Гея належав останньому з 
вождів могікан. На ньому запи
сано умови мирної угоди, укла
деної між могіканами й англій
цями, згідно з якими індіанцям 
дозволялось оселитись на пів
дні канадської провінції Онта
ріо.

Гею належить також ритуаль
на маска племені могікан та 
винизаний блакитними і білими 
бусинами пасок племені гуро- 
нів, виготовлений у середині 
XVII сторіччя на замовлення 
єзуїтського місіонера Жана 
Бребефа. Пасок зроблений з 
п’яти тисяч бусин, складний ві
зерунок яких зображує фігуру 
самого місіонера і хрест.

В музеї канадського міста То
ронто теж зберігається кілька 
рідкісних експонатів: ритуальна 
сокирка племені гайда, зробле
ні з хребців кита ескімоські 
келихи і тесла з нефриту.

Індіанці в Канаді й США за
знають жорстокої дискриміна
ції, животіють в злиднях у ре
зерваціях, а більшість індіан
ських племен взагалі вимерли.

Скарби ж їхньої культури на
бувають все більшої цінності і, 
так само як інші шедеври сві
тового мистецтва, потрапляють 
до броньованих підвалів бага* 
тіїв-колекціонерів.

Ритуальна маска ескімосів.

Голова ведмедя, вирізьблена з кедрового 
дерева.

Ритуальна маска племені могікан.

Ескімоське різьблення на іклі моржа.
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ІТАЛІЯ МАРІЇ НЕДКОВОЇ
Премію «Стрега» за 

1965 р. — одну з найбіль
ш их літературних премій 
Італії — одержав Паоло 
Вольпоні за роман «М ашина  
світу». У  1960 році Вольпоні 
став лауреатом премії* «Віа- 
реджо» за збірку ліричних  
віршів.

Роман Вольпоні «М ашина 
світу» є спробою по-новому 
висвітлити проблему: ма
ш ина — людина — суспіл ь
ство.

ІСПАНІЯ

Сальвадор Далі має намір 
оздобити свою резиденцію  
новим «твором». Це буде 

двадцятиметрова скульпту
ра «Христос, що леж ить». За 
матеріал С. Далі правити
муть консервні бляшанки, 
іржаві миски та інший брухт, 
викинутий морем. Лозяний  
кошик зображатиме голову 
Христа.

Марія Недкова. Робочий день.

Молода художниця Марія Недкова 
народилася і зростала в м. Пернік 
(нині Димитрово), серед шахтарів 
цього промислового центру Болгарії. 
Мабуть, саме це визначило коло твор
чих інтересів художниці. Вона при
святила свій талант зображенню ро
бочої людини, будівника нового сус
пільства.

Вже перша виставка Марії Недкової 
засвідчила прагнення молодої худож
ниці тонко й правдиво відтворювати 
внутрішній світ своїх героїв. Великі 
цикли Недкової «Минуле», «Двадця
тилітні», «Мої товариші» та інші, за 
визначенням критики, «є виразною 
історією болгарського робітничого 
класу».

Марія Недкова тривалий час прове
ла на будівництві великого болгар
ського промислового центру Кремі- 
ковці. На її очах там виростали про
мислові підприємства, будувалося но
ве місто. Наслідком безпосередньої 
участі митця в творчій праці свого на
роду був цикл «Початок», що став 
художнім літописом індустріального 
розвитку Болгарії, літописом зростан
ня нової людини.

КАНАДА
Відзначаючи 120-ті роко

вини з дня народження То- 
білевича, драматичний гур
ток ім. Івана Ф ранка при 
відділенні Товариства об'єд
наних українців Канади 
(ТОУК) у Вінніпегу поставив 
на сцені Українського ро
бітничого дому п'єсу Тобіле- 
вича «Безталанна». У  виста
ві взяли також участь жіно
чий і чоловічий хори і тан
цювальна група «Зірка».

ЦЕ СТАЛОСЯ В АЛАБАМІ
На парафіяльному святі негритян

ської общини зустрілись і покохали 
одне одного молодий робітник і дочка 
пастора. І хоч пастор не схвалює доч
чиного вибору, молодята все-таки од
ружуються. Неприязне ставлення свя
щеника до зятя посилюється, бо

Дефф (так звуть хлопця) зовсім не 
приховує того, що не поділяє погля
дів тестя, який закликає паству кори
тися білим. Більш за все пастор боїть
ся розгнівати багатих покровителів, 
які субсидують його церкву і від яких 
залежить його власний добробут. Що

НДР

У видавництві «Генш ель- 
ферлаг» вийшла книга Ерві- 
на Піскатора «Політичний те
атр». Ця робота видатного 
німецького театрального ді
яча, який працює тепер у 
Західному Берліні, написана  
ним ще в 20-х роках, але й 
досі не втратила своєї акту
альності. Думки Ервіна Піс
катора про театр, насичений  
політичними ідеями свого 
часу, знайш ли блискуче під
твердження і в його власній  
режисерській практиці і в 
роботах його учнів та послі
довників.

ПОЛЬЩА

Незабаром в одному з 
парнів Варшави буде вста
новлено пам'ятник видатній Кадр з фільму «Просто людина».
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ж до Деффа, то він не йде на угоди 
з сумлінням і не запобігає перед бі
лими. Ця взаємна неприязнь перерос
тає у гострий конфлікт. Зрештою ста
новище Деффа стає нестерпне, і він 
іде геть, так і не поступившись свої
ми принципами.

Такий сюжет художнього фільму 
«Просто людина», знятого за власним 
сценарієм американськими докумен- 
талістами Майклом Ремером 'і Ро
бертом Янгом. Ж. Садуль вважає, що 
це «найкращий, найправдивіший, най- 
прогресивніший з усіх створених до
сі фільмів про расову дискримінацію

«НЕ МОЖНА 
МОВЧАТИ!»

Гравюра Арно Флейшера «Повітряний 
напад» з циклу «Убивці».

Німецький художник Арно Флей- 
шер минулого року побував у Демо
кратичній Республіці В’єтнам, став 
свідком розбійницьких повітряних на
падів авіації Сполучених Штатів на 
мирні міста і селища ДРВ.

«Цього не можна забути, — каже 
Арно Флейшер, — і про це не мож
на мовчати. Я мушу розповісти про ці 
злочини мовою мистецтва».

Художник створив великий цикл 
дереворитів, який він назвав «Убив
ці». Арно Флейшер відтворив страш
ні картини нальотів американських 
повітряних піратів. Критики відзнача
ють, що художникові вдалося досяг
ти великої виразності, його дерево
рити нещадно таврують агресора.

в США. Драма негритянського насе
лення Півдня Сполучених Штатів роз
кривається в ньому зсередини, через 
сприйняття самих негрів».

Ремер і Янг знімали фільм в шта
тах Алабама і Джорджія, де вони 
прожили довгий час, збираючи по
трібний матеріал.

Ось що вони кажуть про свій твір: 
«Така історія могла б статися і серед 
білих, але у негрів вона буває ще 
драматичнішою і болючішою... Нам 
здається, що негритянська тематика 
є найбільш хвилюючою, драматичною 
й важливою в нашій країні».

польській письменниці Ма
р ії Конопніцькій. Автор мо
нументу — скульптор Ста
ніслав Кульон.

Н0603НАИДЕНА 
КОМЕДІЯ 

ГЕНРІХА МАННА
Генріх Манн писав, що час, коли 

він захоплювався театром, драматур
гією, був «найвеселішим періодом» 
його життя. Майже всі драматичні 
твори Г. Манна написані між 1910 і 
1923 роками. Але нещодавно знайде
но було його невідому комедію «Під
в’язка», датовану 1902 роком.

...Карнавал у Мюнхені. До худож
ниці Ліни приїздять гості з Любека —  
сестри Терміна і Корделія. Збирають
ся й місцеві друзі Ліни. Всіх їх ди
вує те, з якою легкістю й одвертістю 
весела господиня, в присутності сво
го чоловіка Габріеля, розповідає про 
людину, яку кохала до одруження. 
Гості вважають, що Ліна просто жар
тує.

Та ось у Мюнхені з ’являється її 
колишній коханець доктор Кілліх, 
авантюрист і цинік. Він починає шан
тажувати Ліну. Доктор Кілліх збирає 
колекцію —  підв’язки своїх числен
них коханок з їхніми власноручними 
автографами. Ці сувеніри є для ньо
го водночас і засобом для шантажу.

Домагаючись від Ліни відновлення 
їхніх колишніх взаємин, Кілліх водно
час починає упадати коло Терміни і 
Корделії. Для останньої, заміжньої 
жінки, це тільки розвага, Терміна 
ж серйозно мріє про одруження з 
Кілліхом.

Дізнавшись про все, Табріель 
Прехтль хоче викликати Кілліха на 
дуёль. Проте в суспільстві, до якого 
належать дійові особи цієї комедії,—  
суспільстві наскрізь лицемірному й 
облудному — все завершується ціл
ком «пристойно». Табріель Прехтль 
прощає Ліні її гріхи, Терміна одру
жується з Кілліхом, а сам доктор за
лишається вірний собі: Ліна і Корде
лія стають його, коханками.

«Підв’язка» —  це гостра і дотепна 
сатира на буржуазне суспільство по
чатку нашого століття. Комедією вже 
зацікавилися кілька театрів. її готу
ють до постановки в Ростокському 
Народному театрі (НДР) та в театрі 
західнонімецького міста Целле.

Станіслав Кульон за ро
ботою.

РУМУНІЯ
У  Бухаресті відкрився но

вий експериментальний те
атр, створений групою моло
дих митців. «М аленький те
атр» знайомитиме глядачів з 
класичною і сучасною  дра
матургією. Для прем'єри ко
лектив його обрав інсценіза
цію оповідань А. П. Чехова. 
Репертуар нового театру ш и
рокий і різноманітний. Крім 
п'єс рум унських авторів, 
«М аленький театр» ставити
ме твори Брехта, Пірандел- 
ло, Дюрренматта, Гарсіа Лор
ки, радянських драматургів 
Арбузова, Ш варца, Розова.

ФРАНЦІЯ
Фернан Леже залиш ив ба

гато цікавих літературних  
записів, де висловлював свої 
думки про мистецтво. Нещо
давно у видавництві «Гонтьє» 
вийшла збірка статей Леже. 
Це роздуми видатного худож
ника про зв'язок сучасного  
мистецтва з класичною спад
щиною, про естетику речей, 
що оточують нас у житті, 
про роль митця у сучас
ному світі.

ЮГОСЛАВІЯ
В Белграді відкрито новий 

музей сучасного мистецтва, 
в якому зібрано понад вісім 
тисяч творів югославських  
художників і скульпторів  
XX сторіччя.

При музеї створюється 
також науковий центр, де 
досліджуватиметься розви
ток сучасного югославсько
го образотворчого мисте
цтва..
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V

3.  Ф О Г Е Л Ь

Мітель Серевіль—це жи
вописець із своєю власною, 
притаманною йому одному, 
ні в кого не запозиченою ма
нерою, поетичним баченням 
кольору, винахідливий гра- 
фік-ілюстратор, що володіє 
широким діапазоном гра
фічних прийомів.

Та сказати тільки це — 
значить не сказати про Се- 
ревіля ще майже нічого. За
хоплення образотворчим ми
стецтвом — тільки одна сто
рона його творчої натури, 
одне з багатьох його уподо
бань, хоч воно — найперше 
й найглибше з усіх.

Вправно володіє пером 
М. Серевіль. Прочитайте 
його текст до фотонарису 
«Париж». Це невеличкий пу
тівник, розрахований на ту
ристів, але стиль його дуже 
далекий від традиційного 
стилю «вадемекума». Рядки 
й кольорові фото складають
ся в ліричну оду рідному 
місту:

«Ви тут у самому серці 
Парижа.

Схожий на старовинний 
корабель, пришвартований 
до берега кам’яними ланцю

гами мостів, острів Сіте — 
це Париж перших французь
ких королів.

Фок-щогла корабля — це 
Собор Паризької божої ма
тері, що голосом дзвонів 
своїх вістував вирішальні 
години французької і все
світньої історії — навалу 
варварів, тріумфи революції 
й визволення від окупації.

Масивний ланцюг у носо
вій частині корабля — це 
один з найстаровинніших 
паризьких мостів, зведений 
за Генріха IV, його й досі 
звуть «Пон-Неф» — «Новий

міст». І справді — чарівна 
краса його за 400 років не 
змарніла...

Навколо Сіте, невпинно 
розростаючись, з сивої дав
нини вбираючи в себе всі ви
значні течії художнього, ду
ховного й наукового життя 
людства, на протязі двох ти
сячоліть формувався Па
риж.

Кожне з минулих сторіч 
залишило на ньому свій від
биток, незгладимі сліди 
людських відкрить, надій і 
прогресу.

Ось чому Париж гідний

118



того, щоб його вивчали — 
вулиця за вулицею, будинок 
за будинком, і навіть камінь 
за каменем...»

Та справа* не тільки в то
му, як ця любов висловлена, 
а в тому, яка це любов. Це 
любов парижанина до Па
рижа, справжнього францу
за до своєї прекрасної сто
лиці.

Ще виразніше, ніж пи
сьменницький хист, виявив
ся у Серевіля акторський та
лант: він зіграв роль капіта
на Пікара у відомому ра
дянсько-французькому філь
мі «Нормандія—Неман», він 
виступав по французькому 
телебаченню в чеховських 
«Трьох сестрах», мріє про 
роль Трепльова в «Чайці»...

І в усіх своїх мистецьких 
іпостасях Серевіль залишає
ться одним і тим самим Се- 
ревілем — це просто різні 
форми його існування, необ
хідні умови духовної діяль
ності.

йому належать слова, що 
пояснюють внутрішню по
требу такої духовної всебіч
ності: «Треба щодня дивити
ся на довколишній світ но
вими очима... Художник по
винен весь час перебувати у 
внутрішньому русі, бо якщо 
він обмежиться якоюсь одні
єю формою самовираження, 
його творчість умре!»

Мішель Серевіль ще й 
танцюрист, професіональний 
танцюрист, який не так дав
но — до прикрої травми ко-

Шінка в жалобі.

лінного суглоба — виступав 
у складі балетної групи «Ко- 
меді франсез». На Всесвіт
ньому фестивалі молоді в 
Москві у 1957 році Серевіль

Арлекін.

Гопак.
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одержав срібну медаль за 
виконання бальних танців.

Мимоволі пригадується 
рідкісний талант нашої Лі
ни По — ця чудова балери
на наділена була ще й та
лантом скульптора. Втра
тивши зір, вона віддала 
цьому мистецтву всі сили, 
весь запал душі. Але так до 
кінця життя і не зуміла пе
ребороти в собі пекучу тугу 
за своїм хореографічним 
минулим і ліпила головним 
чином танець, — саме так: 
не танцюючих людей, а ду
шу танця у вільному чарів
ному польоті.

Серевіль теж любить зоб
ражати танець, його неве
личке полотно «Гопак», на 
якому зображено танцюри
стів ансамблю Вірського, 
майстерно передає динамізм 
і поезію танцю, яскраву 
«індивідуальність» гопака. 
Цими ж якостями позначена 
й інша робота Серевіля 
«Виконавці російського тан
цю з ансамблю Моїсєєва».

Пластичність, мелодій
ність і ритм взагалі прита
манні малюнкам Серевіля. 
Кожний втілений митцем 
образотворчий мотив — це

Варіант обкладинки до роману Сі- 
мони де Бовуар «Мемуари молодої

дівчини». Жанна д’Арк.

примхливо-вільна мелодія, в 
якій ніколи не бринять різкі 
ноти.

Крізь сірі хмари от-от про
зирне сонце.

Але при цьому більшості 
його творів притаманний 
драматизм, що відбиває су
перечливість внутрішнього 
світу сучасної людини.

Віє смутком і самотністю 
від цього твору, але водно
час і свіжим вітром прозо
рих просторів, юністю і на
дією.

Смуток Серевіля,я, мов
Іде вздовж залізничних 

рейок у сіру далину ранньої 
весни струнка дівчина. Во
логий вітер підхопив довгу 
недоплетену косу. Обліплю
ючи ноги, вітрилом тягне 
вбік залізниці ледь позначе
не пензлем легке платтячко. 
Вітер штовхає дівчину на 
рейки, але вона рветься у 
протилежний бік, туди, де

легкий серпанок, що підій
мається вгору, до сонця, та
нучи в його променях.

Зміст «Крейцерової сона
ти» Толстого художник пе
редає точно виконаною, але 
дещо поверховою алегорією: 
зламана скрипка на заліз
ничних рейках.

Серевіль створює чудові 
жіночі портрети — цілісні,
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прозоро-ясні, 
врівноважені 
д’Арк, жінки

Портрет

Сон.

гармонійко 
образи Жанни 

в жалобі, мате-

'. Євтушенко.

рі в «Материнстві», Галини 
Євтушенко та ін.

З них тільки обличчя жін
ки в жалобі несе на собі пе
чать смутку. Проте це не 
розповідь про пережиту тра
гедію—це тільки луна траге
дії, бо чорний і безнадійний 
відчай уже позаду. Очі див
ляться на світ з простодуш
ною скорботою, але в них — 
перше пробудження нового 
інтересу до зовнішнього сві
ту. Це вже життя, це вже 
згрда жити...

Близький за характером 
дівочий образ у варіантах 
обкладинки до роману Сімо- 
ни де Бовуар «Мемуари мо
лодої дівчини». З якогось 
нелегкого і, можливо, страш
ного світу дивиться на нас 
ця дівчина. Та в окремо зо
браженому обличчі і всій по
статі дівчини, яка, напруже
но випроставшись і наче чо
гось тривожно чекаючи, си-

\
Кохання.

дить на стільці (обидва зо
браження чорні, виконані 
поліграфічною фарбою), від
бито не безнадію, а вимог-

Обкладинка до «Крейцерової со
нати» Л. Толстого.
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ливу й сувору допитливість 
юності.

Серевіль невпинно шукає 
нових матеріалів, нових тех
нічних прийомів. Втім, різ
номанітність матеріалів і 
техніки — річ хоч і важли
ва, та все ж таки другоряд
на, похідна. Це лише засо
би мистецтва. І не вони роб
лять мистецтво різноманіт
ним, завжди несподіваним і 
новим. Ось придивіться до 
цих двох контурних рисун
ків «Кохання» і «Сон», вико
наних пером і тушшю на бі
лому папері, в манері ціл
ком традиційній та лаконіч
ній. На одному з них юнак 
схиляється над дівчиною, 
вона ж довірливо тягнеться 
до нього. Легке павутиння 
ліній окреслює постаті обе
режно, тонко і водночас з 
такою невимушеною вибаг
ливістю, наче биття юних 
сердець водило рукою 
художника.

Другий аркуш — і схо
жий, і не схожий на перший. 
Дивний, химерний мотив 
сну, в якому поєднані ледь 
намічені, але цілком реалі
стичні постаті на тлі нере
ального краєвиду. Чи то віт
тя голих дерев, що проро
стає неначе просто з люд
ських постатей, чи то плети
во дивовижних залізниць, 
які йдуть за обрій, перети
наючись з іншими лініями— 
прямими, звивистими і па
ралельно-симетричними. . А 
на першому плані — дівчи
на, що лежить горілиць, і 
юнак поруч з нею підбирає 
з землі якісь камінці чи мо
нети. Є в цьому рисунку 
щось фантастичне, але і в 
ньому живе, як і в усьому, 
що робить Серевіль, прозо
рий ритм, — він одягає у 
світлу одіж ясного почуття 
навіть невиразний смуток, 
навіть загадкові примари 
сновидінь.

Близькою за виконанням 
до цих аркушів є інша ро
бота Серевіля — «Материн
ство». Дуже далеким від 
традиційної олійної техніки 
є живопис цього твору. На
писано картину на дереві.

Але не на дерев’яній дошці, 
а на фанері. Художник 
вкрив її червоним грунтом і 
на два місяці виставив на 
двір. По тому перекрив тон
ким шаром розведених цин
кових білил і цвяшком на
креслив контур. А далі в 
кількох місцях — на хустці, 
тонких ключицях, опухло
стях грудей; полотні сороч
ки — додав білил погустіше, 
і вони засвітилися ніжнобі- 
лим сяйвом. Білий колір па
нує в картині. Але в крізь 
нього проглядає, наче пуль
суюча, жива і тепла кров, 
рожевий тон грунту.

Та техніка, в якій викона
но «Материнство», не харак
терна для живопису Сереві
ля. У своїх живописних тво
рах, як правило невеличких, 
він любить вільно, навіть 
випадково покладений гу
стий мазок, мішанину фарб, 
з якої, начебто без будь- 
якого попереднього задуму, 
випливає зображення — во
но часто зливається з кольо
ровими плямами, що так і 
не стають зображенням.

Дещо проміжне місце по
сідає «Арлекін». Струнку і 
легку постать, що стоїть, на
че прихилившись спиною до 
невидимої опори, написано 
стримано і строго, а деяка 
неточність, «недописаність» 
деталей лише підкреслює 
легкість і граціозність фігу
ри.

А от серія «Цирк» з її 
«Музикантом», «Балерина
ми», «Биком, що втікає», 
«Клоуном» — це справжнє 
буяння фарб, недбало роз
киданих мазків і плям. Та за 
цією начебто випадковою 
комбінацією кольорів сто
їть безпомилковий і вибаг
ливий мистецький інстинкт.

У «Клоуні» лише обличчя 
під блазнівським ковпаком 
виглядає з хаотичної мозаї
ки густих мазків, але в уяві 
глядача спливає циркова 
арена, яскраво-строкатий 
клоунський костюм.

На перший погляд, твори 
Серевіля — в своїй сукуп
ності — відзначаються над

звичайною різноманітністю 
засобів. Втім, це тільки пер
ше враження. Так, наприк
лад, працюючи переважно 
як графік, часто і вільно ко
ристуючись кольором, який 
у нього майже завжди про
зорий і легкий, Серевіль, од
нак, ніколи не звертається 
до акварелі. Творчість його 
не знає естампу — цього 
справжнього «короля» су
часної графіки.

Вже саме тільки ігнору
вання естампу, здавалося б, 
безнадійно збіднює твор
чість Серевіля. Та якби лю
дина, що навіть розуміється 
на естампі, не дуже уважно 
передивилася твори Сереві
ля, то здивувалася б, ма
буть, дізнавшись, що естам
пів в експозиції виставки не 
було. І справа тут не у «під
робці» під естампну техніку, 
а в незвичності технічних за
собів художника і головне— 
в їх специфічно сучасному 
характері. Та й сама мето
дика використання цих засо
бів сміливо варіюється 
художником.

Він використовує не тіль
ки традиційні матеріали — 
олію, гуаш, темперу, туш, 
вугільний олівець на папері 
чи полотні, але й такі, як 
казеїновий клей, гіпс, као
лін, поліграфічна фарба, 
пластинки дерев’яного шпо
ну з різноманітними тексту
рами, навіть мило на цело
фані, пластмасовій плівці 
чи фанері. Працює Серевіль 
і в жанрі аплікації. І тут в 
хід ідуть зовсім нетрадицій
ні матеріали.

Книжки з обкладинками 
Серевіля можна побачити в 
усіх країнах світу, його об
кладинки до творів Вольте
ра, Золя, Дюамеля, Мопас
сана, Жюля Ромена, Шо- 
лом-Алейхема, Сімони де 
Бовуар, Льва Толстого, Кро- 
ніна, Ельзи Тріоле та бага
тьох інших — це справжні 
перлинки графічного мисте
цтва, витончені, різноманіт
ні, але внутрішньо об’єдна
ні неповторною цілісністю 
таланту.
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ВПРАВИ ДЛЯ РОЗУ
МІННЯ ТВАРИН. У ста
туті товариства захисту тва
рин в бельгійському місті 
Больвані є й такий пункт: 

«Кожний член товариства 
повинен раз на місяць за
прягатися в плуг і три го
дини орати землю. Завдяки 
цьому легше буде уявити 
собі важке життя робочої 
худоби. Це допоможе з 
більшим запалом захищати 
інтереси наших чотириногих 
друзів».

