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Ім’я О. Воїновича (нар. 1922 р.) відоме вже українському чи
тачеві, 1964 р. у видавництві «Радянський письменник» ви
йшов переклад його першої книги «Готель «Парк».

Письменник О- Воїнович — генерал-майор югославської 
армії — активний учасник партизанської боротьби з гітлерів
цями, всі його твори присвячені подіям другої світової війни.

У творі «Кров — це ще не все» О. Воїновича змальовано 
поєдинок двох людей: партизана Бориса, що разом із своїми 
товаришами боровся за визволення окупованої батьківщини, 
й Інтенданта гітлерівської армії Гаузера. Гаузер — представ
ник тих кіл німецького бюргерства, яке, рятуючи власну шку
ру, пішло за гітлерівцями, продавши свою честь і совість.
Страх — ось що визначає всі злочинні дії Гаузера.

Поєдинок виграє Борис, бо на його боці не лише фізична 
перевага — він знищує свого супротивника морально, до кін-
8я викривши його мерзенне нутро. Зрадникові Гаузеру немає 

ільше місця серед чесних людей, навіть найдорожча для 
нього людина — кохана дружина — зрікається його, І, мож
ливо, на думку автора, таке покарання сильніше за саму 
смерть.

ІНДІО НАБОРІ (ХЕСУС РУЇС ОРТА). Обійми Леніна.
Вірш. Г9

Індіо Наборі (Хесус Руїс Орта)—один з найталановитіших су
часних поетів Куби, автор трьох збірок — «Естампи та еле
гії», «Поновлена мрія», «Абетка і ліхтар».
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Українською мовою твори Джойса — «метра» західного мо
дернізму — друкуються вперше. Російською мовою уривки з 
«Улісса» друкувалися в журналі «Интернациональная литера
тура» в 1935 і 1936 роках. Молоде покоління радянських чита
чів знає тільки ім’я Джойса, чуло, зокрема, про його техні
ку «потоку свідомості», але навіть не уявляє fo6i, в чому вона



полягає. Ми друкуємо повністю четвертий, шостий, тринадця
тий епізоди «Улісса» й уривок з вісімнадцятого епізоду, 
а також кілька віршів Джойса. Читач матиме змогу познайо
митись з цих уривків з технікою «внутрішніх монологів» (до 
яких, до речі, значно раніше за Джойса вдався Л. Тол
стой), а також з суб’єктивістським, часом малозрозумілим, 
вкрай складним, зашифрованим стилем Джойса (особливо 
прикметним в останньому уривку). Робимо ми це з метою ін
формування нашого читача про джерела сучасного модерніз
му в буржуазному мистецтві Заходу. Докладно про Дж. Джой
са читайте в статті В. Івашової в цьому номері журналу.
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Найбільша подія наших днів — XXIII з’їзд Комуністичної партії Радянського 
Союзу, який відбувся в березні— квітні цього року в столиці нашої Батьків
щини — Москві, — привернула до себе величезну увагу, викликала могутню хви
лю міжнародної пролетарської солідарності і глибоке захоплення з боку тру
дящих всього світу.

На з ’їзд надіслали своїх представників комуністичні, робітничі, національно- 
демократичні й ліві соціалістичні партії восьмидесяти шести країн земної кулі. 
Багато делегатів від цих партій виступило на з’їзді КПРС з палкими промовами, 
в яких висловлювали гарячу підтримку нашій партії — борцеві за мир і дружбу 
мцк* народами світу, натхненникові побудови комуністичного ладу в першій дер
жаві робітників та селян.

«Подією всесвітнього значення, яка привернула сьогодні увагу всього між* 
народного робітничого руху, національно-визвольних сил і миролюбних праг
нень людства»,— назвав XXIII з’їзд КПРС Перший секретар Центрального Комі
тету Польської об’єднаної робітничої партії товариш Владислав Гомулка. «Цей 
з’їзд і його постанови,— говорив Перший секретар Центрального Комітету Со
ціалістичної єдиної партії Німеччини товариш Вальтер Ульбріхт,— матимуть ве
личезне значення для дальшого розвитку не лише Радянського Союзу, але 
й у співвідношенні сил на світовій арені на користь комунізму». З далекого 
В’єтнаму, країни, яку американські імперіалісти піддають пекельним мукам і де 
народ героїчно відстоює свою свободу і незалежність, чути голос Централь
ного Комітету Партії трудящих В’єтнаму: «Ми висловлюємо щиру подяку партії, 
уряду й братерському народові Радянського Союзу за ту підтримку й активну 
допомогу, яку вони надавали й надають в’єтнамському народові».