АВТОБУС ПРИЄМНО 
ПАХНЕ. З вулиць міста 
Санта-Моніка (штат Калі
форнія, США) на деякий 
час зник бензиновий сморід. 
Міські автобуси залишали 
за собою приємний аромат 
квітів. Це одна фірма по 
переробці нафти випробува
ла свій новий виріб, який 
надає вихлопним газам при
ємного запаху.

ШТУЧНІ ТРОЯНДИ. Од
на фірма в Гонконгу поча
ла виробляти у великій 
кількості різні штучні квіти 
з запахами. І ці квіти ко
ристуються великим попи
том. Особливо популярні у 
покупців штучні троянди. В 
рекламних проспектах особ
ливо підкреслюється, що 
шипи їх ке можна відрізни
ти від справжніх.

НЕНАДІЙНИЙ ЗАСІБ. 
Оригінальний засіб захисти
ти від заморозків персикові 
дерева в своєму садку за
пропонувала американська 
мільйонерша Барбара Хат
тон. Вона наказала вкрити 
дерева хутрами — накидка
ми з соболів та норковими 
шубками. На жаль, цей за
хід не допоміг: вночі у са
док залізли злодії і «роз- 
дягли» дерева.

ГЕРОЙ ТА ГРАМАТИ
КА. На ознаменування річ
ниці Трафальгарської битви 
в Лондоні були виставлені 
для ознайомлення листи 
адмірала Нельсона до леді 
Гамільтон. Газета «Тайме» 
пише про зміст і стиль тих 
листів: «На превелике щас
тя, адмірал висловлював 
свої думки в бойових нака
зах значно краще, ніж ро
бив це в приватних листах. 
Фрази в них він будував 
хаотично і незрозуміло».

ПРЕМІЯ «НАНА». У 
Франції встановлено літера
турну премію за найгіршу 
книгу, написану протягом 
року чоловіком. Назва цієї 
незвичайної премії— «Нана». 
Заснували її жінки, у від
повідь на премію «Жюль», 
яка щорічно присуджується 
найгіршій книзі, написаній 
жінкою. Як повідомляє 
французька преса, кандида
тів на премію «Нана» не 
бракує.

САЛЮТ НАЦІЙ. Вперше 
за 1600 років існування дер
жави Сан-Маріно її відві
дав глава іншої держави — 
італійський президент Джу
зеппе Сарагат. На честь ви
сокого гостя було виконано 
салют націй — двадцять 
один постріл з єдиної в кра
їні гармати. Ту гармату 
Сан-Маріно придбало після 
першої світової війни.

ПРИВИДИ НА ЗАМОВ- 
* ЛЕННЯ. Одна західноні

мецька фірма оголосила 
прийом замовлень на до
ставку додому своїм клієн
там привидів усіляких га
тунків. Ціни на новий товар 
коливаються від 100 до 1000 
марок, в залежності від ха
рактеру замовленого приви- 
да. Фірма повідомляє, що 
працює із застосуванням но
вітніх технічних засобів 
електроніки і кібернетики.

ДО ТАКИХ ЗВИКЛИ. 
Один комівояжер розповів 
репортерам, що, подорожу
ючи протягом кількох міся
ців по містах Руру, він на 
запитання «Фах» в анкетах 
готелів давав такі відпові
ді: «Вбивця», «Насильник», 
«Аферист», «Торговець жи
вим товаром» тощо. Жоден 
адміністратор, проте, не 
звертав на ці записи ніякої 
уваги.

ПІКЛУВАННЯ ПРО ЧО
ЛОВІКІВ. Магістрат одного 
невеликого японського міста 
видав постанову, яка дозво
ляє меру стягати штрафи з 
жінок, що готують для сво
їх чоловіків несмачні стра
ви.

З ДОЩУ ТА ПІД РИН
ВУ. Житель Генуї Еміліо 
Нодаріс звернувся до полі
ції з заявою про те, що з 
його автомобіля вкрадено 
валізку. Через кілька днів 
Нодаріса викликали до по
ліцейського комісаріату й 
вручили пропажу. Задоволе
ний генуезець подякував, 
вийшов, а за кілька хвилин 
повернувся: поки виконува
лися всі формальності, зло
дії вкрали автомобіль, що 
стояв перед дверима комі
саріату.

СУМЛІННЯ ЗАМУЧИ
ЛО! Центральне податкове 
управління Англії одержало 
недавно поштову посилку, в 
якій було 4 тисячі фунтів 
стерлінгів. Якийсь анонім
ний відправник повідомляв, 
що повертає частину грошей, 
які він приховав від подат
кового відомства. «Сумлін
ня не давало мені спокою, я 
зовсім перестав спати. Як
що й тепер не спатиму спо
кійно, надішлю й решту гро
шей».

ДЕМОНСТРАЦІЯ ЗА
КОННИКІВ. У Лондоні 
двоє суддів перервали роз
гляд справ і просиділи мов
чки п'ятнадцять хвилин на 
знак протесту проти відмо
ви адміністрації замінити 
на нові крісла, що стоять у 
тому приміщенні з 1912 ро
ку.



31 грудня 1958 року уздовж 
найбільшого кладовища в Лондо
ні, де ховають бідних і бездомних, 
посувалася сумна процесія. За 
труною, збитою з дощок, йшли 
тільки грабарі та фоторепортер з 
якоїсь газети. Саме завдяки тим 
фотографіям, що їх він зробив у 
день похорону, лондонська гро
мадськість потім дізналася, кого 
поховали на найбіднішій ділянці 
кладовища.

На табличці, що залишилася на 
могилі, напис: «Сер Вільям А. Уо- 
терлоу. Нар. 18.6.1870 — помер 
27.12.1958».

Під фото, вміщеному в лондон
ській газеті «Дейлі експрес», кіль
ка рядків:

«На кладовищі для бідних в 
Уайтчепелі поховано вчора помер
лого у віці 88 років чоловіка, що 
був колись першим громадянином 
Лондона і одним з найбагатших 
людей Англії. Сер Вільям А. Уо- 
терлоу, лорд-мер Лондона з 1925 
по 1929 рік, власник відомої «Дру
карні банкнотів Вільям А. Уотер- 
лоу», відзначений у 1920 році 
званням лорда, помер у злиднях 
в одному з лондонських притулків 
для бездомних.

Колись він належав до найкра
щого англійського товариства, та, 
мабуть, у нього не лишилося 
близьких друзів, які змогли б 
влаштувати гідне його поховання.

Сер В. А. Уотерлоу кілька ро
ків тому, після тривалого судово
го процесу, був засуджений най
вищим британським цивільним су
дом— Палатою лордів — на спла
ту Португальському державному 
банкові в Ліссабоні відшкодуван
ня в сумі 610 392 фунти стерлін
гів...»

Невідомо, з якої причини —  мо
же, за браком місця, —  «Дейлі 
експрес», згадуючи про долю ко
лишнього лорд-мера Лондона, не

подала ніяких відомостей про сум
ну історію, — як саме сер Уотер
лоу став злидарем.

Читачі «Дейлі експрес» не дові
далися тоді про подробиці най
більшої грошової афери, яку зна
ла криміналістика. Кінець її —  зли
денна смерть сера В. А. Уотер
лоу.

Таємне замовлення
17 грудня 1924 року до розкіш

ного кабінету головного директо
ра «Друкарні банкнотів Вільяма 
А. Уотерлоу» завітав доктор К. Ма- 
ранг ван Іссельвеере з Гааги. Це 
був комерційний директор і спів
власник великої голландської дру
карні «Маранг і Коліньон». Вільям 
Уотерлоу прекрасно знав його і 
чимало років підтримував з ним 
торговельні стосунки.

Обидві фірми належали до ве
ликих приватних друкарень й ко
ристувалися таким довір’ям, що 
уряди багатьох держав доручали 
їм друкування банкнотів, пошто
вих марок і різних цінних папе
рів.

Доктор Маранг попросив Уотер
лоу прийняти його і зберегти в 
таємниці їхню розмову. Він пред’я
вив своєму лондонському колезі 
нотаріально засвідчений контракт, 
з якого витікало, що португаль
ський уряд доручив йому надру
кувати шістсот тисяч банкнотів по 
п'ятсот ескудо. На контракті стояв 
гриф «цілком таємно».

Прочитавши контракт, сер Уо
терлоу здивувався, адже друку
вання банкнотів не належало до 
категорії таємних справ. Але най
більш дивним здавалося те, що не 
більш, як два роки тому, саме він 
на замовлення португальського

уряду видрукував у своїй друкарні 
ідентичну серію банкнотів з таки
ми самими номерами. Доктор Ма
ранг пояснив, що йдеться саме 
про те, щоб видрукувати другий 
тираж тієї самої серії з старих дру
карських форм і на такому само
му папері.

— Але ж тоді в обігу з ’являться 
подвійні серії банкнотів вартістю 
по п’ятсот ескудо з однаковими 
номерами? — відказав сер Уотер
лоу.

У відповідь доктор Маранг ви
тяг з елегантного портфеля дру
гий документ. Це були інструкції 
португальського державного бан
ку, які підтверджували все, що 
розповідав Маранг, пояснюючи 
водночас причини такої незвичай
ної грошової операції.

Вільям А. Уотерлоу досить доб
ре знався на фінансових справах 
і розумів, що замовлення це су
перечить закону, і є нічим іншим 
як звичайним шахрайством. Але 
Уотерлоу був у першу чергу біз
несменом і тому недовго замис
лювався над мотивами дивного за
мовлення. Його влаштовувало, що 
зовнішня форма операції була до
кументально обгрунтована.

— Гаразд, — погодився Уотер
лоу. — Всі таємні сторони цієї 
справи мене не стосуються. Я по
боююся тільки одного: Португаль
ський банк матиме ускладнення, 
коли почнуть з ’являтися банкноти 
з однаковими номерами й серія
ми. Це створить враження, що в 
обігу знаходяться фальшиві гроші.

Доктор Маранг байдуже знизав 
плечима:

—  А хіба це мене обходить? Хай 
з цього приводу журиться порту
гальський уряд. Я виступаю лише 
в ролі посередника. Керівництво 
Португальського державного бан
ку спочатку звернулося з цим за
мовленням до нашої фірми. Але, 
на жаль, наша друкарня й без то
го переобтяжена, а ви вже маєте 
готові форми...

Сер Уотерлоу про всяк випа
док написав-таки листа директо
рові Португальського державного 
банку Родрігесу, висловивши всі 
свої сумніви щодо такої операції.

Та, зважаючи на таємний харак
тер справи, доктор Маранг катего
рично заперечував проти пересил
ки цього листа звичайною пош
тою. Після переговорів у Лондоні 
він сам збирався їхати до Ліссабо- 
на і висловив готовність особисто 
передати лист директорові банку.

6 січня доктор Маранг повер
нувся з Португалії і привіз від
повідь від пана Родрігеса. Лист 
було надруковано на офіціально
му банківському бланку. Сер Уо
терлоу звернувся до одного з ві
домих лондонських адвокатів і по
просив його перевірити, чи не під
роблений він. Адвокат засвідчив, 
що банківський бланк і печатка — 
справжні. Того ж самого дня дру
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карня Вільяма Уотерлоу розпоча
ла виготовлення банкнотів по п’ят
сот ескудо.

У лютому й березні 1925 року 
перші пачки з банкнотами були 
доставлені докторові Марангу в 
Лондоні.

Щоб зберегти таємницю, гроші 
запакували у старі шкіряні чемо
дани, немов би то брудна білиз
на. Доктор Маранг забезпечив се
бе дипломатичним паспортом пор
тугальської колонії Анголи, а по
свідчення, видане португальським 
консулом в Гаазі Антоніо Карло
сом дос Сантосом Бандейрою, 
стверджувало, що доктор Маранг 
є дипломатичним кур’єром порту
гальського уряду. Таким чином, 
будь-які митні перевірки були усу
нені.

Шахраї з Ліссабона
В той час, коли в Лондоні на 

повний хід йшло друкування банк
нотів, у Ліссабоні розпочався дру
гий акт цього незвичайного за 
своїми масштабами шахрайства.

У столиці Португалії з'явився 
47-річний інженер-гірник Артур 
Віргіліо Альвес Рейс. Останнім ча
сом він провадив геологічні розшу
ки в Анголі, а тепер домагався 
концесії на створення банку. Його 
компаньйоном був якийсь Адольф 
Ганнієс, що видавав себе за адво
ката.

Рейс і Ганнієс доводили, що ме
тою нового банку буде залучен
ня капіталів для фінансування еко
номічного розвитку Анголи. Такі 
заходи відповідали планам порту
гальського уряду, і він дуже 
швидко погодився на відкриття 
банку. У будинку колишнього ве
ликого магазину Рейс і Ганнієс у 
березні 1925 року відкрили банк 
з вивіскою «Банко Ангола».

Незважаючи на те, що колишній 
гірничий інженер, як і адвокат, не 
мали за душею й ламаного шеля
га, — сейфи банку дуже швидко 
заповнилися новими банкнотами 
по п’ятсот ескудо. Кожного тижня 
доктор Маранг привозив їх у ва
лізах з Лондона...

Незабаром агенти «Банко Анго
ла» розпочали великі біржові опе
рації. Вони купували виключно 
акції Португальського банку, які в 
той час, у зв’язку з кризою, всі 
охоче продавали, але ніхто не хо
тів купувати.

Отже, дії представників «Банко 
Ангола» на біржі викликали зди
вування, а потім і явну підозру. 
Несподівано поширилися чутки 
про те, що уряд саме в такий спо
сіб хоче запобігти банкрутству, яке 
загрожує Португальському дер
жавному банку. Однак директори 
«Банко Ангола» Рейс і Ганнієс на
казували й далі скуповувати ті ак
ції. Вони розраховували на те, що

коли до їх рук потрапить 51 про
цент цих акцій, вони зможуть ста
ти директорами державного бан
ку — і таємниця другого тиражу 
ескудо залишиться нерозкритою.

Та ось в окремих відділеннях 
державного банку все частіше по
чали з ’являтися банкноти з одна
ковими номерами і серіями, і на
віть найдосвідченіші банківські чи
новники не могли відрізнити, де 
справжня банкнота, а де фаль
шива.

Не викликало сумніву, що в обі
гу з ’явилася велика кількість фаль
шивих грошей. 1 дирекція банку 
розгубилася. Коли б вона офіцій
но і відкрито визнала цей факт, у 
країні виникла б страшенна паніка.

У португальських газетах з ’яви
лося повідомлення, що чутки про 
фальшиві гроші позбавлені будь- 
яких підстав і керівництво банком 
закликає всіх громадян і торго
вельно-промислові кола з повним 
довір’ям приймати гроші, які пе
ребувають в обігу.

Тим часом директор Португаль
ського банку пан Родрігес вирішив 
потихеньку вилучити всі банкноти 
вартістю в п’ятсот ескудо, щоб 
банківські експерти змогли від
сортувати фальшиві гроші. Це був 
розумний захід, але найкращі з 
експертів не могли відрізнити 
фальшивих банкнотів від справж
ніх! Що робити?

Вільям А. Уотерлоу, який тоді 
вже мав звання лорд-мера Лон
дона, вкрай здивувався вдруге у 
своєму житті, коли до нього зго
лосився новий представник Порту
гальського банку. А коли цей 
представник розповів йому, що 
діється в Португалії з подвійними 
банкнотами по п’ятсот ескудо і, 
що жоден експерт не може від
різнити фальшивих грошей від 
справжніх, лорд-мер Лондона лед
ве не збожеволів.

Негайно було припинено по
дальше друкування банкнотів. Тим 
самим Уотерлоу перешкодив шах
раям скупити переважну більшість 
акцій Португальського державно
го банку.

Контракти, повноваження й ін
ші документи, які сер Уотерлоу 
зберігав у зв’язку з цією справою, 
допомогли йому уникнути ареш
ту й швидко скерували поліцію на 
сліди головних злочинців з «Банко 
Ангола» в Ліссабоні. Того ж само
го дня перед входом до банку 
зупинилася автомашина державної 
таємної поліції.

Все відбулося так швидко і на
стільки несподівано, що банків
ські службовці і клієнти, які пере
бували в будинку, були пере
конані, що це напад гангстерів.

Агенти таємної поліції намага
лися пояснити, хто вони, але в за
гальній паніці їх ніхто не слухав.

Через кілька хвилин з ’явилася 
звичайна поліція —  і тоді запану
вав цілковитий хаос. Поліцаї в 
мундирах намагалися арештувати

агентів таємної поліції, ці остан
ні закликали до порядку поліцей
ських. Зчинилася справжня бійка, 
а потім і стрілянина.

Колишній гірничий інженер Ар
тур Віргіліо Альвес Рейс і його 
удаваний адвокат Адольф Ганнієс 
були арештовані у своїх комфор
табельних кабінетах. Лише докто
рові Марангу пощастило втекти.

Головна жертва
Тільки через п’ять років, коли 

вся справа вже ущухла, Рейс і 
Ганнієс опинилися перед судом 
присяжних у Ліссабоні. Цей про
цес відбувся при зачинених две
рях, бо йшлося про зберігання 
у таємниці певних подробиць біо
графії обвинуваченого Адольфа 
Ганнієса, справжнє ім'я якого було 
Франческо да Коста і в 1920—  
1922 роках він був у португаль
ському уряді міністром фінансів!.. 
Його було усунуто з цієї посади у 
зв’язку з тим, що да Коста прова
див різні афери.

Невдовзі після першої світової 
війни Франческо да Коста як мі
ністр фінансів Португалії не раз 
«рятував» свою країну саме таким 
сумнівним засобом, як він казав, 
«для добра держави».

Колись за дорученням і за зго
дою уряду Франческо да Коста 
обдурив чимало португальських 
громадян. Тепер Адольф Ганнієс 
такими самими методами намагав
ся напхати свої власні кишені. І, 
мабуть, недарма його впливові 
спільники прагнули приховати ці 
махінації, влаштувавши судовий 
процес при зачинених дверях.

Шкоду, завдану Португалії, мав 
покрити Вільям А. Уотерлоу, і 
Португальський державний банк 
виступив проти нього перед ци
вільним англійським судом з по
зовом про відшкодування.

Цей процес пройшов через най
різноманітніші інстанції. Думки 
англійських експертів були різні. 
Тому остаточний вирок мали ви
нести п'ять найвищих цивільних 
суддів Палати лордів. Двоє з них 
вважало, що Уотерлоу має повер
нути Португальському банку лише 
витрати по друкуванню грошей, 
тобто 8922 фунти стерлінгів. Реш
та троє суддів, а отож, вирішаль
на більшість, — були іншої думки. 
Вони вважали, що сер Уотерлоу 
повністю відповідає за заподіяну 
шкоду і присудили його до сплати 
610392 фунти стерлінгів і судових 
витрат, які становили ще майже 
третину цієї суми...

Таким чином Вільяму А. Уотер
лоу довелося сплатити Португаль
ському державному банку близь
ко мільйона фунтів стерлінгів. Він 
виплачував ці гроші все життя, до
ки не помер у злиднях, ставши 
жертвою цієї величезної грошо
вої афери...
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Акіо ТабінаясІ.

Камікадзе — японські льотчики-смертни- 
ки, що скеровували літаки з вантажем 
бомб на ворожі об ’єкти й гинули разом 
із своїми машинами. Французький журна
ліст Роже Луї відшукав у Японії льотчика- 
камікадзе, який ' чудом залишився живий 
і зараз працює викладачем французької 
мови в одному з токійських університетів.

Розповідь Акіо Табінаясі — це правдива 
історія учасника страхітливих подій, поча
ток яких датується жовтнем 1944 року, ко
ли, здобувши ряд перемог на морі, амери
канські десантні війська висадилися на 
Філіппінах. Командуючий японською мор
ською авіацією на Філіппінах, усвідомлю
ючи, що небезпека загрожує безпосередньо 
Японським островам, вирішив вжити від
чайдушних заходів: посадити на всі наявні 
літаки льотчиків-смертників і кинути їх на

ворожі кораблі. На успіх операції покла
далися великі надії. В цей час і стався 
випадок, про який розповідає Акіо. Табі
наясі.

Корпус льотчиків-смертників був офіцій
но сформований віце-адміралом Онісі 
20 жовтня 1944 року. Вирішальну роль при 
цьому відіграли такі міркування: тільки 
10% бомб, скинутих з пікіруючих бомбар
дувальників, влучали в ціль, а в разі, якщо 
пілот був недосвідчений,— то навіть іще 
менше; використання ж камікадзе збіль
шувало кількість влучань до 30%. Крім 
того, підготовка камікадзе забирала тіль
ки 6 місяців, замість 2—3-х років, потріб
них для підготовки льотчика-бомбардуваль- 
ника.

Перший виліт камікадзе закінчився не
вдало: їм не вдалось знайти ворожих ко
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раблів. Та вже друга група смертників на 
бомбардувальниках типу «Зеро», з 250-кі- 
лограмовою бомбою кожен, потопила або 
пошкодила сім американських військових 
кораблів, у тому числі один авіаносець.

Вважається, що до кінця війни, тобто, до 
вересня 1945 року, в повітря піднялися 
2950 камікадзе, але тільки 450 з них, тобто 
15 процентів, а не ЗО,— досягли цілі. В міру 
того, як війна наближалася до Японських 
островів, потреба в камікадзе зростала, і 
кінець кінцем до лав смертників почали 
мобілізовувати студентів вищих учбових 
закладів. Але молодь не хотіла йти на 
смерть, тому разом з камікадзе вилітав «лі- 
так-шпигун», пілот якого мав знищувати 
«втікачів» і стежити за масовим самогуб
ством льотчиків.

Нижче ми друкуємо розповідь колишньо
го лейтенанта Акіо Табінаясі, який мав за
гинути 28 липня 1945 року,— але залишив
ся живий.

Мене звуть Акіо Табінаясі. Мені сорок 
років, я викладач французької мови в то
кійському університеті. Веду спокійне жит
тя, поділяючи час між роботою, родиною 
й друзями. І мало хто знає, що двадцять 
років тому мене прирекли на смерть, і я 
тільки випадково залишився живий.

Заплющуючи очі, я бачу себе двадцяти
річним юнаком. Я студент, і тому мене не 
мобілізовано в армію. Але війна стає де
далі кривавішою. Генерал Тодзіо, який за
ступив на посту прем’єр-міністра Коное, 
вирішує скасувати відстрочки. І ось мене 
призивають в авіацію.

Нас навчають льотного мистецтва. Неза
баром мені присвоюють звання лейтенанта, 
мабуть тому, що я був студентом. Коли 
мені прочитали наказ про це, — наказ, під
писаний військовим міністром,— мене охо
пив розпач, бо там було сказано також, 
що я мушу прибути до спеціальної школи 
в Токотай. Це була школа камікадзе, льот- 
чиків-смертників.

Слово «камікадзе» означає «божий ві
тер». Це слово — символ, пов’язаний^ вели
кою подією в історії моєї батьківщини. 
1281 року сто тисяч воїнів на тисячі суден 
наближались до берегів Японії. Це була 
армія Хубілая, онука Чінгізхана, якому то
ді вже підкорився Китай. Хубілай хотів за
хопити і Японію. Раптом знявся жахливий 
ураган, який розкидав і знищив ворожий 
флот. Камікадзе, тобто божий вітер, вряту
вав тоді Японію. На згадку про це назвали 
так і льотчиків-смертників. На них покла
дали великі надії, преса писала, що саме 
вони перешкодять висадці американців на

японську землю. Перший загін льотчиків- 
смертників складався з двадцяти чоловік, 
їх кинули в бій у жовтні 1944 року біля 
острова Лейте. Тоді повідомлялося, що 
американський флот втратив багато кораб
лів, і ця новина всіх підбадьорила. Нази
вали імена героїв-камікадзе. Ми захоплю
вались ними, але бажання рівнятися на них 
у нас не було. І все ж мене, без моєї зго
ди, включили до корпусу камікадзе. Пізні
ше, в авіаційній школі, я переконався, що 
більшість смертників не були добровольця
ми. Серед курсантів було чимало студен
тів, мобілізованих, як і я, без права вибору. 
Мобілізуючи студентів, командування, мож
ливо, розраховувало на те, що вища освіта 
допоможе нам знайти сили для свідомого 
ставлення до страхітливої місії камікадзе.