Генеральний секретар одної з найбільших західноєвропейських комуністич
них партій — французької — товариш Вальдек Роше сказав: «У нашій країні, як 
і в цілому світі, з’їзди партії Леніна сприймаються як події великого міжна
родного значення... Ваші успіхи мають велике значення для міжнародного ро
бітничого й демократичного руху». Його думки поділяє член Політбюро, секре
тар Центрального Комітету Комуністичної партії Куби товариш Армандо Харта 
Давалос: «Ваші перемоги відкрили, в свою чергу, нові широкі можливості, 
посилили боротьбу проти системи колоніалізму, неоколоніалізму й імперіа
лізму». Ветеран Північноамериканського робітничого руху, герой міжнародного 
пролетаріату, керівник делегації Комуністичної партії Сполучених Штатів Аме
рики товариш Генрі Уїнстон, що осліп у в’язниці, приєднав і свій, повний 
революційної енергії голос до хору привітань на адресу нашої партії та її 
XXIII з’їзду: «Політика Комуністичної партії Радянського Союзу відповідає по
требам історії. Це така політика, яка знаходить живий відгук у серцях всіх, 
кому дорогі мир в усьому світі й прогрес народів». Представник Комуністичної 
партії іще одного континенту — Австралії — Річард Діксон висловив з’їздові 
КПРС сердечні почуття солідарності: «Ми переконані, — заявив він, — що
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XXIII з'їзд прокладе шлях до нових чудових перемог в боротьбі за мир і со 
ціалізм!»

Представники трудящих усіх континентів — Європи, Азії, Америки, Африки 
й Австралії — висловлюють свою солідарність з боротьбою і творчою, будів
ничого діяльністю комуністів нашої Батьківщини: «XXIII з’їзд КПРС, який роз
робляє програму дальшого зміцнення радянської економіки, відкриває нові 
перспективи й для африканських народів», — заявив Тунжі Отегбейє, Генераль
ний секретар Нігерійської соціалістичної робітничо-селянської партії.

Одностайна підтримка і схвалення друзями й однодумцями та розгубленість 
наших ворогів — така зовсім протилежна за своїм характером і, до речі, цілком 
природна реакція на найбільшу подію наших днів.

Важко перерахувати всі дивовижні за своїм глупством «прогнози»,, які'ро- 
били «фахівці-радянологи» в різних країнах буржуазного світу, вірні» ’ слуги 
імперіалістичної реакції. Тут були й розмови про те, що на XXIII з’їзді наша 
партія мало не відмовиться від своєї генеральної лінії, що почнеться «рестав
рація капіталістичних методів», що відбудеться «рецидив явищ культу особи», 
що станеться розкол комуністичного руху в світі. Словом, все, що тільки могла 
підказати гарячкова фантазія наших недругів, видавалося ними за реальне й не
минуче. Та XXIII з’їзд продемонстрував незламну вірність КПРС заповітам ве
ликого Леніна, гарячу підтримку політики нашої партії з боку міжнародного 
комуністичного руху. Повне банкрутство всіх прогнозів капіталістичних ідеологів 
викликало в їхньому таборі замішання й розгубленість. Газета «Нью-Йорк ге
ральд трибюн» змушена була визнати, що «небезпечно робити здогади, особ
ливо такі>% які ведуть до ілюзій відносно того, що, можливо, скажуть і зроб
лять, або не скажуть і не зроблять керівники Кремля. На протязі багатьох міся
ців деякі фахівці з питань політики Кремля складали із шматків цілу картину... 
Тепер їх пророцтва з тріском провалилися».

«Послідовність генеральної лінії, напевне; є головною особливістю з ’їзду»,—t 
змушена констатувати західнонімецька газета «Франкфуртер альгемайне». А анг
лійська «Т&ймс», переконавшись, що «розколу» не сталося й КПРС буде'праг
нути до поліпшення відносин з Комуністичною партією Китаю та шукати шляхи 
до подолання незгод, визнала, що «Росія показала приклад розумної й реалі
стичної поведінки, яка відповідає потребам більшості компартій... і фактично 
зміцнює позиції КПРС». Те ж саме сталося й з іншими «пророцтвами» наших 
недругів — вони розвіялися, як дим, і в світлі мудрих, творчих, миролюбних 
рішень XXIII з ’їзду політика Комуністичної партії Радянського Союзу стала пе
ред очима цілого світу, як програма нових благотворних діянь, скерованих на 
дальше будівництво комуністичного ладу в нашій країні, на зміцнення її обо
роноздатності, покращання добробуту радянських людей, на посилення міжна
родної пролетарської солідарності, допомогу національно-визвольному рухові, 
на зростання взаєморозуміння й дружби між народами світу, на дальшу одно
стайну боротьбу проти паліїв нової війни, за мир у цілому світі.

Вся наша партія і весь багатомільйонний радянський народ з величезною 
увагою стежили за роботою XXIII з'їзду, що відбувався в атмосфері одностай
ності і монолітної єдності комуністів, в хвилюючій атмосфері величезного по
літичного й трудового піднесення. Понад дев'яносто тисяч привітань, листів 
і трудових рапортів надійшло на адресу з'їзду. Мелодія міжнародного проле
тарського гімна «Інтернаціонал», що донеслася до нас з Космосу, де літає 
нині перший рукотворний супутник Місяця, — прозвучала як вісник наших 
великих перемог.

Розголос історичних рішень Двадцять третього з ’їзду партії Леніна, великої 
Комуністичної партії Радянського Союзу іще довго буде ширитися по земній 
кулі. Намічена з’їздом програма нового п’ятирічного плану будівництва кому
ністичного ладу буде успішно здійснена радянським народом. Наша мета — ко
мунізм. Двадцять третій з’їзд КПРС — важлива історична віха на переможному 
шляху до цієї великої мети.
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Першотравень крокує світом у чарівній весняній красі. З цим свя
том людство пов’язує свої кращі мрії і сподівання на мир і щастя для 
себе і майбутніх поколінь, надії на те, що ніколи більше не заллє кров’ю 
землю фашистська потвора, перемогу над якою людство святкує у 
травні.