Важко передати душевний стан, в якому 
я перебував, навчаючись у школі смертни
ків. Почуття жаху не залишало мене. Пе
ред очима весь час стояли обличчя рід
них, яких я, мабуть, ніколи більше не поба
чу: батько, мати, сестра. Я намагався 
думати їіро щось інше, але думка про не
минучу та близьку смерть перемагала, ви
тісняючи всі інші думки. В двадцять років 
дуже важко призвичаїтися до думки про 
те, що незабаром тобі доведеться померти. 
Ми приблизно знали, скільки нам ще зали
шилося жити: шість місяців, тобто час, по
трібний для підготовки камікадзе.

Під час занять нам знову й знову читали 
лекції про великі традиції самураїв. Кіно
фільми, в яких розповідалось про амери
канські бойові кораблі, мусили допомогти 
нам розпізнати ціль, тобто свою домовину.

Нас навчали техніки пікірування. Трену-

тренування камікадзе.
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Інструктор показу с, як треба пікірувати, тобто .— 
йти на смерть.

У цих ящичках — волосся й нігті, які пошлють роди
чам загиблих камікадзе.

вальні польоти ми робили на літаках за
старілих моделей.

У вільний час ми могли виходити за во
рота школи в своїх мундирах: наші кителі 
з сьома гудзиками прикрашали три виш
невих листки — відзнака льотчиків-смерт- 
ників. Хто йшов у поле дивитись на дере
ва, яких, більше не побачить, хто — слухати 
пташині пісні, яких більше не почує. З іще 
більшою гостротою відчували камікадзе 
красу Японії, заради якої вони мали на
класти головами. Багато хто волів пити 
й розважатися з дівчатами. І, нарешті, де
які просто залишалися в казармах, грали 
в ка'рти, слухали музику чи — привілей, 
якого у мене, між іншим, не було — пи
сали рідним листи.

Найзворушливіші .з останніх листів сту
дентів, мобілізованих до корпусу смертни
ків, були згодом надруковані в Токіо. 
В них звучить безнадія й туга: «Я кажу,— 
відверто пише один з них,— що вмираю не 
добровільно. Мене тривожить майбутне 
моєї країни, але ще більше — доля бать
ка, матері їі сестер. Я дуже сумую. В То
кіо скоро опаде вишневий цвіт. Опаде! 
Опаде! Вишні, вишні! Чіі будете ви цвісти, 
коли життя моє обірветься?» Норімас 
Хаясі прощався з рідними такими слова
ми: «Я відлітаю в чудовий світ, світ казок

Наказ про виліт прочитано. На обличчя лягла тінь смерті
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Літак камікадзе атакує американський авіаносець.

Андерсена, там я буду принцем, розмовля
тиму з птахами, квітами, деревами».

Ми реагували по-різному, але всі, я це 
підкреслюю, всі відчували страх. Навіть 
група справжніх добровольців — зовсім 
молодих хлопців.

Час підготовки закінчувався, і тепер ін
структорів усе частіше заступали слуги 
господні, які намагались підбадьорити нас, 
підготувати психологічно до переходу на 
той світ. Вони розповідали про значення 
життя і смерті. Казали, що ми є обранцями 
Будди, що гармати й літаки беасилі проти 
людей, готових принести себе в жертву.

Начальство намагалося скрасити наші 
останні дні. Перед нами співали й танцю
вали гейші. Приємно було слухати заспо
кійливі слова бонз, милуватися гейшами, 
але страху нашого це не зменшувало. Все 
свідчило про те, що остання година набли
жається. І справді, 27 липня 1945 року 
(я назавжди запам’ятав цю дату) мене 
і ще трьох льотчиків з нашої групи відо
кремили й ізолювали від решти. Це могло 
означати тільки одне...

Дійсно, наступного дня о 5.30 ранку я 
дістав наказ піднятись в повітря з ескад
рильєю з двадцяти літаків і повести їх 
в атаку на американський флот. Перед 
відльотом нам зрізали нігті й по жмутку

волосся з голови. Після нашої загибелі їх 
передавали рідним у маленьких білих 
ящичках для похорону. Запропонували ви
пити рисового спирту — саке, але горло 
мені здушило, я не зміг зробити жодного 
ковтка.

І от я в кабіні літака, тобто, скоріше, не 
літака, а літаючої бомби. Кабіна була на
повнена вибухівкою, для льотчика залиша
лось зовсім мало місця. Пального видали 
рівно стільки, скільки потрібно, щоб до
летіти до цілі.

Ми піднялись о 10.10 з аеродрому Сосі 
в префектурі Нагасакі. Я виконував всі 
дії автоматично, ніяких думок у голові не 
було. Ще раз спробував був уявити облич
чя батьків і сестри, але вони розплива
лися перед очима. Я вже почував себе 
мертвим. Сіре небо тільки посилювало це 
почуття. Сонця немає. Ми летимо в тума
ні, в хаосі, наче навколишнього світу не 
існує. Минули чверть години, півгодини, го
дина. Нам треба було б набрати висоту, 
піднятися над туманом, але, як я вже ка
зав, літаки наші були застарілих конструк
цій із спрацьованими моторами. Вкрай 
завантажені, важкі й неповороткі, вони не
спроможні піднятися вище. Я раз у раз по
глядав на стрілку бензоміра. Пального 
мало вистачити тільки на три льотних го-

(^ В С ЕС В ІТ
9
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Літак камікадзе от-от упаде на палубу американ
ського авіаносця.

дини. Година вже минула. Залишилось дві, 
протягом яких треба знайти американську 
ескадру, чиї координати нам відомі дуже 
приблизно. В бойовому завданні зазначе
ний був тільки напрям польоту. Ціль ми 
мусили знайти самі. Час минав, видимість 
не поліпшувалася. Стало ясно, що ворога 
нам не знайти, ми загинемо даремно. Стріл
ка бензоміра вказувала — пального зали
шилося рівно половина.

Щоб пояснити те, що сталося, я хочу 
навести слова інструкції, оголошеної пер
шим льотчикам-смертникам: «Імперія пере
буває на грані між перемогою й поразкою. 
Перший загін камікадзе сповнений рішу
чості виграти війну силою духу. Ваш при
клад наслідуватимуть інші. Ваше повер
нення абсолютно неможливе. Ви мусите 
померти, фізично ви загинете, але пам’ять 
про вас житиме вічно... Але не поспішайте 
помирати. Якщо ви не знайдете цілі, по
вертайте назад, наступного разу ситуація 
буде іншою. Шукайте умов, за яких ваша 
смерть принесе найкращі результати».

«Не поспішайте помирати»... Це означа
ло, що камікадзе дозволялось повернутись 
на базу, якщо вони не знайдуть цілі. Ми 
не могли знайти ворожі кораблі через ту
ман, а отже, мали право скористатися

з цієї інструкції. Признаюсь, мені дуже хо
тілось, щоб видимість залишалася нульо
вою. І справді, туман не розвіювався. Я ще 
раз глянув на бензомір, на годинник, на 
туман і прийняв рішення: наказав ескад
рильї повертатися на базу. В навушниках 
почувся голос мого сержанта. Він не хотів 
підкорятися, наказові. Я сперечався, дово
див, що нашу місію виконати неможливо. 
Але він крикнув, що летітиме далі. Тоді я 
повернув літак, і десять камікадзе полетіли 
слідом за мною. Ми повертались на аеро
дром Сосі. Дев’ять інших наших товаришів 
зникли в тумані. Туман проковтнув чорні 
крапки-літаки.

Пального у нас залишалось на півтори 
години. Цього було досить, щоб дістатися 
до бази, ще на деякий час продовжити 
собі життя. Я відчував велике полегшення 
і водночас думав про те, як нас зустрі
нуть. Згодом я довідався, що наші товари- 
ші-камікадзе приземлилися на ненаселено- 
му острові, і довго ще жили там після за
кінчення війни.

Ми зробили посадку. З усіх боків до нас 
бігли люди. Ми були для них, мов привиди. 
Коли вони зрозуміли, що ми живі, їх по
диву не було меж.

Та ось з’явився начальник бази. Ще зда
леку він кричав на ходу: «Ви свині! Ви не 
гідні бути японцями!».

Я спробував пояснити йому, що туман 
перешкодив нам знайти противника. Але 
начальник закричав, що це не причина, і 
наказав усім іти за ним.

Завівши нас до свого кабінета, він замк
нув двері, схопив батіг і почав шмагати 
нас по тілу, по обличчю. Голодний, стомле
ний польотом, змучений переживаннями, я 
не міг чинити опору. В голові мені памо- 
рочилося, перед очима пливли чорні кола. 
Я впав і знепритомнів. А коли отямився, 
то побачив, що мої товариші теж лежать 
на підлозі і потроху приходять до пам’яті. 
Комендант знову почав мордувати нас.

Тортури тривали п’ять годин. Потім нас, 
напівмертвих, майже божевільних, завели 
до великої зали й наказали сісти за довгий 
стіл, на якому лежали білі аркуші паперу 
й ручки. Ми не розуміли, що від нас вима
гають. Виявилось, що ми мусимо перепи
сати священні слова імператора, які пере
лічують обов’язки японських солдатів, тоб
то підтвердити свою вірність імператору. 
Текст складався з 15 тисяч слів, і їх треба 
було переписати протягом однієї доби. Ми 
почали роботу, і знову думки про рідних 
наринули на мене — а з  ними й страшна 
тривога. Я знав, що батьків камікадзе за
арештовують, якщо їхні сини не виконують 
свого обов’язку...
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Коли ми списали по двадцять аркушів із 
словами імператора, нас звільнили. Але ще 
три дні нам, закривавленим і хворим, не 
давали їсти. Весь час ми запитували себе, 
що ж буде далі? Та через три дні все стало 
ясно: тренування поновились. З’явились
бонзи й гейші. Отже, все починалося спо
чатку. Товариші докоряли мене за те, що 
я віддав наказ про повернення. Ми вже 
знали, що інші камікадзе з нашої групи не 
знайшли кораблів противника. Я сказав 
про це начальнику бази, але той відповів, 
що якби я не повернув назад, то ціль бу
ло б знайдено.

Але в поведінці начальства ми помічали 
якісь зміни, і незабаром нам стала ясна 
причина цього. Трапилася жахлива й не
зрозуміла подія. Хіросіма, а потім Нага
сакі були зруйновані страшною зброєю. 
Спочатку начальство намагалося прихова
ти це від нас, та потім нас усе ж зібрали 
й повідомили, що американці скинули 
«електричну бомбу» великої сили на Хіро- 
сіму. «Але хоробрість камікадзе переможе

техніку!» — заявив начальник бази. 10 й 
11 серпня нам кілька разів наказували 
вирулювати на старт, але в останню хви
лину виліт відміняли.

Полетимо ми чи ні? Начальник вперто 
твердив, що в країні підготовлено тисячі 
камікадзе і що війна завершиться нашою 
перемогою. 14 серпня на базі було спо
кійно. Жоден літак не піднявся в повітря. 
Ми чекали.

А наступного дня нас зібрали й прочи
тали заяву імператора: Японія просить
миру.

— Це сталося через те, що ви були боя
гузами, — сказав начальник бази. — Війну 
програно через вас.

Але ми добре знали, що виконали свій 
обов’язок. З 250 товаришів мого набору 
половина загинула даремно, бо їм не ви
стачило пального, щоб дістатися до цілі. 
Тому я не вважаю себе ні зрадником, ні 
боягузом.

Незабаром мене демобілізували, і я по
вернувся додому.

ПОМИЛКА ГАНГСТЕ
РІВ. У Нью-Йорку відбув
ся нещодавно великий су
довий процес над бандою 
гангстерів. Під час процесу 
з’ясувалося, що гангстери 
широко практикували, зо
крема, шантаж, і в зв’ язку 
з цим судді почули таку 
історію: незадовго до ареш
ту гангстери надіслали яко
мусь Смітові, що мешкає 
на 6-ій стріт, листа такого 
змісту: «Якщо ви не на
дішлете на зазначену ниж 
че адресу 10 тисяч доларів, 
ми заріжемо вашу дружи
ну». Листоноша, проте, по
милився і вручив листа ін
шому Смітові, який живе на 
5-ій стріт. Той написав ганг
стерам таку відповідь: «На 
превеликий жаль, я не Сміт 
з 6-ої вулиці. Незважаючи 
на це, ваша пропозиція що

до дружини дуже заціка
вила мене»...

ЗВЕРХСУМЛІННИЙ 
СТОРОЖ. Англійська преса 
присвоїла титул найсумлін- 
нішого сторожа минулого 
року Кеннету Аллену, який 
пильнує міський парк у Бір
мінгемі. Щодня о дев’ятій 
годині вечора Аллен обхо- 

• дить парк з тріскачкою, сиг- 
налізуючи тим самим, що 
парк закривається, а потім 
старанно зачиняє на клямки 
всі чотири брами, що ве
дуть до парку. Сторожа не 
обходить те, що, крім цих 
самотніх брам, парк не має 
ніякої огорожі.

ЗІРВАВСЯ. П’ять років 
італійська поліція розшуку

вала відомого афериста Лю- 
довіко Нігро, який зник, як 
у воду впав. Нещодавно йо
го заарештували. Виявило
ся, що на протязі всього 
цього часу шахрай перехо
вувався в одному селі під 
Римом; переодягнений жін
кою, він працював там до
яркою на фермі. Нігро ви
казав себе випадково, коли 
вперше за п’ять років звер
нувся до хазяїна не фаль
цетом, а своїм нормальним 
голосом.

БЛАГОДІЙНИКИ. Това
риство захисту тварин у 
Барселоні організувало ве
лику кориду —- бій биків. 
Весь прибуток од кориди 
пішов на... кампанію проти 
організації бою биків.
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СИЛА
ПРОСТОЇ
ЛЮДИНИ

Анна Зегерс. Сила

У розмові з одним літературний 
критиком Анна Зегерс так визна
чила характер своєї нової книги 
оповідань:

«Це розповіді різні за змістом і 
розміром, за місцем і часом дії. 
Те, що об’єднує їх, сформульовано 
в назві книги. Я пишу про людей 
начебто зовсім не героїчних, про 
людей, які можуть навіть видати
ся слабкими й слабовольними. Але 
завдяки своїй духовній силі вони, 
за певних обставин, сповнюються 
снаги і, коли треба,— йдуть на 
подвиг...»

До цього висловлення можна 
додати, що такі люди завжди ці
кавлять Анну Зегерс. Нагадає
мо хоча б її роман «Сьомий 
хрест». Персонажі цього та інших 
відомих творів письменниці, буду
чи так само людьми начебто непо
мітними, в години тяжких випро
бувань виявляли надзвичайну си 
лу і мужність, ставали справжні
ми героями.

Назву, що її Анна Зегерс дала 
своїй новій збірці — «Сила слаб-

m

слабких. Берлін, 1965.

ких», — можна було б поставити 
над кожним із дев’яти вміщених 
в ній оповідань. Бо вони, являють 
собою немовби окремі сторінки од
ного великого епосу про героїчні 
серця «маленьких людей» різних 
часів і країн.

Збірка відкривається оповідан
ням «Агата Швейгерт». Героїня 
його — звичайна німецька жінка з 
маленького містечка, дочка дріб
них крамарів. Здається, крамнич
кою, яку залишили їй у спадщину 
батьки, обмежується для Агати 
весь світ, всі інтереси. Втративши 
чоловіка, вона залишається вдвох 
із сином Ернстом, який світогля
дом і уподобаннями своїми різко 
відрізняється од матері. Ернст 
стає антифашистом-підпільником 
і, переслідуваний гестапо, тікає 
до Франції, а звідти потрапляє в 
Іспанію, стає бійцем Інтернаціо
нальної бригади.

В пошуках сина Агата їде до 
Парижа, а звідти й до Іспанії. І 
там на долю цієї тихої й неприміт
ної жінки припадають тяжкі ви

пробування. Загибель сина невпі
знанно змінює її. Агата стає се- 
строю-жалібницею республікансь
кої армії, поділяє із своїми нови
ми друзями всі труднощі солдат
ського життя, страшну гіркоту по 
разки, а потім поневіряється ра 
зом з ними но таборах для інтерно
ваних. Вона вже не може залиши
ти цих людей і повернутися до 
свого містечка. Ми розлучаємося з 
Агатою Швейгерт, коли вона, по
старіла і посивіла від пережитого, 
вирушає разом із своїми фронто
вими друзями шукати притулку. 
Але це вже зовсім не та Агата, з 
якою ми познайомилися на почат
ку оповідання. Це мужня жінка, 
людина великого серця і незламної 
сили.

Поруч з Агатою Швейгерт мож
на було б поставити і Марту Еме- 
ріх з оповідання «Тростинка». її 
світ, коло її інтересів також були 
вузькі й обмежені. Та ось у життя 
Аіарти входить Курт Штейнер, 
антифашист, що ховається від ге
стапо. І ця тиха дівчина наважує
ться на вчинок, що, здавалося б, 
зовсім не в’ яжеться з її поведін
кою, звичками, світоглядом. Вона 
надає втікачеві притулок, добре 
усвідомлюючи, що може накласти 
за це головою. А незабаром дівчи
на розуміє, що покохала Курта.

Минають останні тижні війни і 
Курт поспішає до Берліна, визво
леного радянськими військами. 
Коли ж вони знов зустрічаються, 
він уже одружений і Марта для 
нього тепер тільки добрий і щирий 
товариш, його рятівниця.

Марта стійко переносить свою 
особисту трагедію. Бо вона вже не 
така, якою була колись. І братові 
її, який повернувся з війни, вже 
не вдається примусити Марту жи
ти по-старому. Вир подій захопив 
її, вона відчуває потребу докорін
но змінити своє життя. Та й після
воєнна дійсність вимагає цього.



Найяскравішим у галереї жіно
чих образів книги є образ радян
ської жінки Пелагеї Василівни з 
оповідання «Побачення». Анна Зе
герс не ставить її в один ряд з 
Агатою Швейгерт і Мартою Еме- 
ріх. Ні, Пелагея Василівна вирос
ла зовсім за інших умов, в іншій 
країні. Але так само, як її німець
кі подруги, ця проста жінка в го
дину тяжких випробувань виявляє 
надзвичайну душевну силу і муж
ність. В роки фашистської окупа
ції. роки голоду й неймовірних 
страждань Пелагея Василівна ря
тувала дітей — своїх і чужих. 
Анна Зегерс пише про неї з особ
ливою теплотою, любов’ю іі по
вагою.

Не може не викликати захоплен
ня читача абіссінський хлопчик 
Ато з оповідання «Провідник» — 
маленький Сусанін з далекої аф
риканської -країни, який заводить 
групу італійських окупантів, не
нависних ворогів своєї батьківщи
ни, у гірську ущелину, з якої не
має вороття. Ато іде на неминучу 
смерть, щоб помститися ворогові. 
В оповіданні Анни Зегерс малень
кий хлопчик перемагає, його ду
ховна перевага над загарбниками 
не викликає ніякого сумніву.

Герої оповідань «Пророк» і 
«Дуель» відрізняються від персо
нажів, про яких ішлося вище. 
Обидва вони — комуністи, випро
бувані борці проти фашизму. В 
цих двох оповіданнях письменни
ця показує, що людина, сильна 
своєю ідейною загартованістю, 
глибокою вірою в справедливість 
і торжество справи, якій вона слу
жить, завжди вийде переможцем 
в двобої з силами темряви й зла. 
Завжди — навіть тоді, коли в неї 
зв’язані руки, а ворог тримає па
лець на спусковому гачку пісто
лета.

Герой оповідання «Пророк» Сте
фан (письменниця, немовби під
креслюючи легендарність цієї лю
дини, не -наділяє її прізвищем) — 
німецький комуніст, відомий жур
наліст. Глибоке знання марксиз
му, тонкий розум і вміння всебіч
но аналізувати події роблять його 
статті справді пророчими, і їх чи
тають з особливою увагою і друзі, 
і вороги. Безстрашний антифа
шист, віігіїфсї&^дить активну під
пільну роботу/ але потрапляє до 
рук гестагіо. Однак ні катування,

ні ув’язнення в концтаборі не мо
жуть зламати його волі.

Одного дня, незадовго до закін
чення війни, комендант концтабо
ру, який чув про «пророчий» дар 
свого в’язня, вимагає від Стефа
на, щоб той написав, якою буде 
Європа після «остаточної перемо
ги» Гітлера. За наказом есесівця 
Стефану дають папір і чорнило.

І Стефан пише — пише про не
минучу поразку Гітлера, про бли
зький крах фашистського рейху. 
Комуніст Стефан, цей виснажений, 
напівживий в’язень сміливо кидає 
в обличчя катам своє пророцтво. 
Bin гипс нескорений.

Карл Бетхер з оповідання «Ду
ель» пережив фашизм і тепер від
дає всі свої сили справі побудови 
нової Німеччини. Він повернувся 
до свого колишнього фаху викла
дача, і збіг обставин зіштовхує 
його з професором Вінкельфрідом, 
людиною ворожих поглядів та ін
тересів. Професор глузує з наміру 
нової влади дати вищу освіту про
стим людям, зробити з робітників 
інженерів, керівників підприємств. 
«Дуель», про яку пише Анна Зе
герс, відбувається саме між цими 
представниками двох протилеж
них світів, двох непримиренних 
ідеологій. Об’єктом суперечки між 
Бетхером і Вінкельфрідом стає 
конкретна людина, Ернст Хельвіг, 
робітник, якого послали вчитися.

ДЖИН, 
ВИПУЩЕНИЙ 
ІЗ ПЛЯШКИ

За своїм жанром новий твір ві
домого американського письменни
ка Трумена Капоте «Холоднокров
но» — документальна повість. Він 
відзначається строгою фактогра-

Професор робить все для того, 
щоб посіяти в ньому сумнів у сво
їх силах. Здається, Ернст Хельвіг 
уже втратив віру, він навіть ладен 
кинути навчання. Але перемагає 
Бетхер1 який; бореться за цю лю
дину. ■ •

Оповідання «Туомі робить пода-. 
рунок півострову Зоза» і «По
вернення загубленого народу» де
що випадають із загального плану 
книги. Це скоріше не оповідання, 
а легенди. Але і в них ідеться про 
тих самих «маленьких людей», 
що виявляють велику силу духу.

Оповідання Анни Зегерс написа
ні в реалістичній манері, читаєш їх 
з непослабною увагою.

Влітку 1965 року, на мітингу в 
Берліні з нагоди Міжнародної зу
стрічі літераторів Анна Зегерс го
ворила про силу письменницького 
таланту. «Діапазон впливу пи
сьменника безмежний, — сказала 
вона тоді,— він може давати лю
дям конкретні поради і.він може 
освітлювати весь їхній життєвий 
шлях. Ця сила може допомогти 
окремій людині. Вона може спов
нити надією життя багатьох лю 
дей...»

Нова книга Анни Зегерс свід 
чить про те, що ці слова цілком 
справедливі і щодо неї самої, її 
чудових творів, перейнятих вірою 
в людину.

Я. ВАЛАХ

фічністю, багатством деталей і 
цілковитою відсутністю авторських
коментарів. Капоте ие створює в 
цій повісті вигаданих образів, 
всіляко уникає «художності» вза

Трумен Капоте. Співучі трави. Нью-Йорк. 1951 р .; 
Холоднокровно. Нью-Йорк. 1965 р.
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галі, відходить од своєї звичайної 
авторської манери, не робить філо
софських узагальнень і навіть від
мовляється од притаманної всім 
попереднім його книжкам ліричної 
інтонації. І все ж нам знається, 
що повість ця є якісно новим і ло
гічно обумовленим етапом творчо
го шляху талановитого письмен
ника, чий твір «Сніданок у Тіффа- 
ні» вже знайомий радянському чи
тачеві.