Але шлях до здійснення цих мрій і сподівань дуже нелегкий. Битва за 
свободу проти гноблення, національної і соціальної нерівності, расизму і 
реакції продовжується. І, насамперед, треба зупинити і_ знешкодити па
ліїв війни, адже у В’єтнамі ллється кров невинних людей. Треба загасити 
полум’я американської агресії і не дати імперіалістам кинути людство у 
вир ядерної катастрофи.

Травень іде по світу. У ці дні на вулицях багатьох міст лунають не 
тільки пісні весни, а й заклики до боротьби, і не тільки квіти в руках людей, 
а й прапори і транспаранти. Людське море, рішучий крок мільйонів, які 
проголошують:

— Мир, свобода, щастя для всіх народів!

Справжній ліс плакатів на вулицях 
Нью-Йорка. Прості американці вима
гають миру, людських прав, проголо

шують своє рішуче «ні» расизму.



В Західній Німеччині, де реваншисти плекають зло
чинні плани, прості люди висловлюють своє рішуче 

«ні» війні.

Австрійські трудящі вимагають, 
щоб їхня країна дотримувапась 
проголошеної політики нейтра
літету, вони виступають проти 
відродження націзму і засил

ля реакції.



Хвиля страйків і демонстрацій котиться по містах 
і промислових центрах Італії.

«Геть американські бази з нашої 
лі!» — цей заклик лунає по всій 

нії.

зем-
Япо-



кемI

Датські студенти на знак про
тесту проти американської аг
ресії у В'єтнамі влаштували си
дячу демонстрацію, перед бу
динком посольства США в Ко

пенгагені.

По всьому африканському кон
тиненту котиться хвиля про
тестів проти режиму Сміта в 
Родезії, проти расизму і нео

колоніалізму.

Демонстрація в демократичному Берліні проти війни у В'єтнамі. Серед де
монстрантів —  іноземні студенти, які навчаються в НДР. Вони несуть 

плакати, написані своєю рідною мовою.



! в тихій благочинній Голландії 
демонстрації проти війни / 

В'єтнамі.

Рух проти атомної небезпе
ки охопив усю Англію. 
Учасники цього руху збира
ються в Лондоні, щоб ру

шити до Олдермастона.

А це справжнє обличчя «віль
ного світу»! Ні, не придушити 
волі народів до миру і сво

боди!



Голова кооперативу Трап Дук Бе (в центрі).

с ХоНГ ТЛ
Німецький журналіст Вальтер ГейлІг відвідав 

Демократичну Республіку В'єтнам. Він побував 
у провінціях Хай Дунг і Тан Хоа, які стали го
ловними об'єктами варварських бомбардувань 
американської авіації. В. Гейліг розповідає про 
мужність в'єтнамського народу, який самовідда
но працює і стійко обороняє свою батьківщину.

На північному сході від Ханоя 
лежить провінція Хай Дунг, ко
лишній центр боротьби в'єтнам
ців проти французького колоніа
лізму. Ще й досі вздовж- шосе, 
яке з'єднує Ханой з портом Хай
фон, можна побачити залишки 
французьких укріплень.

Ця колись злиденна провінція 
перетворилася тепер на квітучу 
місцевість. З 1959 року поля тут 
оброблюються колективно. Партія 
трудящих і уряд висунули гас
ло — «Кожен стане ситий». В'єт
намці докладають великих зусиль,

щоб здійснити його. З серпня 
1964 року виконання цього зав
дання ускладнилося злочинними 
повітряними нальотами американ
ської авіації. Жінкам довелося 
перекласти на свої плечі роботу 
чоловіків, які змушені захищати 
незалежність своєї батьківщини.

Маленький джип віз мене й пе
рекладача в Хонг Таї, один з 
найбільших сільськогосподарських 
кооперативів провінції. Дороги 
тут служать одночасно й дамба
ми, що відділяють рисові поля 
одне від одного. Був один з не

багатьох «прохолодних» днів: 
термометр стояв на +35° за Цель- 
сієм. Злива прибила куряву. Се
лянки несли в бамбукових кор
зинах овочі на базар. По голов
ному каналу пливли маленькі па
русники, вони везли різні това
ри: машини, тканини, верстати.
Все навколо здавалося мирним. 
Лише міліцейські пости на в'їздах 
до населених пунктів та численні 
зенітні батареї свідчили про те, 
що тут завжди готові дати на
лежну відсіч американським по
вітряним бандитам. Дорогою ми 
зустріли дітей з шкільними порт
фелями в руках; усміхаючись, 
вони віталися з нами. їх шлях до 
школи довгий, бо після того, як 
американські бомби зруйнували 
багато шкіл, заняття провадяться 
в бамбукових хатинах серед лісу.

Голова кооперативу Тран Дук 
Бе приймав нас за чашкою за
пашного чаю. Просто і по-діло
вому розповідав він про розви
ток кооперативу. 600 родин — це 
понад 3000 чоловік — живе в
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Ця скромна дівчина Нгуен Ті Кім Хоа виконує на земляних роОотах 
по 10—12 норм.

Хонг Таї. tx всіх єднає спільна 
мета: незважаючи на незліченні 
бомбардування, вирощувати ви
сокі врожаї. За часів колоніаліз
му 80 процентів населення було 
тут голодним та неписьменним. 
Земля давала їм небагато, та й 
те поглинала ріка, коли щороку 
виходила із своїх берегів. Орга
нізувавши кооператив, селяни 
перш за все взялися за спору
дження дамби, щоб запобігти на
далі цьому лихові. За останні чо
тири роки вдалося збільшити по
сівні площі, і коли в 1960 році 
вони збирали 1400 кілограмів ри
су з гектара, то минулого літа 
тут вродило вже по 2300 кілогра
мів, до того ж зібрали два вро
жаї. Але більше рису — означає 
більше води. Отже, треба було 
розширити систему зрошення. За 
дев'ять місяців минулого року на 
спорудженні каналів вийнято 333 
тисячі кубометрів землі. Які ве
личезні зусилля, праця та енту
зіазм крилися за цими цифрами, 
про це ми довідалися пізніше.

Джип приставив нас на одну з 
ділянок будівництва. Сотні юна

ків і дівчат, стоячи по коліна в 
грязюці, прокладали зрошуваль
ний канал без допомоги механіз
мів. Мимоволі пригадалася карти
на, яка кілька днів тому в провінції 
Тан Хоа справила на мене неза

бутнє враження. Там також пра
цювали тисячі людей на відбудо
ві зрошувальної системи, що бу
ла зруйнована внаслідок варвар
ського нальоту американців. З 
холоднокровною точністю скида

на будівництві зрошувального каналу працюють навіть школярі.



Сліди бандитських нальотів американської авіації — 
зруйноване обладнання зрошувальної системи.

ли американські пілоти бомби 
саме туди, звідки дорогоцінна во
да спрямовувалась безпосеред
ньо на рисові поля, щоб дати лю
дям більше їжі.

Там я познайомився з 20-річ

ною Нгуен Ті Кім Хоа. Тендітна, 
маленька на зріст, вона за пів
року перенесла на собі 800 ку
бометрів землі, тоді як річна 
норма для людини 117 кубомет
рів. На моє запитання, як їй вда

лося це зробити, Кім Хоа. спо
кійно > відповіла: «У нас кажуть, 
що дівчата у 20 років можуть 
зламати бику роги».

В 1965 році американці вчинили 
понад десять тисяч повітряних на
льотів на Демократичну Республі
ку В'єтнам. Більша частина скину
тих бомб впала і продовжує па
дати й зараз на провінцію Тан 
Хоа. її територія становить одну 
десяту всієї площі країни і про
живає тут також десята частина 
населення республіки. В Тан Хоа 
я розмовляв з працівником воєн
но-адміністративного управління. 
Він наводив цифри атак, збитих 
літаків, скинутих бомб і ракетних 
снарядів. Ці цифри створювали 
в уяві жахливу картину спусто
шення, смерті, безмежного люд
ського горя, але вони свідчили 
також про боєздатність та муж
ність в'єтнамського народу.

Неподалік від центру провінції 
уряд кілька років тому побуду
вав велику туберкульозну лікар
ню більш як на 500 чоловік. При
голомшений зупинився я на тому 
місці, де недавно стояла ця лікар
ня, а мені розповідали: наліт три
вав кілька годин, за цей час бу
ло скинуто 350 бомб, — бомби 
і снаряди падали на лікарняні 
ліжка і операційні зали. Так, там, 
де серед трояндових кущів і де
рев стояли світлі будівлі, де 
дзюрчали прохолодні фонтани, 
сьогодні зяяли воронки від бомб, 
наповнені каламутною водою. Об
вуглені руїни, покремсане облад
нання. На багатьох розбитих апа-

Це все. що залишилося після нальоту від нової лікарні.



Бійці народної міліції, боронять свій край від агресорів.

ратах я побачив добре знайомі 
фірмові таблички одного з народ
них підприємств НДР, поруч ле
жав обгорілий санітарний автомо
біль марки «Шкода».

Може, цей наліт був помилкою? 
Може, цей медичний комплекс 
здався американським пілотам 
важливим стратегічним об'єктом?

За час поїздки по країні я от
римав сотні відповідей на це за
питання: лікарні, дитячі садки, 
школи та мирні оселі —  ось улюб
лені цілі американських повітря
них бандитів.

Побував я також і в зенітному 
підрозділі, що охороняє міст че
рез ріку Хамрон. Оборона цього 
мосту стала в країні символом 
непереможності в'єтнамського на
роду. В добре замаскованому міс
ці мене зустрів Ха Х ’ю Кванг, до
свідчений і випробуваний в чис
ленних боях командир. Своє бо
йове хрещення він отримав у 
Дьєн Б’єн Фу. Пересічний вік 
його солдатів 18 років, — це се
ляни, студенти, робітники. Ха Х'ю 
Кванг є для них не тільки воєн
ним начальником. Він їх порад

ник, друг, а декому замінив бать
ків, що загинули.

Для мене поїедка; по В'єтнам
ській Демократичній. Республіці в 
ці дні жорстокої боротьби стала 
живим свідком того, що ми на
зиваємо морально-політичною єд
ністю народу. Були це солдати 
на мосту Хамрон, були це сотні 
юнаків, які вдень і вночі ремон
тували зруйновані вулиці та мо
сти, будували нові канали, — їх 
всіх єднало одне спільне бажан
ня: довести свою справедливу 
боротьбу до переможного кінця.