Деякі американські критики 
схильні вважати Капоте сюрреалі
стом, інші шукають у його творах 
фрейдистської символіки, але і ті, 
і ті, на жаль, не помічають, або не 
хочуть помітити, що Капоте прагне 
передусім висвітлити в художній 
формі тему самотності й трагічної 
роз’єднаності людей у Сполуче
них Штатах, на свій манір розроб
ляє соціальну проблематику й ви
суває певні гуманістичні ідеали, 
невиразний і майже абстрактний 
характер яких пояснюється тим, 
що автор не бачить навколо себе 
справжнього торжества людяності.

Трумен Капоте народився в Но
вому Орлеані в 1924 році і в двад
цять три роки здобув літературну 
славу, надрукувавши свою першу 
повість «Інші голоси, інші кімна
ти». 1951 року з’явилася його но
ва повість «Співучі трави», а 
1958 р. — «Сніданок у Тіффані». 
Перу Капоте належать також опо
відання й дорожні нотатки, та все 
ж чільне місце в його доробку по
сідають саме повісті.

Джоел Нокс, герой першої книж
ки Капоте «Інші голоси, інші кім
нати», — тринадцятирічний хлоп
чик. Батько його давно залишив 
сім’ю, мати померла, він живе у 
тітки. І от несподівано батько ви
кликає його до себе, в глухий заку
ток на півдні країни, в містечко, 
де ще панує старозавітний, сонли
вий і повільний уклад життя з йо
го неуцтвом і забобонами. Дія по
вісті не відзначається напруже
ністю, але це компенсується опи
сом інтенсивного духовного жит
тя Джоела. По суті, це книга про 
отроцтво Джоела Нокса, про те, 
як він відкриває в собі людину. 
За дуже короткий відтинок часу 
Джоел стає свідком трагічної долі 
кількох людей, робить спробу 
втекти і врешті-решт вперше фор
мулює для себе той факт, що жит^

тя —- річ складна й дуже тяжка.
І хоч у фіналі повісті хлопець з 
надією дивиться в майбутнє, обрії, 
що ввижаються йому, — вельми й 
вельми туманні.

В повісті «Інші голоси, інші кім
нати» автор тільки торкається со
ціальних проблем, але не робить 
спроб пояснити чи розв’язати їх. 
Увага письменника цілком прику
та до внутрішнього світу Джоела, 
а зовнішнім подіям, що, власне, 
визначають цей внутрішній світ, 
відведена другорядна роль.

Обдарованість і гуманність ав
тора, яскраво виражена індивіду
альна манера, вміння відтворити 
місцевий колорит давали підстави 
сподіватися, що Капоте не зупи
ниться на цьому початковому ета
пі своєї творчості. Друга його по
вість — «Співучі трави» — ще 
більш зміцнила ці сподівання.

Дія тут також відбувається в 
глухому південному містечку. Ге
рою її, Колліну Фенвіку, вже шіст
надцять років. У нього немає бать
ків, і він живе у двох старих тіток 
Доллі й Верени Талбо. До цієї 
сім'ї належить фактично і стара не
гритянка Кетрін Крік, яка ненави
дить Верену й безмежно віддана 
Доллі.

Різниця в ставленні Кетрін до 
двох сестер не випадкова. Верена— 
енергійна, сувора й суха ділова 
жінка, вона має досить великий 
рахунок у банку, а тому користу
ється повагою жителів містечка. 
Під її дудку танцює місцевий ше
риф та інші представники влади. 
Доллі — людина зовсім іншої, ла
гідної вдачі. Соромлива, романтич
на натура, вона все життя своє 
віддає сестрі, потурає їй в усьому. 
В характері Доллі є глибоко при
вабливі людяні риси. Жінка добра, 
чуйна й щира, вона завжди пово
диться природно й зневажає свя
тенницьку мораль сусідів-мііцан. 
Обидві сестри самотні. Та якщо 
Верена рятується від гіркоти са
мотності в численних фінансових 
операціях, то Доллі знаходить 
втіху в прихильності до Кетрін і 
Колліна, а головне — в своїй «се
паратній» діяльності. Колись, ще в 
дитинстві, до рук її потрапив ре- 
.цепт народних циганських ліків од 
водянки. Вона сама виготовляє їх 
і розсилає (за скромну плату) чис
ленним клієнтам. Колізія повісті

виникає, коли Верена вирішує по
ставити цю справу на широку ко
мерційну основу.

Доллі відмовляється дати ре
цепт. Вона все життя своє присвя
тила сестрі, і ці ліки —• єдине 
«своє», що в неї ще залишилося. 
Коли Верена заявляє, що Доллі їй 
непотрібна, що вона лише терпіла 
її, — Доллі, Кетрін і Коллін ідуть 
з дому.

Втікачі тимчасово розташову
ються в лісі недалеко від містечка, 
на величезному дереві, де хтось 
колись спорудив дощаний поміст, 
своєрідний пліт в океані зелені.

Американські літературознавці 
порівнюють цей «пліт» з тим, на 
якому вирушили в свої славно
звісні мандри твенівські Гек 
Фіни і негр Джім, зазначаючи, що 
«пліт» Капоте, на відміну від пло
ту Твена, нерухомий. І справді, 
масштабність і значення подій, 
план, в якому ставиться й розв’я
зується проблема, та й значущість 
проблеми у Твена й Капоте абсо
лютно несумірні. Але паралель на
прошується невипадково.

Втеча двох старих жінок і під
літка викликає сенсацію в містеч
ку. Верена наказує шерифові за
тримати їх, і він приходить у ліс у 
супроводі групи міських святенни
ків, обурених «аморальним пору
шенням добропристойності» та 
«образою», що її лагідна Доллі за
подіяла Верені.

Автор дає яскраві портрети ли
цемірів і користолюбців, неправед
них властей і шахраюватих або 
бездушних ділків, він ставить під 
сумнів цінності й принципи амери
канської дійсності, але незважаючи 
на це, повість не стає справді вели
ким, масштабним твором. Поясни
ти це не дуже важко.

Беззастережно засуджуючи ли
цемірів, хижаків та обивателів, 
Капоте прагне примирити непри
миренне ідеєю якоїсь всеосяжної 
любові. Це головне, до того ж ха
рактерний ліризм письменника не
мовби притишує викривальні ноти 
повісті, надає їм камерного зву
чання.

Врешті-решт повість завер
шується щасливо. Доллі повер
тається додому, бо виявляється, 
що вона потрібна Верені, яка в 
своїй самотності, обдурена діло



вим компаньйоном, не може без 
неї обійтися. Старий суддя, який 
підтримав Доллі у важку хвилину, 
переймається до неї світлим по
чуттям, шо скрашує все подальше 
його життя. Навіть смерть Доллі 
не сприймається трагічно, бо во
на настає, коли конфлікт уже ви
черпано. А Коллін, збагачений до
свідом, умудрений всім тим, що 
сталося, починає розуміти, що лю
дині належить займати діяльне й 
активне місце в світі, який зовсім 
не такий уже поганий, і, готуючись 
зайняти таке місце, він їде вивча
ти юриспруденцію.

Отож, у цьому творі, критикую
чи другорядні явища, Капоте усе ж 
не перевертає, як це зробив Шоу, 
«візок з яблуками». Він свідомо 
уникає загострення конфлікту, 
огортає дійсність романтичним 
флером, і все це свідчить про те, 
що автор перебуває тут ще тільки 
на підступах до критичного реа
лізму.

«Сніданок у Тіффані» знаменує 
собою цілком новий етап у твор
чості Капоте. Дія повісті відбу
вається в Нью-Йорку. Атмосфера 
великого міста лише підкрес
лює самотність і неприкаяність 
героїні повісті Холлі Голайтлі, гар
ної дев’ятнадцятирічної дівчини. 
Самотність її на перший погляд 
здається надуманою, сприймається 
як поза. Справді-бо, у неї є і від
дані друзі, і люди, що люблять її. 
Тільки це не допомагає. Холлі 
продовжує лінію Джоела й Коллі- 
на, але за нових умов. Вона — 
представниця сучасного «втрачено
го покоління».

Ніякі друзі не врятують її від 
самотності, доки вона сама не 
знайде відповіді на головне питан
ня — як і в ім'я чого жити?

«...Тобі тоді буде добре, коли 
ти сам будеш добрим, — розмов
ляє сама з собою Холлі. — Доб
рим? Правильніше сказати, чес
ним. Не за кримінальним кодек
сом — перед собою треба бути 
чесним. Можна ким завгодно бути, 
тільки не боягузом, не облудни
ком, не лицеміром, не повією — 
краще рак, ніж нечесне серце. 
І це не святенництво. Проста прак
тичність. Від раку можна померти, 
а з цим взагалі жити не можна».

Холлі й у поведінці своїй додер
жується цього кодексу. Вона без
межно щира й душевно чиста. 
Тим-то й бруд, у якому вона живе, 
не пристає до неї.

Отож, бажав цього автор чи ні, 
а об’єктивно він доводить своєю 
книжкою, що «прокляті питання» 
неможливо розв’язати в рамках 
американського суспільства.

Цей висновок напрошується і 
після знайомства з новим твором 
Капоте «Холоднокровно».

Журнал «Нью-Иоркер» друку
вав цю документальну повість під 
рубрикою «Історія злочину». 
Отож, здавалося б, ідеться про 
твір детективний. Насправді це не 
так. З перших же сторінок читач 
дізнається, хто стане жертвою зло
чинців,. дізнається, хто вчинить 
злочин. Тільки мотиви вбивства 
з’ясовуються далеко не відразу.

В ніч на неділю 15 листопада 
1959 року двоє молодих людей 
Перрі Сміт і Дік Хікок холодно
кровно вбили багатого фермера 
Клаттера у його власному будин
ку в штаті Канзас, його хвору 
дружину, п’ятнадцятирічного си
на й шістнадцятирічну дочку.

Капоте докладно розповідає про 
злочинців, їхні жертви, підготовку 
до вбивства, самий акт його, про 
те, як злочинців ловили, судили і, 
нарешті, стратили. Детально опи
сує він і реакцію містечка і відгу
ки газет на цю подію. Повість чи
тається з неослабною увагою, і 
дуже скоро читач переконується, 
що автор хоче примусити його за
мислитися над питанням, чому са
ме такі злочини — не тільки мож
ливе, але й звичайне явище в Аме
риці.

Трагічне минуле обох убивців 
також не може повністю по
яснити їхню поведінку під час і, 
особливо, після злочину. Безглуз
дість дикого злодіяння змушує 
припустити, що вбивці не зовсім 
нормальні. Справді, в їхній психи- 
ці є деякі відхилення, але зовсім 
недостатні для того, щоб заміни
ти їм шибеницю психіатричною лі
карнею. Словом, читачеві є над 
чим замислитися.

Життя вбивців не було щасливе 
перед цим злочином, але хіба це 
привід до знищення чотирьох 
людей?

Коли в містечку дізнаються про 
злочин, жителів його охоплює па
ніка. Люди перестають довіряти 
одне одному. Здається, нормальне 
життя вже не повернеться туди. 
Агв~ країні відбуваються тим часом 
дивні речі. Перрі Сміт дізнається 
з газети про точнісінько таке саме 
вбивство й думає, що репортаж 
про його власний злочин штовхнув 
невідомого злочинця на повторен
ня «експерименту». Хвиля безглуз
дих злочинів, зовнішньо не пов’я
заних із справою Сміта й Хікока, 
поширюється. В камерах смертни
ків поруч з Перрі й Діком сидять 
інші: один, студент із заможної 
родини, застрелив власних батьків 
і сестру — «просто так, знічев’я», 
двоє інших — солдати армії США 
— методично вбивали людей, вва
жаючи себе їхніми благодійника
ми, бо, на їхню думку, «світ — це 
погане місце».

Важко уявити собі, щоб убивці 
зовсім не відчували докорів сум
ління. Але Перрі (який, до речі, 
воював у Кореї) каже: «Чому? 
Солдати зовсім не втрачають сон. 
Вони вбивають і одержують за це 
медалі. Добрі люди в Канзасі хо
чуть убити мене, і який-небудь кат 
буде радий дістати цю роботу. 
Вбивати легко».

Так, справді, повість Капоте — 
зовсім не детектив, а грунтовне со
ціологічне дослідження. Автор сам 
не робить ніяких висновків, але 
вдумливому читачеві, в міру того, 
як він заглиблюється у факти, від
кривається страшна картина краху 
суспільної моралі. Аморальне за 
суттю своєю суспільство не може 
дати собі ради з власними пробле
мами. Джин випущений із пляш
ки, а як знову загнати його туди— 
невідомо.

Не випадково, читаючи цю по
вість, згадуєш про злодіяння аме
риканської вояччини у В’єтнамі, 
фотографії розстріляних, спале
них напалмом, задушених отруйни
ми газами дітей, жінок, старих...

Повторюємо, це наші висновки. 
Ми не .маємо достатніх підстав 
вважати, що Капоте поділяє їх. 
Але ми бачимо, що соціальна проб
лематика і далі привертає пильну 
увагу талановитого письменника.

Ю. ЛІДСЬКИЙ
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УКРАЇНА 
В НОВИХ 
СПОГАДАХ 
М. НАШКОВСЬКОГО

Маріан Нашковський. Роки випробувань. 
Варшава. 1965,

В травні минулого року ми зу
стрілися в Києві з відомим поль
ським державним і громадським 
діячем, віце-міністром закордонних 
справ Польської Народної Рес
публіки Маріаном Нашковським, 
автором знайомої нашому читаче
ві книги спогадів «Неспокійні дні».

Відтоді минуло менше року,— 
і от перед нами нова книга його 
мемуарів, названа «Роки випро
бувань».

Ця книга, як зазначено в перед
мові до неї, є продовженням «Не
спокійних днів», в яких, додамо 
від себе, йшлося про події тридця
тих років на Західній Україні, де 
жив, працював і боровся автор — 
активний революціонер, діяч 
КПЗУ. І для українського читача 
вона становить навіть ще більший 
інтерес, ніж перша.

Чому саме? Перш, ніж відповіс
ти на це запитання, спробуємо да
ти творові загальну характеристи
ку. «Раки випробувань» — це кни
га про другу світову війну, зобра
жувану автором крізь призму осо
бистих вражень і спостережень. 
Вона складається з великого всту
пу (на нашу думку, хай вибачить 
нам автор, аж надто великого) і 
двох частин. У вступі автор част
ково повертається до подій, опи
саних у попередній книжці, прагне 
пролити на них нове, додаткове 
світло, а також вдається до спо
гадів про роки свого дитинства й 
юності, про перші кроки на арені 
політичної боротьби.

В першій частині, яка хроноло
гічно охоплює період від віролом
ного нападу- фашистської Німеч
чини на нашу Батьківщину до ут

ворення Спілки польських патріо
тів у СРСР навесні 1943 року, від
творюється тяжкий перший період 
Великої Вітчизняної війни. Заува
жимо, що саме цей період війни 
досить докладно описали в своїх 
спогадах польські письменники 
Єжи Путрамент і Яніна Броневсь- 
ка, стара комуністка Марцяна 
Форнальська та інші письменники 
й публіцисти, які перебували тоді 
в нашій країні. Однако той, хто 
цікавиться історією радянсько- 
польських відносин у роки мину
лої війни, знайде в мемуарах 
М. Нашковського чимало нового 
і цікавого матеріалу.

Так, великий інтерес становлять 
ті місця, де розповідається про на
дісланий Радянському урядові в 
січні 1943 року лист Ванди Васи- 
левської та видатного польського 
комуніста Альфреда Лямпе, в яко
му висувалася пропозиція про 
створення в нашій країні спеціаль
ного центра польської демократич
ної думки і організацію Спілки 
польських патріотів в СРСР, а 
також про розмову В. Л. Васи- 
левської з Й. В. Сталіним, в ході 
якої глава Радянського уряду по
годився виділити польським вій
ськовим частинам, підпорядкова
ним Спілці польських патріотів, 
необхідну зброю, боєприпаси й 
обмундирування, тимчасово на
діслати до народного Війська 
Польського досвідчених радянсь
ких командирів, які б передавали 
свої знання і досвід.

(Принагідно відзначу, що пода
ний М. Нашковським короткий 
опис цієї історичної розмови пов
ністю відповідає тому, що свого

часу розповідала мені Ванда 
Львівна. Як історик, не можу не 
висловити свого глибокого жалю 
з приводу того, що вона не зали
шила спогадів про період війни. 
Яке б це було багатюще історичне 
джерело!).

З цієї ж частини читач дістане 
більш-менш повне уявлення про 
роботу польських редакцій при Ук
раїнському радіокомітеті в Сара
тові і при Всесоюзному радіокомі
теті в Москві, в яких працював ав
тор. Підготовкою радіопередач то
ді займалися Юліан Бру.н, Вїктор 
Грош, Єжи Путрамент, Леон Па
стернак, Стефан Єндриховський, 
Едвард Узданськпй, Генрик Вер
нер, Адам Важик.

З великим інтересом сприймаю
ться думки автора про зміст пе
редач. Адже в той час — це був 
кінець 1941 і початок 1942 років 
— в СРСР ще не було організації, 
яка репрезентувала б прогресивну 
польську еміграцію. Тим-то поль
ські комуністи змушені були обме
жуватися загальними твердження
ми про те, що майбутнє незалеж
ної Польщі буде пов’язане з про
гресом і соціалізмом, не вирішую
чи наперед питання про майбутній 
державний лад країни. Вперше в 
літературі ми зустрічаємо твер
дження про те, що всіма переда
чами Московського радіо, які ве
лися іноземними мовами, керував 
Виконком Комуністичного Інтер
націоналу (стор. 245).

В другій частині книжки, оза
главленій «Шлях до країни», зроб
лено спробу, до того ж досить 
вдалу, відтворити воєнну та полі
тичну епопею польської лівиці в 
Радянському Союзі, епопею, яка 
від так званої «Сєлецької респуб
ліки» 1 над Окою через марш на 
фронт, битву під Леніно та бага
то інших боїв з гітлерівцями при
вела до Варшави і Берліна. Дія 
цієї частини починається навесні 
1943 року під Рязанню й закінчу
ється описом параду перемоги у 
Варшаві.

Ця частина, як і перша, також 
містить нові матеріали, про які ще 
майже не було мови ні в мемуар
ній, ні в спеціальній літературі.

1 Біля містечка Сєльце формува
лася польська дивізія імені Тадеу
ша Косцюшка, яка разом з інши
ми польськими дивізіями, створе
ними в СРСР, стала основою на
родного Війська Польського.
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Так, воєнна доля автора книги, 
який був заступником командира 
по політичній частині одного з 
полків дивізії імеш-Жосцюшка, на
чальником воєнного відділу Го
ловного правління Спілки поль
ських патріотів у СРСР, заступни
ком командира 3-ї та 5-ї польсь
ких дивізій по політчастині і від
повідальним працівником Голов
ного політичного управління, дала 
йому змогу навести цифрові дані 
про втрати в битві під Леніно (500 
вбитих, близько 1800 поранених і 
понад 600 тих, що пропали без
вісти; всього в дивізії налічувало
ся 16 тисяч чоловік), згадати про 
створення Центрального бюро 
польських комуністів у СРСР, а 
також докладно розповісти про 
обговорення політпрацівниками 
польської армії так званих тез 
№ 1 і № 2, розроблених польськи
ми комуністами і присвячених су
спільно-політичному обличчю при
йдешньої Польщі.

На багатьох, дуже багатьох 
сторінках книжки ми бачимо Ук
раїну: її міста і села, її робітників 
і селян, діячів культури, працівни
ків партійних та радянських уста
нов Української РСР.

Ось, наприклад, вступ. Ще ма
лим хлопчиком Маріан Нашковсь- 
кий, який разом з батьками жив 
у Львові, стає свідком так званої 
польсько-української війни 1918— 
1919 років. Потім він згадує доб
рим словом няньку своєї сестри 
«огрядну чорнооку Настусю». 
Далі розповідає про кількох укра
їнців, які вчилися разом з ним у 
польській гімназії, про злиденне 
життя гуцулів на Прикарпатті, ку
ди- автор, будучи школярем, їздив 
на екскурсії, і де перебував у вій
ськовому таборі. Читаємо ми й 
про те, як автор вчився розпізна
вати класову суть як українсько
го, так і польського буржуазного 
націоналізму.

Неабиякий інтерес становлять 
два документи, які широко цитую
ться в книзі. Перший з них — це 
одержаний з Центрального партій
ного архіву Інституту марксизму- 
ленінізму при ЦК КПРС рапорт 
начальника слідчого відділу полі
ції у Станіславі (нині — Івано- 
Франківськ) про діяльність КПЗУ 
і зокрема самого М. Нашковського

на території Станіславського, На- 
двірнянського, Косівського, Коло
мийського, Снятинеького, Тлума- 
цького і Бучацького повітів у 
1937— 1938 роках. Другий доку
мент являє собою одержаний ав
тором з Івано-Франківського об
ласного архіву вирок, що його ух
валив станіславський суд восени 
1938 року: Нашковського було то
ді засуджено до • восьмирічного 
тюремного ув’ язнення.

З цікавістю читаються ті кіль
канадцять сторінок, на яких ідеть
ся про життя в радянському Льво
ві у 1939— 19-41 роках, роботу ав
тора в редакції львівської облас
ної польської газети «Червони 
штандар», де він був завідуючим 
сільськогосподарським відділом і 
членом редколегії.

Принагідно хочеться висловити 
два зауваження або побажання. 
По-перше, ми переконані в тому, 
що період 1939— 1941 років заслу
говує на те, щоб автор присвятив 
йому окрему частину своїх спога
дів. Адже це був період, насиче
ний важливими подіями в житті 
польських трудящих, які перебува
ли на території Західної України 
та Західної Білорусії і про які ав
тор згадує лише побіжно. Саму 
тільки роботу редакції «Червоного 
штандару», в якій брали участь ві
домі польські прогресивні пи
сьменники й публіцисти, можна 
було б показати набагато ширше 
н глибше. А робота іншого друко
ваного органу польською мовою— 
журналу «Нове виднокренгі»! А 
видання Львівським філіалом 
Укрдержнацменвидаву підручни
ків для польських шкіл, що були 
спеціально підготовлені польськи
ми науковцями і педагогами!

Вище ми вже відзначали надто 
розтягнутий обсяг вступу. Зараз 
же вкажемо на інше: книга «Не
спокійні дні» охоплює періот 
1930— 1939 років, а книга «Роки 
випробувань», яка, за словами ав
тора, є логічним продовженням 
«Неспокійних днів», починається 
не з 1939 року, як слід було б спо
діватись, а десь з часів першої 
світової війни. На нашу думку, 
такий вступ був би цілком дореч
ний в наступних виданнях «Неспо
кійних днів». Що ж до «Років ви
пробувань», то тут саме такий 
вступ (за винятком тих сторінок.

що стосуються 1939 — 1941 .років) 
сприймається як дещо чужерідне 
тіло.

Українська тематика знайшла 
найбільше і найкраще відображен
ня в першій частині рецензованої 
книги. Початок Великої Вітчизня
ної війни застав Нашковського у 
Львові, звідки вій пішки, разом з 
дружиною і десятимісячною донь
кою, незабаром похованою в ку
банському степу, йшов курними 
фронтовими дорогами через Тер
нопіль до Проскурова, потім на
зад знов до Тернополя, а звідти— 
аж до Вінниці.

З щирою теплотою пише автор 
про секретаря одного з райкомів 
партії на Кубані Ганну Матвіївну 
Міщенко.

Багато разів ми зустрічаємося 
на сторінках першої частини 
спогадів з тодішнім головою Ук
раїнського радіокомітету Лукою 
Хомичем Паламарчуком (автор 
помилково називає його Хомою), 
якому була підпорядкована поль
ська редакція в Саратові і про 
якого М. Нашковський відзиваєть
ся дуже тепло. Не раз і не два 
з’являється в книзі світла постать 
В. Л. Василевської.