МІРА УСПІХУ. Найпопу- 
лярніший в Англії квартет 
джазових виконавців — 
Бітлсів—останнім часом ви
мірює свій успіх кількістю... 
дівчат, що впадають в істе
рику й непритомність під час 
їхніх концертів. Найбільший 
«успіх» випав на долю Бітл* 
сів у Глазго, де зомліло аж 
півсотні їхніх екзальтованих 
поклонниць. В «стратегіч
них пунктах» залу на три 
тисячі місць чергувало 130 
досвідчених медсестер, гото
вих надати* фанатичкам пер
шу допомогу. Од несамови
того галасу дві медсестри 
самі знепритомніли.

ЗАВЗЯТИЙ МОРЕПЛА
ВЕЦЬ. Одна новозеландська 
родина, що складається з 
п’ятьох осіб, вирушила на 
маленькому паруснику в 
морське плавання до бере
гів Африки. Сімейну коман
ду очолює Емілія Коле, якій 
недавно минуло... 93 роки. 
«Я давно мріяла про таку 
подорож», — заявила сміли
ва бабуся.

ГЕНЕРАЛЬСЬКИЙ НАД
ЛИШОК. Уряд Філіппін 
раптом виявив, що останнім 
часом він занадто щедро 
роздавав генеральські зван

ня. Тепер у філіппінській ар
мії на кожні десять солда
тів припадає один генерал. 
Щоб вийти з цього прикро
го становища, тут вирішили: 
потперше, припинити даль
ше штампування нових ге
нералів і, по-друге, збільши
ти кількість солдатів в ар
мії...

І
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ОЛЕКСАНДР В О Ї Н  О В И Ч

РОМАН

Ось ми й прийшли. Я весь аж тремчу, 
так мені кортить кинутися мерщій уперед. 
Годі вже зволікати. Треба негайно зустрі
тися з ним віч-на-віч. Три роки я тільки й 
думав про це. Три роки намагався знайти 
його й ладен був піти хоч на край світу.

І от я, нарешті, біля будинку, в якому 
він живе.

Біля його вілли.
Коли ми вдень проходили повз гратчасту 

огорожу, я бачив на табличці прізвище: 
«АЛЬФРЕД ГАУЗЕР».

Помилки тут бути не може: це його
вілла.

Я добре пам'ятаю це ім'я й адресу. Па
м'ятаю вже три роки. От тільки перед пріз
вищем немає слова «майор». Немає жод
ного іншого титулу. Табличка цілком но
венька. Певно, він замінив ТТ зовсім не
давно. Отже, він удома. Війна закінчилася. 
Титули колишніх фашистських головорізів 
уже не в моді. Хто зна: може, тепер за
мість слова «майор» на табличці мало б 
стояти «полковник». Три роки війни — 
строк чималий. За цей час могло статися 
всяке. Адже і я з командира маленького 
партизанського загону виріс на майора.

Невже мій давній знайомий зараз меш
кає в цьому будинку? На саму думку про 
це я здригаюся. Як мені хочеться, щоб він 
був тут! А що, коли замість нього з кімна
ти вийде його батько чи брат? Може, Аль
фреда Гаузера вже немає серед живих? 
Після нашої останньої зустрічі з ним ще



довго точилися запеклі бої на зораній сна
рядами землі Європи. В такому разі хрип
кий чоловічий голос, який щойно долинув 
з-за брами, — голос його батька. Старого 
теж можуть звати Альфред.

Щоки у мене аж пашать. Тремтячою ру
кою втираю з обличчя піт.

Чого чекати? Зайди до будинку і перевір, 
чий це голос. Не зважай на дитячі голоси, 
що дзвенять у віллі.

«Не поспішай! — стримую сам себе. — 
Один необачний крок може все загубити. 
Діти ще не сплять. Пожалій їх. Хто зна, 
чиї вони. Може, зовсім не його».

А коли б і його, то вони все одно діти.
Ні, це було б жахливо. А тому стримай 

себе. Зачекай. Скоро дітлахи ляжуть спати, 
їхній сміх умовкне. Вони помандрують у 
казкову країну снів. І тоді ти зможеш, як 
кішка, прокрастися в будинок. Це зробити 
неважко. В тебе ж за плечима такий дос
від! Скільки разів доводилося нечутно під
повзати до ворожих укріплень, обминати 
вартових!.. Візьми себе в руки й зачекай 
ще трохи...

Незабаром усе з'ясується. Невідомість 
завжди непокоїть. Та тільки-но вона роз
криє свою таємницю — і до тебе знов 
повернуться спокій, рішучість. Ковзнеш за 
браму безшумно, наче тінь. Коли треба — 
ти знову зумієш виявити спритність. При
наймні сьогодні ввечері. Згадай: адже саме 
спритність допомогла тобі три роки тому 
врятуватись із пастки, куди вас загнали 
Альфредові солдати.

«Гаразд, зачекаю. Часу в мене досить,— 
нарешті остаточно переконую я себе. — 
Зачекаю, бо хочу раз і назавжди покласти 
край цим мукам».