З великою симпатією пише ав
тор про Марію Кіх і Степана Пе- 
ретятька, разом з якими він готу
вався навесні 1942 року в Луган
ську до виконання складного й 
відповідального завдання — ви
садки на парашутах в районі 
Львова з метою створення невели
кого партизанського загону.

Друга частина спогадів також 
багата, хоч і в меншій мірі, на 
україніку. Так, М. Нашковський 
розповідає про формування на Ук
раїні 4-ї, 5-ї і 6-ї дивізій польської 
армії, які дислокувалися спочатку 
в Сумах, а потім у Житомирі, про 
перебування штабу 1-ї армії в Кі- 
верцях на Волині, про відвідан
ня — відразу після визволення — 
рідного Львова, де під час гітле
рівської окупації залишалися мати 
і брат автора.

В цілому книга спогадів Марі- 
ана Нашковського цікава і напи
сана щирим другом українського 
народу.

П. КАЛЕНИЧЕНКО,
кандидат історичних наук.
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САРДИНИ З МОНОЮ ЛІЗОЮ
^  ВІДУСИЬ: ПОТРОХVf Шоколад і криміналістика. Що спільного між ними? Але 

один шоколадний фабрикант у ФРН почав тепер друкувати 
на обгортках своїх виробів невеликі детективні оповідання. 
Французькі фабриканти теж не відстають. Тільки вони прикра
шають свої вироби не детективними оповіданнями, а репро
дукціями з відомих картин. Цікаво, яке враження справляє 
Мона Ліза на консервній банці з сардинами? Банка з джемом 
теж прикрашена зображенням Мони Лізи. Отже, той, хто ку
пуватиме французькі консерви, може не витрачати час на 
відвідування музеїв...

АЛЮМІНІЄВЕ
ПАВУТИННЯ

Так в сучасній Угорщині 
будують величезне примі
щення для зберігання доб
рив. Легкий алюмінієвий 
каркас буде вкритий плас
тинками також з алюмінію.
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ПОТРІБЕН ЗАТІНОК!

В Індії зараз шукають новий національний стиль архі
тектури. Сонце пече там безжалісно, і архітектори на
магаються споруджувати нові будинки так, щоб прямі 
сонячні промені не проникали всередину. На фото ліво
руч — будинок-«сонцелам» (щоб зрозуміти це слово, 
пригадайте «криголам»). Фото праворуч — будинок 
парламенту в штаті Пенджаб, куди сонячні промені 
можуть проникати лише вранці та ввечері.

АВТОМАТИЧНИЙ СКУЛЬПТОР

Цей винахід зробили два угорці — Міклош Нограді 
та його син Золтан. Людина, з якої будуть знімати 
скульптурне зображення, сідає на стілець, що робить 
15—20 обертів на секунду. Спеціальна кінозйомочна'ка
мера фіксує на плівці 260 контурних ліній голови, по
тім плівку проявляють, а зображення проектується на 
матеріал, з якого буде виготовлено скульптуру. Фото
елемент регулює положення спеціального різця, який 
за півтори — дві години вирізує профіль. Після того 
треба виконати ще незначні гравірувальні роботи —  і 
скульптура готова.

Поки що машина Нограді існує лише в одному при
мірнику. Але в Угорщині розпочинається вже її серійне 
виробництво. Скульптурною машиною зацікавилися в 
Англії, США та інших країнах.

НАСТУП АВТОМОБІЛІВ

В Марселі серед будівель XVII сторіччя виріс цей ди
вовижний двоповерховий гараж. Вид старовинної вули
ці зіпсовано. Та що вдієш — бізнес не може рахувати
ся із старовиною.
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m7P„n„ , 6,
ла в повному розпалі. Строки ро
біт наближалися до кінця. Засму
чений Тур Хейердал сидів у кім
наті сам і в думці прикидав, як 
вийти із скрутного становища. 
Протягом останніх днів були самі 
невдачі й неприємності: труднощі 
з в’язанням бальзового плоту, бо-

«Я десь уже його бачив, — по
думав Тур. — Ага, так, учора в 
газеті був його портрет. Це швед
ський етнограф Бенгт Даніель- 
сон...»

— Бенгт Даніельсон, — чітко 
відрекомендувався чоловік і по
дав руку.

«Зараз почне вмовляти мене, 
щоб я не плив на плоту», — по
думав Хейердал, тиснучи його 
руку.

— Чи не можна б мені при
єднатися до вашої команди й 
пливти разом з вами? — неспо
дівано спитав Даніельсон.

Вражений Тур недовірливо по
дивився на шведа й стиснув губи. 
Він завжди стискав губи, коли че
кав якоїсь каверзи або удару.

— Ну то як, знайдеться для 
мене місце на вашому плоту? — 
наполягав Даніельсон.

— Знайдеться, — нарешті ви
мовив Тур. — Нас п’ятеро, а для 
зручності вахти потрібен шостий. 
Він уже був виїхав сюди із Нор
вегії, але в Нью-Йорку раптом 
закохався в дівчину й лишився 
там. А час не жде...

Так несподівано почався шлях 
Даніельсона в етнографію наро
дів Океанії — галузь науки про 
культуру й побут океанійців, яка, 
мабуть, на все життя заполонила 
цього непосиду.

Його завжди вабили далекі по-

ляндія може позмагатися з нею 
в цьому плані. Недарма тут жарто
ма кажуть: «Коли бог відокрем
лював сушу від води, він забув 
про Середню Швецію — все так і 
залишилось перемішане — і суша, 
і вода!»

І до навчання в школі, і під 
час навчання в місті Норчепінзі 
Бенгт був добрячим лижником. З 
компасом і без нього, з наметом 
за плечима і просто сподіваючись 
надибати в лісі хатину, він схо
див на лижах майже все озерно- 
лісове царство Середньої Шве
ції.

Світ охопила друга світова вій
на. Нейтральна Швеція опинила
ся в кільці держав, окупованих 
німецькими фашистами, або тих, 
що воювали на боці гітлерівців. 
Бенгт тоді навчався в університе
ті в Упсалі, збираючись стати ет
нографом. Його вабили далекі 
країни, невідомі племена й на
роди.

Але тільки після перемоги над 
фашистською Німеччиною у мо
лодого етнографа Бенгта Даніель
сона з’явилася надія практично 
зайнятися наукою. В 1946 році в 
складі мішаної фінсько-шведської 
експедиції відомого фінського 
вченого Рафаеля Карстена Бенгт 
зміг, нарешті, вирушити до Бра
зі лії.

— Протягом двадцяти п’яти ро
ків я бачив тільки сніг і відчував

І

ротьба з скептиками, які наполя
гали на забороні плавання і про
понували взагалі відмовитися від 
цієї ідеї. Серед скептиків були і 
видатні вчені і навіть морський 
міністр Перу, від якого залежа
ло щасливе закінчення будівни
цтва плоту в військовому порту 
Кальяо.

Рипнули двері, і Хейєрдал неза- 
доволено скривився.

«Знову когось несе», — поду
мав він.

Зайшов високий чоловік у до
сить-таки поношеному й вицвіло- 
му костюмі. Дивлячись на його 
величезну лисину й широку бо
роду, можна було подумати, що 
це вже літня людина. Але моло
ді іскристі очі й гладенька шкіра 
обличчя та рук свідчили про те, 
що перед вами молодик.

дорожі. І коли він був ще хлоп- 
чйною, і коли став студентом, і 
коли після плавання на «Кон-Ті- 
кі» здобув всесвітню славу та вче
ний ступінь доктора наук, і навіть 
коли в нього з’явилася сім’я.

Бенгт Еммерік Даніельсон на
родився 6 липня 1921 року'в за
можній родині в містечку Крокек 
в озерно-лісовій провінції Ес- 
тер'єтланд у Швеції. Кажуть, що 
скандінавці народжуються з ли
жами. Цим хочуть підкреслити, 
що дитина, яка вчиться ходити, 
вчиться водночас і бігати на ли
жах.

Який це чарівний світ! Непро
хідні хащі із скель, високих трав і 
стовбурів дерев тут називають 
скугом.

Кількість озер у Середній Шве
ції така велика, що тільки Фін-

нестачу тепла, — сказав він нам 
у Москві напівсерйозно-напівжар
тома. — Ви питаєте, чому нас, 
скандінавів, у зоні екватора мож
на зустріти частіше, ніж інших єв
ропейців чи взагалі білих. Просто 
остобісів сніг, тягне до екзотики 
тропіків і вічного літа...

Отже, джунглі! Безмежна бага
товодна Амазонка з сотнями рік, 
що впадають у неї. Тисячі квад
ратних кілометрів густих, важко- 
прохідних заростів тропічного лі
су, схожого на шведський скуг, 
такого ж вогкого й темного, на
стовбурченого й таємничого. За
те теплого, навіть душного, 
і населеного на кожному кроці-то 
хижими ссавцями, то отруйними 
або велетенськими плазунами, то 
комахами, то винятково чутливи
ми і обережними двоногими або-
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Бенгт Еммерік Даніельсон під 
час перебування в Москві у жовт

ні 1965 року.

ригенами лісових хащів — індіан
цями Бразілії, ладними щомиті 
пустити в #непроханих гостей от
руєну стрілу...

Експедиція оселяється біля най
лютішого й найкровожернішого, 
за розповідями, племені індіан
ців — хіваро. Це вони, вбивши 
ворога, відрізають йому голову і 
висушують у гарячому піску до
ти, поки вона стане завбільшки з 
кулак або яблуко, І носять її, під
вісивши за волосся, на грудях. 
Кровожерні? Страшні?.

— Ні,* — відповідає Даніельсон 
на це запитання. — Ми жили се
ред них, вивчали їхній побут і 
звичаї. Коли панував мир, вони 
були не менш простодушні й при
вітні, працелюбні й людяні, ніж
наймирніші європейці. Засушені 
голови? Для них це те саме, що 
бойові ордени й медалі для сол
датів цивілізованих народів, не
більше!..

Минали місяці, перш ніж вчені 
пробилися крізь джунглі, досягли 
Андів, подолали їх гірські пере
вали й спустилися в Перу. Вся
Південна Америка була пройдена 
зі сходу на захід у найширшому 
місці материка. І ось після цього 
— дрейф із п’ятьма колегами на 
плоту «Кон-Тікі». Бенгт виявився 
єдиним з екіпажу, який мав спе
ціальну підготовку етнографа й 
володів, крім цього, іспанською 
мовою.

На вітрилі плоту норвежець
Ерік Хессельберг намалював бо
родатого бога Кон-Тікі, і тубільці

Саме ДаніельСойу пбршОму при
своїли шанобливе ім’я «сеньйор 
Кон-Тікі», коли через 101 день 
після старту пліт подолав 8000 кі
лометрів і досяг архіпелагу Туа- 
моту. І тільки пізніше, під час 
археологічних робіт Хейердала 
на острові Пасхи й Маркізьких 
островах, цей титул перекочував 
до капітана легендарного плоту — 
до самого Тура Хейердала.

Даніельсона так захопила екзо
тика південних морів, що після 
плавання на плоту він знову по
вернувся сюди, оселився на ар
хіпелазі Туамоту й почав вивчати 
культуру та побут мешканців ост
рова. Тут йому в роботі допома
гала дружина — француженка 
Марія-Тереза. Треба ж було та
кому статися, що саме в Перу 
визначився шлях Даніельсона в 
етнографію полінезійців і саме 
тут він познайомився з дівчиною 
із французького посольства й піс
ля плавання одружився з нею!..

— Я тому вийшла заміж за 
Бенгта, що мені подобаються йо
го заняття, подорожі, експедиції і 
взагалі життя мандрівника, — роз
казує Марія-Тереза. — Я допо
магала Бенгту в його роботі ет
нографа, коли потрібно було зби
рати наукову інформацію серед 
жінок. Що не кажіть, а жінці все- 
таки легше знайти спільну мову з 
іншими жінками.

Оселившись на архіпелазі Туа
моту, Даніельсон написав кілька 
статей та дисертацію про культу
ру й побут аборигенів острова 
Рароїа.

Захистивши дисертацію й здо
бувши ступінь доктора філософ
ських наук, шведський вчений 
опублікував свою працю окремою 
монографією, а також популярний 
виклад дисертації — книгу «Щас
ливий острів». Взагалі, він завзя
тий прихильник того/ щоб. праці 
вченого ставали надбанням усіх, 
хто вміє читати, щоб поряд з чи
сто науковими дослідженнями ви
давати науково-популярні й нау
ково-художні книжки. «Щасливий 
острів» було перекладено багать
ма мовами, в тому числі й ро
сійською, і видано в СРСР вели
ким тиражем.

Бенгт дуже непосидючий і за 
останні десять років побував на 
багатьох архіпелагах Полінезії, 
об’їздив поїздом та автомобілем 
безмежні простори Австралії. Він 
близько вивчив життя тубільців, 
і свої спостереження вченого- 
мандрівника виклав іще в восьми 
науково-художніх та науково-по
пулярних книжках. Три з них та
кож видані в СРСР: «Великий ри
зик» — про плавання Еріха де 
Бішопа на плоту в Тихому океані, 
«Бумеранг» — про життя родини 
автора серед аборигенів Зелено
го материка й про долю цих ді
тей природи серед сучасної ци
вілізації та «Забуті острови» —

Про Маркізькі острови і їхніх 
мешканців, серед яких жив із 
сім'єю Даніельсон. Готуються до 
видання російською мовою книж
ки «Баунті» — про бунтівний екі
паж корабля Блая й долю повста
лих моряків та їхніх нащадків —- 
мешканців острова Піткерн, і 
«Поль Гоген» — про останні ро
ки життя в Полінезії знаменитого 
французького художника. Ще три 
книжки, не відомі радянському 
читачеві, охоплюють тематично ту 
саму величезну географічну об
ласть від Південної Америки до 
західних окраїн Океанії. Це збір
ник дорожніх нарисів «Подорож 
крізь джунглі й під вітрилами че
рез океан», де автор описує свою 
участь в експедиціях по цих міс
цях. Про дорожні пригоди Дані
ельсона в Південній і Північній 
Америці розповідає книжка «Ало- 
ха — оповідання про мандри 
Бенгта». Науково-популярна книж
ка «Любов у південних морях» 
досліджує проблему сексуальних 
і родинних стосунків на островах 
Полінезії. З огляду на велику по
пулярність вона вийшла у Шве
ції вже трьома виданнями. Крім 
того, Даніельсон написав спеці
ально для юнацтва три науково- 
популярні пригодницькі книжки, 
які географічно також прив’язані 
до району Тихого океану.

У Даніельсона нині три місця 
проживання: Лондон в Англії,
Норчепінг у Швеції і Гаїті в По
лінезії. В Лондоні зараз живе і 
навчається в хореографічній шко
лі тринадцятирічна дочка Бенгта 
й Марії-Терези — Маруіа., А: сам 
Даніельсон з дружиною вирішили 
надовго оселитися в Океанії, щоб 
і далі вивчати океанійців та писа
ти про них.

Даніельсон, який об’їхав майже 
весь світ, тільки наприкінці ми
нулого року, по дорозі на Гаїті, 
на* десять днів зупинився-у нас. 
Шведський вчений зустрічався з 
редакторами й читачами його 
книжок, знайомився з колекціями 
картин Поля Гогена в Музеї об
разотворчих мистецтв імені О. С. 
Пушкіна в Москві і в Ермітажі. 
Особливо цінним був для нього 
перегляд етнографічних колекцій 
виробів аборигенів Океанії та 
Австралії. Цим колекціям, зібра
ним у музеї антропології та ет
нографії при Ленінградському фі
ліалі Інституту етнографії АН 
СРСР, дали дуже високу оцінку 
всі фахівці і серед них Даніель
сон.

Бенгт 'Даніельсон зустрівся з 
радянськими вченими, розповів 
про свої плани й відповів начис
ленні запитання етнографів.

Нині Даніельсон знову живе на 
Гаїті, і його найближчі плани — 
написати книжку про самоанців, 
мешканців Західного та Східного 
Самоа.

Г. АНОХІН
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ЯНУШ О С  ЕН К А

КОРОТКІ ОПОВІДАННЯ

ПОДАРУНОК
Мене покинула дівчина. Я в тузі й розпа

чі. Тепер я розумію, що дуже рідко був 
уважний до неї. Якби тільки вона поверну
лася сьогодні до мене, я купив би їй тро
янди.

Минають години страшної самотності. 
Троянди — це мало для такого ангела. Тро
янди і намисто.

Не вертається. Я нестерпно страждаю. Я 
ладен подарувати їй троянди, намисто і шов
кову хустку. Варто!

Захід сонця і ніч. Ніч без неї — це мука. 
Я дарую їй ще плитку шоколаду, — її улюб
лені ласощі. Ні, дві плитки. Отже, троянди, 
намисто, шовкову хустку і дві плитки шоко
ладу.

Знову жахливий ранок і понурий день. Від 
неї — жодної звістки. Колись ми проходили 
повз вітрину, де лежав браслет з кутого 
срібла. О, зараз би я подарував його моїй 
дівчині без вагання. Троянди, намисто, шов
кову хустку, дві плитки шоколаду і браслет 
з кутого срібла.

Дні без неї чорні. Ані променя сонця. Я 
не божевільний, але над золотим перснем 
недовго б задумувався. Золотий перстень 
ніщо в порівнянні з втраченим щастям. От
же, троянди, намисто, шовкова хустка, дві 
плитки шоколаду, браслет з кутого срібла і 
золотий перстень.

Нарешті вона повернулася. Не буду опи
сувати мою радість.

Кожна хвилина — це скарб. Завтра куплю 
їй троянди, намисто, шовкову хустку, дві 
плитки шоколаду і браслет з кутого срібла. 
Здається, не забув нічого.

Розкішний день. Я хочу завжди бути з 
нею. Я пішов би за браслетом, але мені 
жаль кожної хвилини. Чого варті дорогоцін
ності в порівнянні з хвилинами, проведени
ми разом! Але про троянди, намисто, шов
кову хустку і дві плитки шоколаду я не за- 
буду.

Новий день вітає нас усмішкою. Цього 
разу я певен, що наше почуття міцне. Тро
янди, намисто і шовкова хустка. Хустка буде 
їй дуже до лиця.

На прогулянці я милувався її вродою, ос
вітленою сонцем. Важко знайти шовкову 
хустку, гідну такої краси. Троянди і намисто 
подарую їй завтра.

Вранці вона сказала, що не покине мене 
ніколи. Але троянди я їй подарую...

Побоююся лише, щоб не зробити хибного 
кроку. Власне кажучи, кохання повинно бути 
ідеальним.

Я не подарую їй нічого. Це не штука, при
вернути до себе жінку подарунками.

—  Я дістав підвищення по службі. Єдине, 
що я повинен тепер зробити, — одружи

тися з дочкою директора.
— Грай голосніше! Сусіди дадуть 

морозиво, щоб ми перестали...
на
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ЗУСТРІЧ
Мій знайомий, працівник дипломатичної 

служби, розповів якось мені одну історію, 
яку я наведу тут без змін і зайвих комента
рів:

«Я їхав з візитом на Біляни. Було пізно, 
отож я вирішив взяти таксі. Прочекавши пів
години, я побачив, нарешті, машину, що на
ближалася, і побіг їй назустріч. Та коли я 
вже відчинив дверцята, то побачив сивува
того пана з вишуканою зовнішністю, який сі
дав до машини з протилежного боку. Між 
нами відбувся блискавичний обмін дум
ками:

— Це таксі зайняв я!
— Але ж зи бачите, що я!
— Прошу вас вийти!
— Це ви вийдіть!
— Я їду у важливій справі на аеродром!
— А я їду на похорон дружини міністра!
— Зараз же вийдіть!
— Як ви смієте?
— Вилазиш ти чи ні!
— Сам вилазь звідси!
— Щоб я зараз же не бачив твоєї морди!
— Морда у корови і у тебе, дурний хаме!
— Я нервовий і можу розтрощити тобі 

череп!
— Дивися, щоб я тобі ніг не повиривав!
— Замовкни, ідіоте!
— Відчепися, бовдуре!
Після цієї лапідарної розмови я почав ви

пихати вишуканого пана з машини. За хви
лину він опинився на вулиці, однак, встиг 
дати мені такого міцного стусана в бік, що 
я застогнав і повалився на сидіння. Проше
потів ^адресу. Ми поїхали. Через вікно поба
чив, як сивий сідав до іншого таксі.

Скоро я був на місці. Вийшов, заплатив. 
І вже вітався із знайомими.

За хвилину увійшов ще один гість. Це був 
той самий чоловік, з яким я мав нагоду не
щодавно познайомитися. Господийя пред
ставила нас одне одному:

— Пан К., наш славний дипломат. Пан 3., 
професор Академії.

Ми вклонилися з ввічливою посмішкою.
Він видався мені навіть приємним. Лагід

ний погляд сірих очей, високе інтелігентне 
чоло, тонкий гумор. Як не як, професор ака
демії...

Однак, шукаючи таксі на зворотному 
шляху, я вирішив уникнути повторної зуст
річі з ним. бо ще відчував біль у боці. Ку
лак у професора був як у вантажника.

Пейзаж.

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
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МІЛАН К У Н Д Е Р А

— Налий мені ще сливовиці, — сказала 
Клара, і я не заперечував.

Особливого приводу для того, щоб випи
ти, в нас не було, але все-таки це була на
года: того дня я одержав досить солідний 
гонорар за останню частину своєї статті, що 
друкувалася з продовженням у спеціально
му журналі, присвяченому питанням обра
зотворчого мистецтва.

Сам факт, що статтю надрукували, був 
подією. Адже це була не наукова стаття, а 
набір ущипливих слів і суцільна полеміка. 
Тому мою статтю спершу відхилили в жур
налі «Образотворча думка», який редагують 
люди солідні і обережні, і тільки допіру її 
надрукували в меншому, конкуренційному 
органі образотворчого мистецтва, де сидять 
молодші й менш обачливі редактори.

Гонорар мені приніс на факультет поштар 
і разом з ним якогось листа, звичайнісінь
кого листа; почуваючи себе трохи не богом, 
я вранці неуважно пробіг його очима. І ось 
тепер, коли наближалася вже північ, а сли
вовиці в пляшці дедалі меншало, я взяв 
листа зі столу, щоб він нас із Кларою трохи 
розвеселив.

«Шановний товаришу і, якщо дозволите 
мені так Вас називати, мій колего! — читав я 
вголос Кларі. — Вибачте, будь ласка, що я 
пишу Вам цього листа, хоч ми з Вами зовсім 
незнайомі. Я звертаюся до Вас із прохан
ням, щоб Ви були такі ласкаві й прочитали 
додану до цього листа статтю. Особисто 
Вас я хоч і не знаю, зате поважаю Вас як 
людину, чиї міркування, думки й висновки 
вразили мене надзвичайною подібністю з

наслідками мого власного дослідження. Це 
мене просто-таки приголомшило. Так, на
приклад, хоч я і схиляюся перед Вашими 
висновками й порівняльним аналізом, — тут 
Ви мене, можливо, залишили далеко поза
ду, — однак все ж таки настійливо звертаю 
Вашу увагу на те, що думку: «Чеське мисте
цтво завжди було близьке народові»,— я ви
словив раніше, ще до того, як прочитав 
Вашу статтю. Я міг би це дуже легко довес
ти, бо маю на це, між іншим, і свідків. Та 
це тільки між іншим, бо Ваша стаття...» — 
Далі автор листа усіляко вихваляв мене і в 
кінці листа звертався з проханням, чи не 
був би я такий люб'язний і не написав рецен
зію на його статтю, тобто свій відзив викла
дача для журналу «Образотворча думка», 
де його статтю вже більш як півроку відхи
ляють і бракують. Йому сказали, що мій 
відзив буде вирішальним, отож я тепер для 
нього єдина надія, єдиний порятунок у його 
безвихідному становищі.

Ми з Кларою кпили собі з пана Затурець- 
кого, чиє благородне ім'я нас просто-таки 
чарувало; звичайно, ми не виходили за ме
жі пристойності, бо похвали, якими пан За- 
турецький буквально засипав мене в листі, 
особливо в поєднанні із чудовою сливови
цею, зворушили мене. Вони зворушили ме
не так, що я в ці незабутні хвилини любив 
цілий світ. І передусім, розуміється, Клару, 
хоча б за те, що вона сиділа навпроти мене, 
тоді як весь світ був схований за стінами 
моєї вршовіцької мансарди. А що в ці хви
лини я не мав чим обдарувати весь світ, я 
обдаровував Клару. Принаймні обіцянками.
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Клара — це двадцятирічна дівчина з хо
рошої родини. Та що я кажу з хорошої — 
з прекрасної! Татусь її працював управите
лем банку, і десь у п'ятдесятому році, як 
представника крупної буржуазії, його висе
лили до Челаковіце — села, розташованого 
досить-таки далеченько від Праги. Донечка 
одержала погану характеристику й працю
вала швачкою у великій майстерні празької 
фабрики одягу. Я зовсім не відчував, що 
сиджу навпроти класового ворога, навпаки, 
я сидів навпроти гарненької швачки й сил
кувався здобути її прихильність тим, що ве
село оповідав про вигоди роботи, яку обі
цяв їй підшукати з допомогою своїх друзів. 
Це злочин, запевняв я її, щоб така гарна дів
чина губила свою красу над швейною маши
ною, і вирішив, що вона повинна стати мане
кенщицею.

Клара не заперечувала, і ніч ми провели в 
щасливій злагод].

Людина проходить життям з зав'язаними 
очима. Вона тільки може відчувати й дума
ти, що, власне, живе на світі. І тільки згодом, 
коли їй розв'яжуть очі, вона, озирнувшись 
на своє минуле, зрозуміє, що жила і який 
сенс мало її життя.

Того вечора я гадав, що запиваю свої ус
піхи, і навіть гадки не мав, що це — урочис
тий вернісаж мого краху.

А оскільки я нічого не сподівався, то дру
гого дня прокинувся в доброму настрої; по
ки Клара поруч мене ще спокійно спала, я 
взяв у постіль статтю, додану до листа, і 
прочитав її з вёселою байдужістю.

Називалася вона «Міколаш Алеш, май
стер чеського рисунка» й справді не варта 
була навіть тих тридцяти хвилин неуважно
го читання, які я присвятив їй. Це був пере
лік загальновідомих істий, нанизаних одна 
на одну без найменшого відчуття взаємо
зв'язку й без найменшого бажання розбави
ти їх бодай якою-небудь власною думкою.

Було цілком зрозуміло, що це маячня. А 
втім, доктор Калоусек, редактор «Образо
творчої думки» (у всьому іншому страшен
но неприємна людина) потвердив це мені 
ще того самого дня по телефону; щ\и по
дзвонив мені на факультет: «Скажи, будь ла
ска, ти отримав трактат від Затурецького?!. 
Ну, то напиши на нього рецензію. Його за
різало вже п'ять викладачів, та він і далі не 
дає нам спокою; а оце раптом забрав собі в 
голову, що єдиний справжній авторитет — 
це ти. Напиши в кількох реченнях, що це 
казна-що, тут мені тебе не вчити, ущипли
вим ти вмієш бути аж занадто, — і всі ми 
після цього вільно зітхнемо».

Але в мені щось запротестувало: «Чому

саме я маю бути катом для Затурецького? 
Може, я одержую за це редакційну плат
ню»? До того ж, я дуже добре пам'ятав про 
те, що в «Образотворчій думці» з обереж
ності відхилили мою статтю. А ім'я пана За
турецького пов'язувалося в моїй уяві міцни
ми узами спомину про Клару, сливовицю й 
чудовий вечір. І зрештою,— не буду цього 
заперечувати, тут нікуди не дінешся, — я 
полічив би на одному пальці людей, які вва
жають мене «справжнім авторитетом»; то 
чому ж я !мав би втрачати й цього єдиного 
шанувальника?

Розмову з Калоусеком я закінчив якоюсь 
дотепною туманною фразою, котру він міг 
розцінити як обіцянку, а я — як відмовку, і 
поклав трубку, твердо переконаний, що від
зив на статтю пана Затурецького ніколи не 
напишу.

Замість цього я витяг із шухляди пошто
вий папір і написав панові Затурецькому ли
ста, в якому уникнув будь-якої оцінки 
його праці і послався на те, що мої 
погляди на живопис XIX ст. публічно визнані 
помилковими й ексцентричними, і тому моє 
клопотання — надто перед такими людьми, 
які сидять у редакції «Образотворчої дум
ки», — могло б скоріше напсувати, аніж до
помогти йому; при цьому я вдався до друж
ніх тирад, з яких не можна було не зробити 
висновку про мою прихильність до пана 
Затурецького.

Вкинувши листа в поштову скриньку, я від
разу ж забув про пана Затурецького. Та 
пан Затурецький не забув про мене.

Одного дня, коли я вже закінчував лек
цію,— я викладаю в нашому інституті історію 
живопису,— в двері аудиторії постукала 
наша секретарка, пані Марія, привітна літня 
дама, яка іноді варить мені каву й відпові
дає по телефону небажаним жіночим голо
сам, що мене нема. Вона прочинила двері й 
сказала, що до мене прийшов якийсь чоло
вік.

Чоловіків я не боюся, отож, попрощав
шись із студентами, я в доброму настрої ви
йшов у коридор. Там мені вклонився неви
сокий на зріст чоловік у приношеному чор
ному костюмі й білій сорочці. Вельми ша
нобливо відрекомендувався паном Затуре- 
цьким.

Я запросив його до вільної кімнати, за
пропонував крісло й почав удавано добро
душно розмовляти з ним про всяку всячи
ну, про те, яке цього року кепське літо і які 
відкрито в Празі вистав'ки. Пан Затурецький 
чемно притакував на кожне моє слово, про
те намагався якомога скоріше перевести

^ В С ЕС В ІТ
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мову на свою статтю про Міколаша Алеша, 
котра невидимо лежала між нами, наче 
сильний магніт.

— Я з  великою радістю написав би рецен
зію на вашу статтю, — мовив я нарешті,— 
але я вже пояснив вам у листі, що мене ні
хто не вважає спеціалістом з чеського мис
тецтва дев'ятнадцятого століття, і, до того 
ж, я розбив глека з редакцією «Образо
творчої думки», де мене мають за запекло
го модерніста; отож моя позитивна рецен
зія могла б вам тільки нашкодити й ще раз 
нашкодити.

— О, не скромничайте, — озвався пан За- 
турецький, — ви такий знавець, як ви мо
жете так погано говорити про свій автори
тет! У редакції мені сказали, що все зале
жатиме тільки від вашого відзиву. Якщо ви 
схвалите мою статтю, її надрукують. Ви 
єдиний мій рятунок. Ця стаття — плід три
річних студій і трирічної праці. Тепер усе в 
ваших руках.

Як легковажно і з якого нетривкого каме
ню людина інколи будує свої відмовки! Я 
не знав, що відповісти панові Затурецькому. 
Мимоволі подивився йому в вічі й помітив, 
що на мене дивляться не тільки маленькі, 
старомодні невинні окуляри, але й глибока 
перпендикулярна зморшка на чолі. Поза 
спиною в мене сипнуло морозом: ця
зморшка, рішуча і вперта, свідчила не тіль
ки про муки думок, що їх власник зморшки 
зазнав над рисунками Міколаша Алеша, але 
й про незвичайну силу його волі. Я розгу
бився і не знайшов жодної підходящої ро
зумної відмовки. Я знав, що не напишу ре
цензію, але я також знав, що мені бракує 
сили сказати про це у вічі людині, яка бла
гає мене.

І я почав усміхатися й щось непевно обі
цяти. Пан Затурецький подякував мені й 
сказав, що незабаром знову прийде. Я по
прощався з ним з усмішкою на устах.

За кілька день пан Затурецький і справді 
прийшов. Я вчасно накивав п'ятами, але дру
гого дня, як сказали мені, він знову шукав 
мене на факультеті. Я зрозумів, що непере
ливки, і швидко пішов до пані Марії дати їй 
необхідні вказівки.

— Марженко, прошу вас, якщо мене ще 
коли-небудь шукатиме цей чоловік, скажіть 
йому, що я поїхав у наукове відрядження 
до Німеччини й повернуся аж за місяць. І 
ще одне: як відомо, лекції досі я читав у ві
второк і середу, а віднині таємно переношу 
їх на четвер і п'ятницю. Про це знатимуть 
тільки студенти, більш нікому ані слова і в 
розкладі нічого не міняйте. Я іду в підпілля.

І я зареготав; пані Марія засміялася й со
бі, бо добре знала, що такий уже я вдався: 
від безглуздої ідеї до безглуздого вчинку 
в мене всього один крок.

І справді, незабаром пан Затурецький 
знову шукав мене на факультеті й страшен
но бідкався, коли секретарка сказала йому, 
що я раптово поїхав до Німеччини.

— Але ж це неможливо! Пан Кліма пови
нен був прорецензувати мою статтю! Як він 
міг так несподівано поїхати?

— Не знаю, — відповіла пані Марія, — 
він повернеться аж за місяць.

— Знову цілий місяць... — у відчаї мовив 
пан Затурецький. — А його адреси в Ні
меччині ви не знаєте?

— Не знаю, — відказала пані Марія.
Так я цілий місяць мав спокій.
Але місяць минув скоріше, ніж я споді

вався, і пан Затурецький знову з'явився в 
інституті,

— Ні, ще не повернувся, — сказала йому 
пані Марія і, зустрівши мене трохи перего
дя, звернулася з благанням у голосі:

— Той чоловічок приходив сьогодні зно
ву. Що, на бога, сказати йому?

— Скажіть, Марженко, що в Німеччині я 
захворів на жовтяницю й лежу там у лікарні 
в місті Єні.

— В лікарні! — скрикнув пан Затурець
кий, коли Марженка сказала йому про це за 
кілька днів. — Це неможливо! Адже пан 
Кліма мусить написати рецензію на мою 
статтю!

— Пане Затурецький, — докірливо мови
ла секретарка, — пан Кліма лежить на чу
жині тяжко хворий, а ви думаєте тільки про 
свою рецензію.

Пан Затурецький знітився і пішов, але за 
два тижні знову з'явився в інституті.

— Я послав панові Клімі до Єни рекомен
дованого листа. Це невелике місто, лікарня 
там може бути тільки одна, але лист вер
нувся!

— Від того вашого Затурецького я вже 
скоро збожеволію, — сказала мені наступ
ного дня пані Марія. — Не гнівайтесь на 
мене. Бо що мені залишалося робити? Я 
сказала йому, що ви вже повернулися! Те
пер вам доведеться самому відкручуватись 
од нього.

Я не гнівався на пані Марію. Вона зроби
ла все, що могла. А втім, це мене нітрохи не 
засмучувало. Я знав, що пан Затурецький 
мене не спіймає: я жив абсолютно таємно. 
Таємно читав лекції в четвер і в п'ятницю і 
таємно щовівторка й щосереди стояв у во
ротях будинку навпроти інституту й радів, 
дивлячись на пана Затурецького, який варту
вав перед інститутом і чекав, коли я ітиму 
додому.

Та одного дня панові Затурецькому ур
вався терпець, і він рішуче зайшов до кан
целярії пані Марії.
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— Коли, власне, товариш Кліма читає 
лекції?

— Он там висить розклад, — показала 
пані Марія на стіну, де на великій, розділе
ній на чотири частини дошці зі зразковою 
наглядністю були заштриховані всі учбові 
години.

— Це я знаю, — не здавався пан Зату- 
рецький. — Але товариш Кліма не читає 
лекцій ані у вівторок, ані в середу. Він що, 
хворий?

— Ні, — збентежено сказала пані Марія.
І тут цей дрібний чоловічок наскіпався на

неї. Він вичитав їй за безладдя в розкладі. 
Іронічно запитав, як це розуміти, що вона 
не знає, де й коли читає той чи інший педа
гог. Поставив їй до відома, що буде на неї 
скаржитись. Кричав. Заявив, що поскаржи
ться і на товариша асистента Кліму, який не 
читає лекцій, хоч повинен читати. Запитав, 
чи ректор у себе.

Ректор, мов на біду, був у своєму кабі
неті.

Пан Затурецький постукав до нього в две
рі й зайшов. Хвилин десь так за десять він 
повернувся до канцелярії пані Марії й су
ворим тоном запитав мою адресу;

— Літомишль, Скальнїкова, двадцять,— 
сказала пані Марія.

— Тобто як Літомишль?
— У Празі пан Кліма має тільки тимчасо

ве помешкання і заборонив мені повідом
ляти будь-кому його адресу...

— Я вимагаю, щоб ви дали мені адресу 
празької квартири асистента Кліми! — кри
чав чоловічок тремтячим голосом.

Пані Марія втратила всяку здатність дума
ти. Вона дала йому адресу моєї мансарди, 
мого вбогого пристановища, моєї солодкої 
нори, якій судилося стати для мене пасткою.

Так, постійно я проживаю в Літомишлі; 
там у мене є мама й друзі; поки можна, я 
доїжджаю туди з Праги, працюю і пишу 
вдома, у маленькому материному помеш
канні. Сталося так, що формально це мате
рине помешкання я вважав своїм постійним 
місцем проживання і навіть не дум̂ ав шука
ти собі в Празі пристойну холостяцьку квар
тиру, як це годилося б, а мешкав у Вршові- 
це, найнявши маленьку ізольовану мансар
ду і приховуючи, як тільки можна, її існу
вання; я ніде не згадував про неї, щоб уни
кнути зайвих зустрічей небажаних гостей з 
різними моїми тимчасовими квартирантками 
або відвідувачками, які, мушу признатися, 
мінялися іноді вельми швидко й часто.

Ніде правди- діти — це створило мені в 
будинку не найкращу репутацію. Кілька ра

зів, їдучи до Літомишля, я давав ключі від 
мансарди товаришам, які веселилися там аж 
надто гучно й цілу ніч не давали нікому в 
будинку заснути бодай на хвилину. Все це 
настроювало супроти мене деяких мешкан
ців, і вони вели проти мене тиху війну, яка 
іноді знаходила свій прояв у рішеннях, що 
їх приймав щодо мене вуличний комітет, а 
одного разу вони навіть подали скаргу в 
квартирне управління.

В той час, про який % веду річ, Клара ви
рішила, що доїжджати їй на роботу звідкись 
аж із Челаковіце важко, отож вона почала 
зоставатися в мене на ніч. Спочатку несмі
ливо і в окремих випадках, а потім залиши
ла в мене одне плаття, відтак декілька, і не
забаром у шафі для одягу мої два костюми 
опинилися в самому куточку, а моя кімнат
ка перетворилася на справжній дамський 
салончик.

Я буквально не зводив з Клари очей: вона 
була гарна, і мені було приємно, що нам 
услід оглядалися люди, коли ми з нею ку
дись разом йшли; Клара була молодша за 
мене щонайменше на тринадцять років, і це 
додавало мені поваги в очах моїх студентів; 
одне слово, в мене була тисяча підстав три
мати Клару коло себе. Але я не хотів, аби 
хтось знав, що вона живе в мене. Я боявся 
пліток і поголосу в будинку; боявся, щоб 
хтось часом не прискіпався до мого хазяїна, 
милого старигана, який майже не мешкав у 
Празі; він був досить тактовною людиною і 
вдавав, що нічого не бачить! Я боявся, щоб 
він коли-небудь, згнітивши серце, не при
йшов до мене й не попросив, щоб заради 
його доброї репутації я випровадив дівчину 
з квартири.

Тому Клара дістала суворий наказ ніко
му не відчиняти.

Того дня дівчина була вдома сама. День 
був сонячний, і в мансарді стояла задуха. 
Клара лежала гола на моєму дивані, блу
каючи поглядом по стелі.

Нараз хтось голосно постукав у двері.
В цьому не було нічого незвичного. 

Дзвінка біля дверей мансарди не було, 
отож усі, хто приходив до мене, мусив сту
кати. Клара й далі спокійно лежала собі на 
дивані, втупивши очі в стелю. Але стукіт не 
припинявся; навпаки, удари долинали із спо
кійною й дивною послідовністю. Клара по
чала нервувати: вона уявила собі, що під 
дверима стоїть чоловік, який повільно й ба
гатозначно заверне вилогу піджака, чоловік, 
який за хвилину напуститься на неї, чому во
на не відчиняє і чи прописана тут. їй здало
ся, що вона в чомусь провинилася, і, опу
стивши очі долі, швидко почала шукати сук
ню. Але грюкіт у двері був такий упертий, 
що в паніці вона не знайшла нічого, крім 
мого плаща, який висів у прихожій. Накинув-
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Ши ґі-лащ на ґО/іе тіло, Клара відчинила двё- 
рі.

Але замість лютого обличчя, що пильно 
дивиться на неї, вона побачила за порогом 
дрібненького чоловічка, який, уклонившись, 
запитав:

— Пан Кліма вдома?
— Ні, немає...
— Жаль, — сказав чоловічок і вибачився, 

що потурбував її. — Річ у тому, що Кліма 
має написати на мою статтю рецензію. Він 
пообіцяв мені, і вже найвищий час, щоб ре
цензія була готова. Якщо дозволите, я зали
шу йому хоча б записку.

Клара дала йому аркуш паперу й олівець, 
і ввечері я прочитав, що доля статті про Мі- 
колаша Алеша — в моїх руках і що пан За- 
турецький з великим нетерпінням чекає на 
мою рецензію і знову спробує знайти мене 
на факультеті.

Другого дня пані Марія розповіла мені, 
як пан Затурецький погрожував їй, як кри
чав і як ходив на неї скаржитись; голос у 
неї тремтів, і вона трохи не плакала; мене 
охопив гнів. Я дуже добре розумів, що сек
ретарка, яка буквально до сьогоднішнього 
дня сміялася з моєї гри в хованки (хоча я 
ладен дати відрубати собі голову, що вона 
робила це скоріше через свою поблажли
вість до мене, а не тому, що їй справді бу
ло смішно), почуває себе тепер ображеною 
і, певна річ, вважає, що причина всіх її не
приємностей — я. А коли я до цього долу
чив іще відвідини паном Затурецьким моєї 
мансарди, його десятихвилинний стукіт у 
двері й Кларин переляк, мій гнів змінився 
люттю.

І ось, коли я ходив отак туди й сюди по 
канцелярії пані Марії, кусаючи губи від зло
сті й думаючи про помсту, двері зненацька 
відчинилися і на порозі став пан Затуре
цький.

Уздрівши мене, він весь аж засяяв від ща
стя, уклонився й поздоровкався.

Він прийшов трохи передчасно, прийшов 
раніше, ніж я встиг обміркувати план своєї 
помсти.

Пан Затурецький спитав, чи одержав я 
вчора його записку.

Я мовчав.
Він повторив запитання.
— Одержав, — відказую.
— І ви напишете рецензію?
Він стояв переді мною хирлявий, упертий, 

з благальним виразом обличчя; я бачив пер
пендикулярну зморшку на його чолі, яка 
свідчила про його єдину пристрасть, єдине 
бажання; я стежив за цією простою лінією 
і раптом зрозумів, що ця пряма обмежена

двома точками: моєю рецензією і його стат- 
тею; що поза цією прямою маньяка в його 
житті немає нічого, крім аскетизму святого.

— Я гадаю, ви зі мною згодні, що після 
вчорашнього дня мені вже нема про що з 
вами говорити, — сказав я.

— Я вас не розумію.
— Не прикидайтеся. Вона сказала мені 

все. Відпиратися немає рації.
— Я вас не розумію, — знову повторив 

чоловічок, цього разу вже дещо рішучіше.
Я надав своєму голосові удавано доб

родушного, мало не приятельського тону:
— Послухайте, пане Затурецький, я не хо

чу вам ні в чому дорікати, бо я теж бабій і 
добре розумію вас. На вашому місці я та
кож спробував би щастя в такої гарної дів
чини, якби застав її саму в квартирі і на ній 
не було б нічого, крім чоловічого плаща.

— Це образа! — зблід дрібненький чоло
вічок.

— Ні, це правда, пане Затурецький.
— Вам таке сказала та дама?
— Вона від мене нічого не приховує.
— Товаришу асистент, це образа! Я жона

тий чоловік. У мене є дружина! У мёне ді
ти! — Дрібний чоловічок ступнув крок упе
ред, і я змушений був позадкувати.

— Тим гірше, пане Затурецький.
— Тобто як «тим гірше»?
— А так, що коли ви жонатий, то це для 

вас, як для бабія, буде обтяжуючою обста
виною.

— Ці слова ви заберете назад! — погроз
ливо сказав пан Затурецький.

— Ну гаразд, — припустив я. — Якщо 
бабій жонатий, то це не завжди мусить бу
ти для нього обтяжуючою обставиною. Ін
коли це, навпаки, може щось навіть ви
правдувати. Але річ не в цьому. Я вам ска
зав, що на вас нітрохи не гніваюсь і цілком 
вас розумію. Я не розумію тільки одного. 
Як ви можете вимагати, щоб той, на честь 
чиєї дружини ви посягли, написав вам ре
цензію?

— Товаришу асистент! Цю рецензію про
сить вас написати доктор Калоусек, редак
тор академічного журналу «Образотворча 
думка». І ви її мусите написати!

— Рецензія або дружина. І те, і те вима
гати від мене ви не маєте права.

— Як ви поводитеся, товаришу! — у від
чаї закричав пан Затурецький.

Дивна річ, але мені раптом почало здава
тися, що пан Затурецький справді хотів 
спокусити мою Клару. Я спалахнув і визві
рився на нього:

— Ви ще смієте робити мені зауваження? 
Ви, що мали б негайно вибачитися переді 
мною в присутності пані секретарки?
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Я обернувся до пана Затурецького спи
ною, і він, утративши витримку, вийшов хит
кою ходою.

— Ну ось, — зітхнув я, наче після нелег
кого переможного поєдинку, і звернувся до 
пані Марії: — Тепер уже він, мабуть, не ви
магатиме від мене рецензії.

Пані Марія всміхнулася й за хвилину не
сміливо запитала мене:

— А чому ви, пане Кліма, не хочете напи
сати цю рецензію?

— Тому, що та його стаття, Марженко, — 
справжня маячня.

— То чому ви в такому разі не напишете, 
що це маячня?

— А навіщо мені це писати? Навіщо я маю 
настроювати проти себе людей? — відповів 
я і тут же збагнув, що пан Затурецький од
наково вже мій ворог і що моя боротьба 
за те, аби не писати рецензію, — боротьба 
марна й абсурдна, та, на жаль, боротьба, 
яку вже не можна ані зупинити, ані запобігти 
їй.

Пані Марія подивилася на мене з поблаж
ливою усмішкою, як дивляться матері на 
пустощі своїх дітей; в цю хвилину раптом 
відчинилися двері, і на порозі став пан За
турецький.

— Не я, а ви змушені будете переді мною 
вибачатись! — вигукнув він трёмтячим го
лосом і знову щез.

Точно вже не пригадую, коли саме це бу
ло,— може, ще того самого дня, а може, 
трохи пізніше,— в нашу поштову скриньку 
хтось укинув листа без адреси. В листі не
зграбним, трохи не дитячим почерком було 
написано: «Шановна! Прошу вас прийти в 
неділю до мене з приводу образи мого чо
ловіка. Я буду цілий день дома. Якщо не 
прийдете, я змушена буду вжити заходів. 
Анна Затурецька, Прага 3, Далімілова, 14».

Клара злякалася й почала звалювати всю 
вину на мене. Я махнув рукою і заявив, що 
сенс людського життя — гратися життям, і 
якщо воно для цього надто ліниве, не за
лишається нічого іншого, як тррхи підштовх
нути його. Людина завжди пбвинна намага
тись підкорити собі події, тих цугових коби
лок, без яких вона тарабанилася б у пилюці, 
як нічим не примітний перехожий. Клара 
сказала мені, що вона не хоЧе підкоряти 
собі ніяких подій, та я переконав її, що во̂ - 
на ніколи не зустрінеться ні з пані Затуре- 
цькою, ні з паном Затурецьким і що з при
годою, в сідло якої я вже вскочив, за іграш
ки впораюся і сам.