Що відчуватиме Альфред у ту мить, ко
ли побачить мене? Чи впізнає? Мабуть, га
дає, що я вже згнив у землі. Моя поява 
буде для нього великою несподіванкою.

Звичайно, він вчинив необачно, давши 
мені свою адресу. Власне, адресу дав мені 
не він, а його дружина. Вона сказала на 
прощання:

— Ясна, ось наша адреса. Може, війна, 
скоро закінчиться, і ми з вами> зустріне
мось...

Не знаю, як це сталося, але аркушик 
паперу з їхньою адресою я тоді сховав 
у кишеню. А згодом він став для мене най- 
коштовнішим у світі скарбом. Я перепису
вав цю адресу безліч разів — не смів по
кладатися на свою пам'ять. Те ж саме ро
били Скала й Триглав. Цих кілька слів за
карбувалися в моєму мозку на все життя. 
Я щоразу бачу їх перед очима, як тільки 
згадую друзів, котрі загинули тієї ночі. Мо
же, в цьому є і моя провина. Звичайно, є.

Я ж був їхній командир. Люди безмежно 
вірили мені й довіряли найдорожче, що в 
них було, — своє життя. Тому мені так тяж
ко. Очевидно, я винен і в смерті Ясни?

Не знаю. Ось уже три роки я шукаю від
повіді на це запитання, але й досі не зна
йшов. Напевно, почую її сьогодні увечері.

«Ясно!» — шепочуть мої уста, і я вдихаю 
на повні груди свіже гірське повітря. Як 
тільки згадаю про неї — мені щось нараз 
стискає горло, неначе я знову бачу її на 
лісовій галявині в сяйві місячного світла.

їй не було ще й двадцяти, коли вона за
гинула. В неї були русі коси і глибокі, мов 
небесна безодня, очі, стрункий стан і ла
гідне, усміхнене обличчя.

Я наче й зараз бачу її — стоїть на галя
вині і, здається, можна дотягнутися до неї 
рукою. На ній блузочка й широка спідни
ця...

Ми розлучилися давно. Відтоді минуло 
три роки. Та спогади про неї в мене ніколи 
не блякнуть.

«Ясно!» — шепочу знову, щоб вона зна
ла, де я зараз, до чого готуюсь і що ста
неться за кілька хвилин. Так, мине кілька 
хвилин — і я востаннє зустрінуся з Аль
фредом та Геленою.

Дивно, але щоразу, коли я думаю про 
Ясну, я відразу ж згадую й Гелену. Між 
ними, Ясною, колишньою лікаркою нашого 
загону, і Геленою, дружиною майора Аль
фреда Гаузера, була просто-таки неймовір
на схожість. Важко було повірити, що во
ни не сестри-близнята. Насправді ж Ге
лена була тоді старша за Ясну: їй минув 
двадцять один...

Я згадував їх не тільки тому, що вони 
були схожі зовні, — це допомагало мені 
краще зрозуміти людську щирість і під
лість. Я не довіряв Альфредові Гаузеру, але 
вірив Гелені, вірив її почуттям. Як же вона 
могла дозволити, щоб він завдав нам та
кого підлого удару, коли ми цього не че
кали? Як за цим привітним, вродливим об
личчям, за глибокими синіми очима могла 
ховатися підступна гадюка, що вжалить те
бе відразу ж після того, як ти врятуєш її з 
вогню? Може, вона здатна роздвоюватися? 
інакше чим пояснити те, що сталося неза
баром після того, як ми розійшлися в різні 
боки?

І ось нарешті настав час, коли я зможу 
дізнатися всю правду про те, що тоді 
сталося...

Зима сховалася десь у глибокій берлозі 
й більше не поверталася в гірські ліси. Від
шуміли завірюхи, позаду лишилися люті 
морози. З кожним днем осідали снігові за
мети, відкриваючи шлях через перевали й 
ущелини.
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Ми злазили з теплих селянських печей, 
де гріли свої закляклі ноги, виходили на
двір і довго дивилися на небо. Скоро вже 
ми покинемо ці затишні хати й знову повер
немося до них наступної зими.

Час брав своє. Сонце дедалі пригрівало. 
Воно розтопило fo B C T y  снігову ковдру й 
де-не-де вже виднілися чорні острівці зем
лі. Вистромили свої голівки перші проліски, 
запрошуючи нас зайти в ліс і помилувати
ся первістками весни, на яку ми так довго 
чекали.

Природа пробуджувалася, визволялася з 
холодних кайданів зими й поверталась об
личчям до сонця.

Ми теж підводили очі до сонця. Розпро
стували плечі й кидали жадібні погляди 
на долину. Прикипали очима до звільненої 
від снігового покривала землі, що темніла 
внизу, і чистили зброю. Час було спуска
тися з гір, щоб перекрити шляхи гітлерів
ським колонам. Ми знову ожили. Годі во
рогові безкарно топтати нашу землю.

В той час ворог ще був досить сильний. 
Вирушаючи на нас, він вважав, що йде не 
на війну, а на полювання. Ця зарозумілість 
дорого коштувала фашистам. Та вони були 
страшенно твердолобі, отож довелося ви
тратити чимало часу й понабивати їм доб
рячі гулі, перш ніж вони навчилися нас по
важати.