Вранці, коли ми виходили з дому, нас зу
пинив двірник. Цей чоловік мені не ворог. 
Я дав йому колись синю п'ятдесятикронку й

відтоді спокійно жив собі, переконаний, що 
він про мене нічого «не знає» і не підливає 
масла у вогонь, який проти мене роздмуху
ють мої тутешні вороги.

— Вчора до вас приходила якась пара, —̂ 
сказав він.

— Яка пара?
. — Якийсь невисокий на зріст чоловічок і 
жінка.

— Як виглядала та жінка?
— Вона була на дві голови вища за ньот 

го. Дуже енергійна, строга жінка. Про все 
випитувала. — Двірник обернувся до Клари: 
— Головним чином про вас. Що, мовляв, ви 
за одна і як ваше прізвище.

— На бога, що ви їй відповіли? — скрик
нула Клара.

— А що я мав їй відповісти? Хіба я знаю, 
хто приходить до пана Кліми? Я сказав їй, 
що до нього кожного вечора приходить ін
ша.

— Геніально, — засміявся я і витяг із 
кишені десять крон. — Кажіть і далі так.

— Не бійся, — заспокоїв я трохи згодом 
Клару, — в неділю ти нікуди не підеш і ніх
то тебе не вислідить.

Прийшла неділя, після неділі понеділок, 
вівторок, середа; все було спокійно.

— Ось бачиш, — сказав я Кларі.
Але потім настав четвер. Я саме . читав 

своїм студентам таємну лекцію про те, як 
молоді художники-фовісти звільняли ко
лір від його колишньої імпресіоністської 
барвистості, коли зненацька розчинилися 
двері й пані Марія пошепки сказала мені:

— Прийшла жінка того Затурецького.
— Мене ж немає в інституті, — відповів 

я, — покажіть їй розклад!
Але пані Марія похитала головою: 

г — Я їй сказала, що вас немає, та вона за
зирнула до вашого кабінету й побачила там 
на вішалці плащ. Коридором саме проходив 
доцент Зелений і потвердив, що це ваш 
плащ. От вона тепер сидить у коридорі й 
чекає.

Якби доля змогла переслідувати мене 
трохи систематичніше, можливо, з мене 
щось і вийшло б. Та найкращі мої пориван
ня завжди заводили мене в тупик.

— Будьте такі добрі й зробіть мені ма
леньку ласку, — звернувся я до свого улюб
леного студента. — Біжіть до мого кабіне
ту, надягніть плаща і вийдіть у ньому на ву
лицю. Одна дама намагатиметься довести 
вам, що ви — це я, але ваше завдання — 
за всяку ціну заперечити це.

Студент пішов і повернувся десь зЬ 
чверть години. Він доповів, що завдання ви
конано, навколо спокій і дама ііішла геть.

Отже, на цей раз я перехитрив пані За- 
турецьку.



Але потім настала п'ятниця, і Клара по
вернулася пополудні з роботи, трохи не 
плачучи.

Чемний добродій, який приймав у гарно
му салоні фабрики одягу клієнток, відчи
нив того дня двері до майстерні, де за 
швейною машиною разом з п'ятнадцятьма 
іншими швачками сиділа й моя Клара, і 
крикнув:

— Чи мешкає хто з вас на вулиці Пушкіна, 
п'ять?

Клара добре розуміла, що йдеться про 
неї, бо Пушкіна, 5 — це моя адреса. Та обе
режність, про яку я їй не раз товкмачив, 
зробила своє — вона не призналася, бо 
знає, що мешкає в мене таємно й що до 
цього всім зась.

— Я ж їй це кажу, — мовив вишукано 
чемний добродій, коли жодна із швачок не 
озвалася, і вийшов.

Потім Клара довідалася, що якийсь су
ворий жіночий голос змусив його по теле
фону переглянути адресну книгу швачок і 
чверть години доводив, що на фабриці по
винна працювати жінка, котра мешкає на 
Пушкіна, 5.

Тінь пані Затурецької впала на нашу іди
лічну квартиру.

— Але як вона могла винюхати, де ти 
працюєш? Адже тут, у будинку, про тебе ні
хто не знає! — вигукнув я.

Так, я справді був певен, що про нас ніхто 
не знає. Я жив, наче той дивак, який гадає, 
що його ніхто не бачить за високою стіною, 
а тим часом він забув про одну деталь: що 
ця стіна — з прозорого скла.

Я підкуповував двірника, аби він мовчав, 
що в мене мешкає Клара, примушував Кла
ру уникати зустрічей з мешканцями будин
ку, а тим часом про неї знали геть усі. 
Якось вона завела необережно розмову з 
квартиранткою з третього поверху — і всім 
стало відомо, де, вона працює.

Про нас давно вже знали в будинку, а ми 
навіть не здогадувалися про це. Невідомим 
для наших переслідувачів залишилося тіль
ки Кларине ім'я, а також одна маленька де
таль: що вона мешкає в мене непрописана. 
Ці дві таємниці були для нас єдиною і ос
танньою схованкою, в якій ми тим часом ще 
рятувалися від пані Затурецької, що розпо
чала свій наступ з такою послідовністю й 
методичністю, котрі викликали в мене страх.

Я зрозумів, що справи мої кепські, що я 
невдало осідлав коня своєї пригоди.

Було це в п'ятницю. А в суботу Клара зно- 
;ву прийшлу з роботи заплакана. Сталося 
ось що.
. Пані Затурецька разом зі своїм чоловіком 

поїхала на підприємство, куди перед цим 
дзвонила по телефону, й зажадала від ди-
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ректора, аби він дозволив їй і її чоловікові 
зайти до цеху і оглянути з ним усіх швачок. 
Це бажання вкрай здивувало товариша ди
ректора, проте пані Затурецька наполягала, 
і він не міг не задовольнити його. Вона 
белькотіла щось незрозуміле про образу, 
про розбите життя і про суд. Пан Затуре- 
цький стояв поруч неї, супився і мовчав.

Після цього їх завели до цеху. Швачки 
байдуже підвели голови. Клара впізнала 
дрібненького чоловічка і, збліднувши, швид
ко, з підкресленою байдужістю знову схи
лилася над шитвом.

— Прошу, — з іронічною чемністю дав 
знак Заціпенілому подружжю директор.

Пані Затурецька зрозуміла, що мусить 
узяти ініціативу в свої руки, й підштовхну
ла чоловіка:

— Ну, починай!
Пан Затурецький підвів похмурий погляд 

і озирнувся довкола.
— Це котрась із них чи ні? — пошепки 

спитала пані Затурецька.
Пан Затурецький явно погано бачив, не 

допомагали йому навіть невеличкі окуляри, 
і він не міг охопити поглядом велике примі
щення, яке, між іншим, було досить незруч
не для огляду — скрізь валялися купи мот
лоху, на довгих жердках висів одяг; до то
го ж, швачки весь час крутилися, пересідали 
з місця на місце, вставали й мимоволі від
вертали свої обличчя. Тому панові Затуре- 
цькому не залишалося нічого іншого, як пі
ти між них і спробувати зазирнути кожній у 
вічі.

Зрозумівши, що їх хтось оглядає, а надто 
хтось такий незавидний і неприємний, швач
ки відчули себе в глибині душі ображеними 
й почали тихо глузувати з пана Затурецько- 
го. Одна з них, молода дебела дівчина, роз
в'язно пирснула:

— Він шукає по всій Празі ту потвору, яка 
спокусила його!

На Затурецьких градом посипалися вуль
гарні, дошкульні слова, а вони стояли під ни
ми незворушно, з якоюсь дивовижною гід
ністю.

— Паніматко! — знову голосно зверну
лася до пані Затурецької розв'язна дівчина. 
— Ви погано стережете свого синочка! Та
кого гарненького хлопчика я взагалі не пус
кала б навіть за поріг!

— Не зважай на них, — прошепотіла пані 
Затурецька чоловікові, і він, насупившись, 
несміливо, крок за кроком ішов далі; йому 
здавалося, що він іде крізь стрій сорому й 
ударів, але все ж таки рішуче йшов далі, не 
обминаючи жодного обличчя.

Директор весь час нейтрально всміхав
ся; він знав своїх швачок і розумів, що з 
ними нічого не можна вдіяти; тому вдавав, 
що не чує їхніх вигуків.



— А скажіть, будь ласка, як та дама, вла
сне, виглядала? — запитав він пана Затуре- 
цького.

Той обернувся до нього й повагом відпо
вів:

— Вона була гарна... була дуже гарна...
Клара знічено сиділа в кутку майстерні й

запопадливо працювала, тим часом як реш
ту швачок охопив грайливий настрій. Ох, як 
погано вдавала вона з себе скромну й не
завидну дівчину! А пан Затурецький був уже 
зовсім близько й за хвилину-дві мав зазир
нути їй у вічі.

— Цього мало, якщо ви пам'ятаєте тільки 
те, що вона була гарна, — сказав чемний 
товариш директор панові Затурецькому. — 
Гарних жінок у світі багато. Вона була низь
ка чи висока?

— Висока, — відповів пан Затурецький.
— Чорна чи блондинка?
Пан Затурецький мить подумав і відказав:
— Блондинка.
Ця частина пригоди могла б правити за 

притчу про силу краси. Побачивши вперше 
у мене Клару, пан Затурецький був такий 
вражений, що, власне, не бачив її. Краса 
створила перед дівчиною якусь непрозірну 
завісу. Завісу світла, за якою вона була за
хована, немов під вуаллю.

А Клара була зовсім не висока й не блон
динка. Це внутрішня велич краси додала їй 
в очах пана Затурецького уявної фізичної 
величі. А світло, яке випромінює краса, до
дало її косам уявної золотистості.

І тому, коли дрібний чоловічок дійшов, на
решті, до кутка майстерні, де вона в своєму 
робочому .халатику напружено схилилася 
над однією з розкроєних спідниць, він її не 
впізнав. Не впізнав, бо ніколи не бачив.

Коли Клара плутано й недоладно розпо
віла мені про цю пригоду, я сказав:

— Бачиш, нам усе-таки щастить.
Але вона, схлипуючи, відрубала:
— Де там щастить, не знайшли сьогодні, 

знайдуть завтра.
— Хотів би я знати, як вони це зроблять.
— Прийдуть по мене сюди.
— Я нікого не пущу навіть на поріг.
— А що, коли по мене пришлють есенба- 

ків1? Або коли притиснуть тебе й ти скажеш, 
де я? Пані Затурецька погрожувала судом, 
вона поскаржиться, що я образила її чоло
віка.

— Пусте, їх засміють: адже все це був 
тільки жарт.

— Нині нема часу на жарти, нині все 
сприймають серйозно; скажуть, що я нав
мисне хотіла його спаплюжити. Хіба хтось і

і Есенбак — член СНБ (Корпусу Національної без
пеки),

п о в ір и ть , п о д и в и в ш и с ь  на НЬОГО, ЩО ВІН 
с п р а в д і з д а тн и й  ч іп л я ти ся  д о  ж ін о к ?

— Твоя правда, Кларо, — мовив я, — те
бе, може, й заарештують. Але згадай: Ка
рел Гавлічек-Боровський теж сидів у в'язни
ці, а як далеко пішов — ти навіть вивчала 
про нього в школі.

— Не мели дурниць, — сказала Клара, — 
ти знаєш, що становище моє справді кеп
ське, що коли я побуваю в кримінальній ко
місії, про це запишуть у характеристиці; то
ді з майстерні я ніколи вже не вирвуся; до 
речі, мене цікавить, чи є яка надія на місце 
манекенщиці, котре ти мені обіцяв підшука
ти; спати в тебе я більше не зможу, боюся, 
що по мене сюди прийдуть. Сьогодні я зно
ву поїду до Челаковіце.

Це була одна розмова.
А пополудні того ж дня після засідання 

кафедри відбулася друга.
Завідувач кафедри, сивоголовий історик 

мистецтва і взагалі досить розумна людина, 
покликав мене до свого кабінету.

— Про те, що ваша стаття, недавно опуб
лікована в журналі, не принесла вам великої 
користі, я гадаю, ви знаєте, — почав він.

— Так, я про це знаю, — відповів я.
— Кожен із наших викладачів приймає її 

на свою адресу, а ректор думає, що це ата
ка на його погляди.

— Щось зробити вже пізно, — сказав я.
— Так, пізно, — погодився професор,— 

але на посаду асистента, яку ви займали 
протягом трьох років, знову оголошено кон
курс. Розуміється, комісія, як правило, ви
знає перемогу за тим, хто вже викладав в 
інституті, але чи ви певні, що це правило по
шириться й на вас? Та я, власне, хотів по
говорити з вами про зовсім інше. Досі про 
вас говорили, що ви сумлінно викладали 
свій предмет, що користувалися популярні
стю в студентів і дечого навчили їх. Але на
віть це не зможе вас тепер урятувати. Рек
тор сказав мені по секрету, що ви вже три 
місяці взагалі не читаєте лекцій. І без по
важних на те причин. Навіть цього цілком 
досить, щоб вас негайно звільнити з робо
ти.

Я пояснив професорові, що не пропустив 
жодної лекції, що все це був тільки жарт, і 
розповів йому всю історію з паном Зату- 
рецьким та Кларою.

— Гаразд, я вам вірю, — мовив профе
сор, — але що з того, що я вам вірю? Весь 
інститут говорить про те, що ви давно вже 
не читаєте лекцій і взагалі нічого не робите. 
Про це йшлося вже і в профкомі, а вчора — 
на колегії в ректора.

— Але чому про це в першу чергу ніхто 
не поговорив зі мною?

—А про що їм з вами говорити? Все й 
так зрозуміло. Тепер вони тільки можуть
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класифікувати вашу діяльність на факульте
ті й шукати зв'язку між вашим минулим і 
вашим сучасним.

— Що вони можуть знайти поганого в 
моєму минулому? Ви ж самі знаєте, як я 
люблю свою роботу! Я ніколи не ухилявся 
від неї! Сумління в мене чисте.

— Життя кожної людини досить багато
значне, — мовив професор. — Минуле кож
ного з нас можна з таким самим успіхом 
убгати як у біографію улюбленого письмен
ника, так і в біографію злочинця. Поглянь
те, лишень, уважно самі на себе. Ніхто не 
заперечує того, що ви любили свою ро
боту. Але що, коли вона була для вас тіль
ки приводом для втечі від людей? Ви не 
дуже часто приходили на збори, а коли й 
приходили, то здебільшого мовчали. Ніхто 
як слід не знав, про що ви, власне, думаєте. 
Я сам пам'ятаю, що кілька разів, коли йшло
ся про важливі речі, ви ні сіло ні впало ки
дали дотеп, який викликав загальне здиву
вання. Але тоді це, звичайно, швидко забу
ли, а тепер раптом витягли на світ божий, 
і все постало в зовсім іншому світлі. Або 
згадайте, як вас на факультеті шукали різні 
жінки і як ви од них ховалися. Або ваша ос
тання стаття, про яку будь-хто, кому не лінь
ки, може сказати, що написана вона з сум
нівних позицій. Усе це, звичайно, дрібниці; 
але якщо їх виставити в світлі вашого право- 
порушництва, вони раптом зіллються в єди
не ціле, яке ясно свідчитиме про ваш ха
рактер і вашу позицію.

— Яке там правопорушництво! Все це ду
же легко можна пояснити! Тут усе зовсім 
просто й зрозуміло!

— Факти важать дуже мало в порівнянні 
з настроєм. Спростовувати чутки чи настрій 
марно, так само як марно спростовувати ві
ру віруючої людини в непорочне зачаття. А 
втім, ми, очевидно, допустимося грубої по
милки, — пустився в філософування профе
сор,— коли вважатимемо, що віру можна 
вирвати з людського життя. Віра — це по
треба, котра вимагає, щоб її задовольняли, 
як те чи інше почуття або спрагу. Можливо, 
було непогано, коли ця людська потреба 
задовольнялася, як правило, тільки в костьо
лах і під час молитов. А зараз, як бачите, во
на шукає свого задоволення у всіляких не
належних сферах, і скрізь, де тільки знай
де його, розум безпорадний щось удіяти. 
Ви просто стали жертвою віри, товаришу 
асистент.

— У ваших словах чимало правди, — оз
вався я, — але це не відповідає моїй вдачі 
— здаватися без бою. Ви розповіли про на
стрій, що склався проти мене, як акт віри, і 
мені не залишається нічого іншого, як бо
ротися проти віри розумом. Розповім про 
все так, як воно було: якщо люди ще лиши
лися людьми, — вони з цього сміятимуться.

— Як хочете. Але ви переконаєтесь, що 
люди або вже перестали бути людьми, або 
що ви не знаєте, що таке люди. Вони не бу
дуть сміятися. Якщо ви розкажете їм усе, 
як було, то після цього виявиться, що ви не 
тільки не виконували свого обов'язку, чого 
від вас вимагав розклад, а значить, роби
ли те, чого не сміли робити. Виявиться, що 
ви образили якогось чоловіка, котрий про
сив у вас допомоги; що ваше особисте 
життя залишає бажати кращого, що у вас 
мешкає непрописана якась молода дівчина, 
і це дуже негативно вплине на нашу голову 
профкому. Справу роздують, і хто знає, які 
ще плітки випливуть з неї, котрі, без сумні
ву, припадуть до вподоби всім тим, кого 
дратують ваші погляди, але хто не наважу
ється відкрито виступити через них проти 
вас.

Я знав, що професор не хоче ані заляка
ти мене, ані в чомусь обдурити, але все ж 
таки вважав, що він дивак, і не хотів підда
ватися його скептицизмові. Історія з паном 
Затурецьким почала вже мені набридати, 
але ще не обридла остаточно. Я осідлав ко- 
ня-пригоду й не хотів допустити, щоб він 
вирвав з моїх рук поводи й поніс мене, ку
ди йому тільки заманеться. Я вирішив по
змагатися з ним.

І кінь мені в цьому допомагав. Коли я по
вернувся додому, на мене в поштовій 
скриньці чекав виклик на засідання вулично
го комітету. Я нітрохи не сумнівався, про 
що там ітиме мова.

Я не помилився. Члени вуличного коміте
ту, які засідали в приміщенні колишньої 
крамнички біля довгого столу, похмуро гля
нули на мене, коли я зайшов досередини. 
Шпакуватий чоловік в окулярах і з випну
тим підборіддям показав мені на стілець. Я 
подякував, сів, і чоловік почав говорити. Він 
заявив, що вуличний комітет уже давно 
стежить за мною, що йому дуже добре ві
домо про моє особисте життя; що я, мов
ляв, своєю поведінкою подаю поганий при
клад, що квартиранти з нашого будинку 
якось уже скаржилися на мене, бо не могли 
заснути через шарварок у моїй квартирі; 
що всього цього цілком досить, аби вулич
ний комітет склав собі про мене належне 
уявлення. І що тепер, на додачу до всього 
цього, до комітету по допомогу звернулася 
товаришка Затурецька, дружина наукового 
працівника. Я повинен був написати рецен
зію на його наукову працю ще півроку то
му, але й досі цього не зробив, хоч добре 
знав, що од мого відзиву залежала її доля.

— Яка ж це наукова праця? — урвав я 
чоловіка з випнутим підборіддям. — Це 
просто компіляція відомих думок.
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— Це цікаво, товаришу, — втрутилася в 
розмову по-світському вдягнена блондинка 
років тридцяти, на обличчі якої (очевидно, 
раз і назавжди) була наліплена сяюча ус
мішка. — Дозвольте запитати: чим ви зай
маєтесь?

— Теорією образотворчого мистецтва.
— А товариш Затурецький?
— Не знаю. Здається, він теж пробує зай

матися чимось подібним.
— От бачите, — натхненно звернулася 

блондинка до решти, — товариш Кліма ба
чить у працівникові тої самої ділянки науки 
не товариша, а свого конкурента. Так нині 
мислять майже всі інтелектуали.

— Так ось, — мовив чоловік із випнутим 
підборіддям, — товаришка Затурецька ска
зала нам, що її чоловік приходив до вас до
дому й що бачив там якусь даму. І та дама, 
мовляв, потім звела на нього наклеп, ніби 
пан Затурецький хотів її збезчестити. Та то
варишка Затурецька має беззаперечні дока
зи, що її чоловік на таке нездатний. Вона хо
че знати прізвище тієї дами, котра ославила 
її чоловіка, і передати справу в карну комі
сію національного комітету, бо це фальши
ве звинувачення завдало її чоловікові сер
йозної шкоди.

Я вирішив іще раз спробувати скрутити 
в'язи цій смішній пригоді.

— Послухайте, товариші, — кажу, — вся 
ця історія не варта того, щоб про неї стіль
ки говорити. Ніхто тут не завдав нікому ні
якої серйозної шкоди. Праця пана Зату- 
рецького настільки слабка, що все одно ні 
я, ні хтось інший рекомендувати її до друку 
не зміг би. А якщо між тою дамою і паном 
Затурецьким виникло якесь непорозумін
ня, то навряд чи є потреба скликати з цього 
приводу засідання вуличного комітету.

— На щастя, товаришу, про те, скликати 
такі засідання чи ні, вирішуєш не ти, — від
казав мені чоловік із випнутим підборіддям. 
— А коли ти тепер починаєш запевняти, що 
праця товариша Затурецького нічого не вар
та, нам доведеться класифікувати це як 
помсту. Товаришка Затурецька дала нам 
прочитати листа, якого ти написав її чолові
кові, обізнавшись з його науковою працею.

— Так. Тільки в тому листі я ні словом не 
прохопився про те, що це за праця.

— Це правда. Але ти писав, що з радістю 
допоміг би йому; з твого листа цілком ясно 
випливало, що ти цінив працю товариша За
турецького. А тепер ти раптом заявляєш, 
що це казна-що. Чому ти в такому разі не 
написав йому про це ще тоді? Чому не ска
зав йому це в вічі?

— Товариш Кліма дволикий, — мовила 
блондинка.

В розмову раптом втрутилася літня жінка 
з перманентом (і з виразом палкого праг

нення втручатися в чуже життя); вона від
разу ж перейшла до суті:

— Нам хотілося б почути, товаришу, від 
тебе, що це була за дама, яку в тебе бачив 
пан Затурецький.

Я зрозумів, що, очевидно, не зможу по
збавити всю цю історію її безглуздої сер
йозності й що мені залишається тільки од
не: заплутати сліди, відвести їх від Клари, 
віднадити переслідувачів, як куріпка віднад
жує гончака від свого гнізда, пропонуючи 
йому себе замість своїх дітей.

— Дуже шкода, але імені її я не пам'я
таю, — сказав я.

— Невже ти не пам'ятаєш імені жінки, з 
якою живеш? — запитала жінка з перма
нентом.

— Раніше я все записував, але потім це 
видалося мені зайвим, і я облишив цю спра
ву. А на пам'ять, як відомо, важко покла
стися.

— У вас, товаришу Кліма, якесь дуже 
своєрідне ставлення до жінок, — мовила 
блондинка.

— Може, я і згадав би, але мені довелося 
б якусь хвилину зосереджено подумати. Ви 
не знаєте, коли це було, тобто коли до мене 
приходив пан Затурецький?

— То було... хвилиночку, — чоловік із 
випнутим підборіддям зазирнув у свої па
пери, — чотирнадцятого, в середу пополуд
ні.

— В середу... чотирнадцятого... стривай
те... — я потер долонею лоба й замислився: 
— Тепер уже пригадую. То була Єлена.

Всі невідривно дивилися на мої уста.
— Єлена? А далі як?
— Як далі? На жаль, цього я не знаю. Ме

ні не хотілося її про це питати. Власне, щи
ро кажучи, я навіть не певен, чи її звали 
Єлена. Я кликав її так тільки тому, що її 
чоловік видався мені рудий, як Менелай. 
Але в кожному разі їй дуже подобалося, 
що я її так називав. Ми познайомилися у 
вівторок увечері в одному погребку, і мені 
вдалося перекинутися з нею кількома слова
ми, коли її Менелай пішов до стойки 
випити коньяку. Другого дня пополудні во
на прийшла до мене й пробула до самого 
вечора. Я змушений був на дві години за
лишити її саму, бо на факультеті в мене бу
ли збори. Та коли я повернувся, вона втра
тила до мене всякий інтерес, бо якийсь чо
ловік чіплявся до неї, а вона подумала, що 
це я його підмовив, образилася й не хотіла 
мене більше й знати. Як бачите, я не встиг 
навіть довідатися її справжнє ім'я.

— Товаришу Кліма, правда це чи ні, про 
що ви кажете, — мовила блондинка, — але 
для мене просто незбагненно, як ви можете 
виховувати нашу молодь. Невже вас наше 
життя справді не наснажує на щось інше, а
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тільки на пиятики та баламутство жінок? Мо
жете бути певні, що в належному місці ми 
про це обов'язково скажемо.

— Двірник нічого не казав ні про яку Єле- 
ну, — втрутилася в розмову літня жінка з 
перманентом. — Але він інформував нас, 
що там у тебе вже цілий місяць живе не- 
прописана якась дівчина з фабрики одягу. 
Не забувай, товаришу, що ти квартирант! 
Як це ти можеш допускати такі речі? Ти що, 
гадаєш, що ваш дім бордель?

Перед очима в мене майнуло десять 
крон, які я кілька день тому дав двірникові, 
і я зрозумів, що остаточно спіймався. А 
жінка з вуличного комітету провадила далі:

— Якщо ти не хочеш назвати її ім'я, то ми 
вдамося до органів безпеки.

Земля з кожним днем все більше висли
зала в мене з-під ніг. Я вже й сам почав 
відчувати на факультеті атмосферу ворожо
сті, про яку мені сказав професор. Хоч ніх
то поки що не викликав мене ні на яку спів- 
розмову, але я то тут то там чув усілякі на
тяки, мені дещо співчутливо розповідала 
пані Марія, в чиїй канцелярії педагоги пили 
каву й ляпали язиками. За кілька день мала 
зібратися конкурсна комісія, котра тепер з 
усіх можливих джерел збирала про мене 
відзиви; я уявляв собі, як члени комісії чи
тають повідомлення вуличного комітету, по
відомлення, про яке я знаю тільки те, що 
воно таємне й що до нього я не можу ні
чого додати.

В житті бувають такі хвилини, коли лю
дині доводиться обирати оборонну тактику. 
Коли вона мусить відступати. Коли мусить 
залишати менш важливі позиції, аби зберег
ти більш важливі й, нарешті, можливо, ос
танню, найважливішу, тому що на якійсь із 
висот людина все ж таки мусить зупинитися 
й утримати її, якщо не хоче починати життя 
абсолютно наново, з порожніми руками й 
почуттям, що всі її надії загинули.

Мені здалося, що цією єдиною й найваж
ливішою позицією є моя любов. Так, у ті бо
жевільні дні я раптом почав усвідомлювати, 
що кохаю свою тендітну й нещасну швачку, 
яку життя било й розбещувало водночас, і 
що я все більше горнусь до неї. І я радів, 
що кохаю її. Адже я, власне, ніколи нікого 
не кохав, і ніхто мені не був потрібен; я від
чув себе сильним і незалежним, хоч навіть 
десь глибоко в душі щось казало мені, що 
ця незалежність в чомусь робить мене бід
ним.

Того дня я зустрівся з Кларою біля музею. 
Не вдома. Хіба дім був тепер для нас до
мом? Хіба кімната із скляними стінами — 
це дім? Кімната, за якою стежать біноклі? 
Кімната, в якій треба ховати ту, кого ти ко

хаєш, старанніше, ніж якийсь контрабанд
ний товар?

Дім перестав бути для нас домом. Ми по
чували себе, мов ті непрохані гості, що ври
ваються в чужу квартиру й щохвилини мо
жуть бути там спіймані; нас нервували кро
ки в коридорі, ми весь час чекали, що хтось 
постукає в двері й зажадає, щоб ми відчи
нили. Клара знову доїжджала до Челакові- 
це, і нам навіть вряди-годи не хотілося зуст
річатися в нашому зруйнованому гніздечку. 
Тому я попросив свого товариша, одного 
художника, щоб він давав мені на вечір 
ключі від ательє. Того дня я вперше відчи
нив двері його майстерні.

Ми з Кларою опинилися під високим віно- 
градським дахом, у величезній кімнаті з 
єдиним маленьким диваном і широким по
хилим вікном, з якого видно було всю ве
чірню Прагу; серед маси картин, що стояли 
під стіною, серед безладдя і малярського 
бруду до мене раптом повернулося колиш
нє почуття безмежної свободи. Я ліг на ди
вані й почав відкорковувати пляшку вина. Я 
молов усілякі дурниці й радів, що нас із 
Кларою чекає приємний вечір і ніч.

Проте тягар пригніченості, який раптом 
звалився з моїх плечей, усією своєю вагою 
ліг на Клару.

Я вже згадував про те, що свого часу 
Клара без зайвих церемоній залишалася в 
моїй мансарді. Та тепер, коли ми опинилися 
на самоті в чужому ательє, вона відчула 
себе ніяково. Навіть більше.

— Мене це принижує, — сказала вона.
— Що тебе принижує? — запитав я.
— Що нам довелося позичати на ніч 

квартиру.
— А чому це тебе принижує?
— Тому, що в цьому є щось принизливе, 

— відказала вона.
— Нічого іншого вдіяти ми не могли.
— Так, — погодилася Клара, — але в 

позиченій квартирі я почуваю себе, як повія.
— На бога, чому ти мала б почувати себе, 

як повія, саме в п о з и ч е н і й  квартирі? По
вії займаються своїм ремеслом здебільшо
го в своїх, а не в позичених квартирах...

Атакувати розумом міцну фортецю іра- 
ціональних почуттів, що, як відомо, гнітять 
душу жінки, справа марна. Наша розмова 
з самого початку не віщувала нічого доб
рого.

Тоді я почав розповідати Кларі про свою 
розмову з професором, розказав, що було 
на вуличному комітеті, й спробував переко
нати її, що, зріештою, ми все переможемо, 
якщо любитимемо одне одного і якщо бу
демо разом.

Клара кілька хвилин мовчала, а потім ска
зала, що я сам у всьому завинив.

— Ти зможеш хоча б вирвати мене з цієї 
майстерні?
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Я відповів, що тепер їй доведеться трохи 
потерпіти.

— Бачиш, — мовила Клара, — спочатку 
ти обіцяв мені золоті гори, а тепер виявляє
ться, що не годен нічого для мене зробити. 
А сама я звідти не вирвуся, навіть коли б 
хтось інший і захотів мені допомогти, бо 
через тебе в мене буде зіпсована характе
ристика.

Я запевнив Клару, що пригода з паном 
Затурецьким нічим не пошкодить їй.

— Все одно я не можу зрозуміти, — ска
зала Клара, — чому ти не напишеш рецен
зію. Коли б ти її написав, нам одразу дали 
б спокій.

— Уже пізно, Кларо, — мовив я. — Якщо 
я напишу рецензію, скажуть, що я забраку
вав статтю Затурецького з помсти, і ще дуж
че розгніваються.

— А навіщо тобі її бракувати? Ти візьми й 
напиши позитивний відзив!

— Не можу, Кларо. Ця стаття справді нік
чемна.

— Ну й що з цього? Чому ти раптом вирі
шив удавати з себе правдолюба? Хіба ти не 
брехав, коли написав тому чоловікові, що 
тобі в «Образотворчій думці» нічого не до
ручали? Або коли ти йому сказав, що він хо
тів мене спокусити, — хіба це теж не брех
ня? Або коли ти видумав ту Єлену? Так ко
ли ти вже стільки разів брехав, то що для 
тебе важить, коли ти збрешеш іще раз і по
хвалиш його у рецензії? Тільки так ти можеш 
владнати цю справу.

— Бачиш, Кларо, — сказав я, — ти вва
жаєш, що я вдавався до звичайної брехні, і, 
здавалося б, ти маєш рацію. Але це не так. 
Я можу видумати що завгодно, пошити лю
дину в дурні, вдатися до різних містифікацій 
та витівок, проте не почуватиму себе бреху
ном і сумління в мене буде чисте; моя 
брехня, якщо вже ти хочеш це так назвати,— 
то я сам, такий, як є; своєю брехнею я нічо
го не маскую, а говорю, власне, правду. Та 
бувають випадки, коли брехати я не можу. 
Деякі речі я люблю, сприймаю їх цілком 
серйозно і вникаю в їхню суть. Отут жарту
вати не можна. Якщо я тут брехав би, то 
нашкодив би сам собі, а це не годиться, від 
мене цього не вимагай, бо я такого ніколи 
не зроблю.

Ми не розуміли одне одного.
Але я справді кохав Клару й сповнився рі

шучістю зробити все, щоб вона мені не до
коряла. Другого дня я написав пані Зату- 
рецькій, що чекаю на неї післязавтра о дру
гій годині в своєму кабінеті.

Не зраджуючи своєї дивовижної пункту
альності, пані Затурецька постукала до мене 
точно в зазначений час. Я відчинив двері й 
запросив її досередини.

Нарешті я побачив пані Затурецьку. Це бу
ла висока жінка, дуже висока, з грубим, ху
дорлявим провінціальним лицем, з якого 
дивилися блідо-голубі очі.

— Роздягайтеся, — запропонував я, і во
на незграбно почала скидати з себе якесь 
довге, темне, дивного крою пальто; воно 
було звужене в поясі й бозна-чому нагаду
вало мені старовинну солдатську шинелю.

Я не хотів нападати першим; мені хотіло
ся, щоб спочатку виклала свої карти моя 
супротивниця. Коли пані Затурецька сіла, ми 
перекинулися з нею кількома незначущими 
фразами, після яких я викликав її на від
вертість.

— Пане Кліма, — почала вона поважно й 
цілком миролюбно. — Ви знаєте, чому я вас 
шукала. Мій чоловік завжди був про вас 
високої думки, як про знавця своєї справи й 
хорошу людину. Все залежало від вашої ре
цензії. А ви не схотіли її зробити. Мій чоло
вік писав свою працю цілих три роки. Жит
тя в нього склалося набагато важче, ніж у 
вас. Він був учителем і щодня їздив на ро
боту за тридцять кілометрів од Праги. То
рік я сама примусила його покинути цю ро
боту й присвятити себе науці.

— Пан Затурецький не працює? — спитав 
я.

— Ні...
— А з  чого ви живете?
— Поки що я все тягну сама. Наука, па

не Кліма, — чоловікова пристрасть. Коли 
б ви знали, скільки він усього перечитав. 
Коли б ви знали, скільки він списав паперу. 
Чоловік завжди каже, що справжній науко
вець мусить написати триста сторінок, щоб 
із них можна було вибрати тридцять. А по
тім з'явилася та дама. Повірте мені, пане 
Кліма, адже я знаю його, він цього нізащо 
не зробив би, я не вірю в те, в чому вона 
його звинувачує, нехай вона скаже це у вічі 
мені і йому! Я знаю жінок, може, вона вас 
любить, а ви її ні. Може, вона хотіла викли
кати у вас ревнощі. Але ви можете мені по
вірити, пане Кліма. що мій чоловік ніколи на 
таке не зважився б!

Я слухав пані Затурецьку, і зі мною рап
том почало діятися щось дивне: я потроху 
забував, що це та сама жінка, через яку ме
ні доведеться покинути факультет, що це 
та сама жінка, через яку впала тінь між 
мною і Кларою, та сама жінка, через яку я 
змарнував стільки днів, стільки нервував, 
стільки зазнав неприємностей. Зв'язок між 
нею й історією, в якій ми тепер обоє грали 
досить сумну роль, видався мені цілком до
вільним і випадковим. Я раптом почав розу
міти, що це була всього-на-всього ілюзія, 
коли я думав, що людина здатна підкоряти 
пригоди й скеровувати їхній біг; що ці при
годи, можливо, взагалі не наші ,  а що їх 
скоріше хтось підсунув нам і з з о в н і ;  що

156



Бони нітрохи не характеризують нас; що ми 
зовсім не винні в тому, що вони повернули 
в той чи інший бік; що вони несуть нас, ке
ровані якоюсь н е в і д о м о ю  силою; ні, я 
маю на увазі не надприродню силу небес, 
а силу самих людей.

А втім, коли я подивився у вічі пані За- 
турецькій, мені здалося, що ці очі не ба
чать кінця пригоди, що вони взагалі не див
ляться, а просто так плавають на обличчі й 
пильно дивляться на співрозмовника.

— Може, й ваша правда, пані Затурець- 
ка, — сказав я миролюбно. — Може, моя 
дівчина справді збрехала, але ви знаєте, що 
таке ревнивий чоловік; я повірив їй, і нерви 
в мене трохи вийшли з-під контролю. Таке 
з кожним може статися.

— Так, ви маєте рацію, — мовила пані 
Затурецька. Видно було, що камінь, нарешті, 
зсунувся їй із серця. — Коли ви самі це ви
знаєте, то добре. Ми боялися, що ви їй ві
рите. Адже ця особа могла б зіпсувати моє
му чоловікові все життя. Я не кажу вже про 
те, в якому світлі це виставляє його з мо
рального боку. Та з цим ми вже б якось 
змирилися. Але на вашу рецензію мій чоло
вік покладає всі свої надії. В редакції його 
запевнили, що все залежить тільки від вас. 
Мій чоловік переконаний, що якби надруку
вали цю статтю, його, нарешті, визнали б як 
наукового працівника. Скажіть, будь ласка, 
тепер, коли все вже з'ясувалося, ви зроби
те рецензію? І можна сподіватися, що ско
ро?

Нарешті я мав змогу відомстити їй за все 
і вгамувати свою лють, тільки в ці хвилини 
я не відчував ніякої люті, а те, що допіру 
сказав, сказав тільки тому, що іншого вихо
ду в мене не було:

— З рецензією справа складна, пані Зату
рецька. Я признаюся вам, як усе це стало
ся. Я не люблю казати людям у вічі непри
ємні речі. Це моя вада. Я ховався від пана 
Затурецького й думав, що він догадається, 
чому я його уникаю. Його стаття слабень
ка. Вона не має ніякої наукової цінності. Ви 
мені вірите?

— Мені важко вам повірити. Я не можу 
цьому повірити! — мовила пані Затурецька.

— Ця праця перш за все неоригінальна. 
Зрозумійте, науковець обов'язково мусить 
сказати щось нове; науковець не може пе- 
реповісти тільки те, що вже відомо, що на
писали інші.

— Мій чоловік нічого не переповідав у 
своїй статті.

— Пані Затурецька, ви її читали... — хотів 
я провадити далі, але пані Затурецька ур
вала мене:

— Ні, не читала.
Мене це приголомшило:
— То прочитайте.
— Я не бачу,— сказала пані Затурецька,—

у мене хворі очі, за останні п'ять років я не 
прочитала жодного рядочка, а коли б навіть 
і бачила, то мені не треба читати, щоб до
відатися, порядна людина мій чоловік чи ні. 
Про це можна довідатися іншим чином. Я 
свого чоловіка знаю, як мати знає свою ди
тину, я знаю про нього геть усе. І я знаю
— на щось погане він нездатний.

Я змушений був вдатися до найгіршого. Я 
почав уголос читати пані Затурецькій абза
ци із статті її чоловіка й паралельно зачиту
вав відповідні абзаци з Матєйчека, Печірки, 
з Мічека, звідки пан Затурецький позичав 
свої ідеї й формулювання. Звісно, мова тут 
не йшла про свідомий плагіат, а скоріше про 
мимовільну вдячність авторитетам, до яких 
пан Затурецький відчував щиру й безмежну 
повагу. Але кожен, хто почав би порівнюва
ти уривки, зрозумів би, що працю пана За
турецького не може надрукувати жоден 
серйозний науковий журнал.

Не знаю, наскільки уважно пані Затуре
цька слухала моє пояснення чи слідкувала 
за ним і чи розуміла його, але вона покірно 
сиділа в кріслі, покірно й слухняно, наче 
солдат, який знає, що не сміє покинути свій 
пост. Минуло майже півгодини, нарешті я 
закінчив. Пані Затурецька встала з крісла, 
втупилася в мене своїми прозорими очима й 
безбарвним голосом попросила пробачен
ня; але я знав, що вона й далі вірить у сво
го чоловіка, і якщо комусь у чомусь і до
рікала, то тільки собі, що не зуміла проти
стояти моїм аргументам, які здавалися їй 
плутаними й незрозумілими. Вона надягла 
свою солдатську шинель, і я зрозумів, що 
ця жінка — солдат, солдат тілом і душею, 
вірний солдат, солдат, стомлений довгими 
походами, солдат, який не годен зрозуміти 
сенсу наказів, але все одно завжди покірно 
їх виконує, солдат, який зараз відступає 
розгромлений, але сповнений почуття влас
ної гідності.

Пані Затурецька пішла, лишивши в моєму 
кабінеті часточку своєї втоми, вірності й 
смутку. Я раптом забув про себе й про свої 
клопоти. Смуток, який огорнув мене, був 
чистий і приємний, бо він не народжувався 
в мені, а припливав звідкись іззовні, звід
кись здалеку.

— Ну, тепер тобі вже нема чого боятися,
— сказав я Кларі й розповів їй у Далматсь
кій пивничці про свою розмову з пані За- 
турецькою.

— Але ж мені й раніше не було чого 
боятися,— відповіла Клара з такою само
впевненістю, що це мене здивувало.

— Тобто як не було? Коли б не ти, то я 
взагалі ніколи не зустрівся б із пані Затуре- 
цькою!

— Те, що ти з нею зустрівся, добре, бо і
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їй, і її чоловікові ти завдав багато прикро
щів. Доктор Калоусек сказав, що інтелі
гентній людині це важко зрозуміти.

— Ти що, бачилася з Калоусеком?
— Бачилася, — відповіла Клара.
— І ти йому все розказала?
— Ну й що, як розказала? Чи, може, це 

таємниця? Тепер я~вже добре знаю, хто ти.
— Гм.
— Сказати тобі, хто ти?
— Будь ласка.
— Стереотипний цинік.
— Це ти запозичила від Калоусека.
— Чому від Калоусека? Ти гадаєш, що я 

не можу додуматись до цього сама? Ти вза
галі думаєш, що я ні на що не здатна. Ти 
любиш водити людей за носа. Панові Зату- 
рецькому ти обіцяв рецензію...

— Я не обіцяв йому ніякої рецензії!
— Все одно. А мені ти обіцяв місце мане- 

кенщиці. Перед паном Затурецьким ти всю 
вину складав на мене, а переді мною — на 
пана Затурецького. Але щоб ти знав, я буду 
манекенщицею.

— Тобі в цьому допоможе Калоусек? — 
спробував я перейти на ущипливий тон.

— Авжеж, що не ти! Ти ще не знаєш, в 
якому ти опинився незавидному становищі!

— А ти знаєш?
— Знаю. Конкурсу ти не витримаєш і бу

деш щасливий, якщо тебе візьмуть на робо
ту до якої-небудь галереї. Але спершу ти 
мусиш усвідомити, що у всьому цьому ви
нен тільки ти сам. Якщо дозволиш дати то
бі пораду, то будь надалі чесний і ніколи не 
кажи неправди, бо того, хто бреше, не пова
жає жодна жінка.

Я вислухав Кларине повчання й подумав, 
що її жорстоко скривдили, назвавши в ха
рактеристиці класовим ворогом, і що тому 
вона завжди прагнула передусім до м і м і к- 
р і ї і що могла знайти це тільки в д у х о в -  
н і й сфері. Я дивився на неї й знову усві
домлював (цього разу з якимось жалем), 
що вона гарна й що явно знає ціну своїй 
красі; що заради неї Клара мусить знайти 
серед людей, між якими вона живе, п р о с 
т і р  б е з п е к и й  потім, згідно з ним, дума
ти, розмовляти й відчувати. Я раптом почав 
усвідомлювати, що зв'язок з такою легко
важною людиною, як я, був для неї своє
рідною кривдою, що вона, мабуть, відчула 
себе *підло ошуканою, коли раптом довіда
лася, що я ніколи не можу дати їй того, що, 
згідно з її переконаннями, як самостійної 
істоти, їй с п р а в е д л и в о  належить; і що, 
покинувши мене й домагаючись прихильнос
ті противного Калоусека, вона буде глибоко 
переконана, що цим самим зрештою задо
вольняє покривджену справедливість.

Я хотів поділится з нею цими важко зро
зумілими думками, але перш ніж сяк-так 
упорядкував їх у своїй голові, вона підве
лася, подала мені руку (очевидно, востан
нє), повернулася і пішла.

Тільки за хвилю я зрозумів, що (всупереч 
моторошній тиші, яка оточила мене) ця 
пригода належить не до трагічних, а скоріше 
до комічних.

Це мене трохи втішило.

З чеської переклав Дмитро АНДРУХІВ
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Я вже повернулася, милий!

— Ваша теща із своїм милим цуциком 
щойно прийшли...

— Чи немає серед вас ветеринарного лі
каря?

ЖАРТИ
ИА КОЖНОМУ

КРОЦІ
УВАЖНІСТЬ З ВИБОРОМ

Ірена зустрічала свого чоловіка в аеро
порту. їй довелося чекати, поки видадуть 
багаж. В цей час повз них пройшла вродли
ва жінка. Чоловік, посміхаючись, привітався 
до неї. Ірена питає чоловіка, хто вона.

— Наша стюардеса пані Ванда Коваль
ська.

— Звідки ти знаєш її прізвище?
— Було в списку персоналу, що висів у 

літаку. В тому списку були також прізвища 
пілота та механіків.

— Цікаво, яке прізвище в пілота?
— Звідки мені знати!

У ЛІКАРЯ
— Ви, докторе, дуже стомились. Мабуть, 

сьогодні було багато надокучливих пацієн
тів?

— О, ні, ви перший...

СЛОВА ПОДЯКИ
— Це ви витягли з річки мого сина?
— Так, ще б мить, і він потонув би.
— А куди ви поділи його капелюх?

ОБЕРЕЖНИЙ
Клієнт звертається до початкуючого перу

каря:
— Знаєте що, дайте і мені бритву, щоб я 

міг оборонятися.
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ЛИШЕ СМЕРТЬ...

Один знайомий Марка . Твена позичив 
якось у письменника велику суму грошей.

— Я неодмінно віддам вам ці гроші через 
місяць, — запевнив він Твена. — Лише моя 
смерть може змінити цей термін!

Минув місяць, але боржник й не думав 
повертати позичені ним гроші. Тоді Марк 
Твен вмістив в одній газеті таке оголошен
ня:

«З великим сумом я сповіщаю всіх зна
йомих і друзів про смерть Гаррі Дункана. 
Він позичив у мене 500 доларів і запевнив, 
що тільки смерть може завадити йому по
вернути ці гроші рівно через місяць. Оскіль
ки Гаррі Дункан завжди дотримував свого 
слова, в мене немає жодних сумнівів, що він 
назавжди пішов від нас. Мир праху його!»

ПАМ'ЯТЬ

Власник взуттєвої фабрики показав Мар
ку Твену новий вид вакси, названий ім'ям 
письменника.

— Уявіть собі, як пощастило вам, пане 
Твен! Кожний, хто буде чистити взуття но
вою ваксою, завжди згадуватиме вас, — пе
реконував його фабрикант.

— Чудово, чудово, але скажіть мені, будь 
ласка, як пам'ятатимуть мене ті, хто не має 
взуття? — спитав письменник.

НАЙБІЛЬША СИЛА

Анатоль Франс слухав, як інженери роз
повідали про величезну силу води.

— Цікава і повчальна ваша розмова, — 
сказав відомий письменник,— та все ж, я га
даю, що наука забуває про найбільшу в сві
ті гідравлічну силу.

Один з інженерів зацікавився:
— Що ж це таке?
— Жіночі сльози, — усміхнувся Анатоль 

Франс.

С У Ф Л Е Р

с!!э

—  А тепер спробуємо витягти 
корінець!..
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