На якийсь час ми принишкли й не турбу
вали окупантів: не влаштовували ні засідок, 
ні вилазок. Про серйозні операції годі бу
ло й думати: заважав сніг і поранені. Це 
звучить трохи дивно, але сніг і поранені 
справді були для нас найбільшою пере
шкодою. Досить було залишити на снігу 
бодай кілька слідів, як по них відразу ж 
вирушили б карні загони й переслідували 
нас день і ніч.

Те ж саме й поранені: вони заважали за
гонові швидко пересуватися.

З весною все змінилося: сніг розтав. З 
нас неначе кайдани спали. Ми знову могли 
спуститися з гір і боротися з ворогом ши
роким фронтом.

Весна принесла нам нові сили й надії. 
Ми цілими годинами сиділи на галявинах 
і дивилися на дорогу, що спускалася в до
лину: чекали повідомлень від наших роз
відників. Вони приносили новини й знову 
зникали. Ми пильно стежили за кожним кро
ком німецьких військ. Добре вивчивши си
туацію, ми вирішили влаштувати засідку 
на шосе, що оперізує Погор'є. Найкращим 
місцем для цього, на нашу думку, була 
дільниця Марибор — Целе.

Наступна операція підбадьорила бійців. 
Ми сподівалися захопити зброю й боєпри
паси. Незабаром загін мав поповнитись но
вими людьми, і кожному треба було дати 
в руки гвинтівку або автомат.

Того весняного дня 1942 року погода 
пообіді раптом змінилася, сонце заступили 
густі хмари.

Ми вирушили.
Невдовзі все небо заволокло хмарами. 

Весна не схотіла бути нашим спільником. 
За це ми її мовчки осуджували, проте ра
діли з успіху, який чекав нас попереду. На 
серці в нас ставало веселіше од самої дум
ки про те, що незабаром нічну тишу роз
панахає кулеметна черга й нагадає фаши
стам, що ми ще живі. В успіху ми анітрохи 
не сумнівалися, бо продумали все до най
меншої деталі — час, місце, порядок дії, 
передбачили можливі несподіванки.

Надвечір у повітрі закружляв рідкий ла
патий сніг. Ми мовчки йшли далі, не звер
таючи на нього ніякої уваги. Сутінки щільно 
огортали землю. Позаду лишилися ліси й 
хати на неприступних схилах Погор'я. Внизу 
гуркотіли машини. Світло фар прорізало 
темряву й правило нам за дороговказ.

Ми спускалися крутим схилом до шосе, 
старанно обминаючи оселі. Нас зупинив 
закрут асфальтової стрічки. Місце, здава
лося, було створене для засідки. Шосе тут 
вилося вгору і потім знову круто спуска
лося вниз. Це давало можливість перестрі
ти колону ворожих автомашин незалежно 
від того, звідки вони рухатимуться: з Целе 
чи з Марибора. Я розбив людей на групи й 
чітко визначив кожній з них завдання. Бійці 
залягли на подвір'ї садиби край шосе. Ко
жен наче вріс у землю. Потяглися хвилини 
нервового чекання.

Стрілка годинника повільно рухалася 
вперед. Я хвилювався. Ми чекали на коло
ну есесівських машин, що мали везти з 
Целе карателів. Напевно, вони вирішили 
знову прочесати Погор'є. Що ж, ми їм охо
че допоможемо. Аби тільки нас не випе
редили інші партизанські загони.

Та машин, як на зло, все ще немає. Я 
стою біля дверей порожньої каплички. По
руч зі мною — комісар загону Вінко. Над 
нами висить розп'яття, але воно нам не за
важає. Ми раз по раз повертаємо голови 
в бік Целе й Марибора. Але на шосе панує 
глибока тиша. Темно, хоч в око стрель. Не
бо заволокли хмари. Вітер нещадно жбур
ляє в обличчя холодним снігом.

Час іде, сніг повільно обгортає білим по
кривалом землю й хати, розсіюючи темря
ву ночі. Навкруги трохи посвітлішало. Я 
мовчки подивився на запорошеного снігом 
Вінка. Погода почала непокоїти мене. Що 
робити:, чекати далі чи повернутися в гори? 
На снігу можуть залишитися наші сліди, а 
це вже небезпечно. Вирішив порадитися з 
Вінком.

— До всього нашого лиха ще й сніг, — 
прошепотів я.
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— Ворогів у нас до біса, от сніг і вирі
шив приєднатися до них.

— Може, повернемось? — запропону
вав я.

— Шкода вертатися з порожніми рука
ми, — відказав він. — Давай іще трохи за
чекаємо. Якщо ми зараз повернемо назад, 
хлопці втратять бойовий запал.

— Гаразд, — погодився я.
Порозумітися з Вінком було легко. Він

умів переконувати людей: кілька пристрас
них слів — і серця бійців спалахували, наче 
смолоскипи. Він був моТх років. Білявий. 
Трохи вищий за мене. З помережаним 
зморшками обличчям. Ми недовірливо ди
вилися на шосе. Час минає, а машин нема й 
нема. І саме в ту мить, коли, здавалося, че
кати вже марно, вдалині спалахнуло світло.

Було вже за північ, коли з боку Целе по
казалися три автомашини. Важко було роз
гледіти, легкові вони чи вантажні. Можливо, 
в них їхали гестапівці. Машини рухалися по
волі. Відстань між нами весь час скорочу
валася. Бійці лежали, затамувавши подих. 
Запорошені снігом, вони злилися з зем
лею. Коли машини під'їдуть зовсім близько, 
вони зненацька підведуться, наче привиди, 
й заступлять їх шлях.

Я вдивляюсь уперед. Шосе вигинається 
стрічкою, освітлене фарами, які сунуть на 
нас. Перед підйомом машини взяли розгін 
і ланцюжком поповзли вгору. Ось вони на
близилися настільки, що вже видно шофера 
й каски солдатів. Пролунали постріли й сло
ва короткої команди. Перша машина зупи
нилася. Остання спробувала дати задній хід, 
але врізалась у дерево.

Ми засипали ворога кулями з усіх боків. 
Нас було чимало — шістдесят бійців. На
решті мені здалося, що гітлерівців знище
но, і я скомандував:

— Припинити вогонь! Уперед!
Постріли змовкли, пролунало гучне «ура». 
Я побіг до шосе разом з бійцями. Попе

реду стояв штабний легковий автомобіль, 
за ним — два грузовики. Я бачив, як по
статі в касках вистрибували з кузова й па
дали під вогнем партизанів. Увагу мою при
вернув штабний автомобіль. Швидко добіг
ти до нього! Командир не має права йти 
в атаку останнім. Автомат я тримав напо
готові, але не стріляв, певен, що реЩта нім
ців здасться в полон. Коли до дверцят ав
томобіля було вже зовсім близько, пролу
нав постріл. Я побачив спалах і відчув у 
правому стегні різкий біль. Тут же, мов під
кошений, я впав. У грудях розлилося щось 
тепле й потекло по всьому тілу.

«Мене поранено», — майнуло в голові.
Спочатку я хотів когось покликати на по

міч, але відразу ж міцно стиснув губи. Не 
треба сіяти паніку серед бійців. Хай доби
вають фашистів.

Я безпорадно сидів край шосе й стежив, 
як завершується остання дія щоденної люд
ської драми, котру показує війна. Досі я 
теж брав активну участь у цій виставі, тому 
не міг подивитися на неї збоку. Цього ж 
разу опинився поза грою — мене поранило, 
і в нагороду за це я дістав можливість спо
глядати, як на моїх очах помирають ворожі 
солдати. Матері цих солдатів так ніколи й 
не довідаються про те, як тієї ночі в при
дорожній канаві лишилися лежати тіла їх
ніх синів.

Бій закінчився дуже швидко. Я все ще 
сидів на місці. Спробував поворухнути пра
вою рукою, але відчув гострий біль. Під
вестися я вже не міг і тоді на повен голос 
крикнув:

— Підбирайте зброю і спорядження!
Я зайшовся кашлем і відчув на губах не

знайомий присмак — солоний і прісний 
водночас. Мені здалося, що я кудись про
валююсь. Зусиллям волі змусив себе не 
знепритомніти.

Бійці не зволікали. За хвилину вони зіб
рали всю зброю й амуніцію, роздягли вби
тих.

Чувся стогін поранених. Я запитав, які у 
нас втрати. Мені відповіли, що легко пора
нено Вліска.

Двоє німецьких солдатів здалися в по
лон, решта загинули.

Я все ще сидів на землі. Сніг навколо 
мене став червоний. Сили покидали мене. 
Підійшов Скала й почав хвалитися автома
том, одібраним у гітлерівського унтер-офі
цера. Пильно глянувши на мене, він скрик
нув:

— Що з тобою, Борисе? Тебе поранено?
— Так. Не кричи, — насилу вимовив я.— 

Не треба, щоб усі знали про це.
Скала підхопив мене під руки й допоміг 

підвестися. Нас обступили партизани.
— Командира поранено... — покотилося 

довкола.
Мене внесли до будиночка біля шосе й 

поклали на стіл. Я лежав горілиць і ди
вився на старезного діда, що сидів на печі 
й не зводив з мене переляканих очей.

Покинувши поранених німців, до мене 
підбіг наш лікар Франц. Він вважався ліка
рем тільки тому, що його сестра колись 
працювала в лікарні. Франц стягнув мій 
правий чобіт: там було повно крові. Мене 
роздягли й оглянули. Виявилося, що кров 
текла не тільки з ноги, а й з-під правої 
руки. Мене поранило в ногу і в груди. На 
щастя, обидві кулі пройшли навиліт.

Франц незграбно заметушився: почав ви
тягати з рюкзака пакети й бинти, водночас 
звертаючись до низенького червонощокого 
Штігліца, що стояв поруч:
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— Уважно оглянь машини. Там, певно, 
є медикаменти.

Штігліц вибіг з кімнати. Нарешті Франц 
почав перев'язувати рани. Надворі чулися 
голоси. Партизани поспішали. До будинку 
вбіг схвильований комісар Вінко. Потиснув
ши мені руку, він жартома кинув:

— Кажуть, тебе продірявили, як те ре
шето.

Обличчя моє розпливлося в усмішці.
Вінко оглянув мої рани й підбадьорливо 

моргнув.
— Усе гаразд? — запитав я.
— Так. Залишилося тільки підпалити гру

зовики.
Треба було поспішати. Дорога була кож

на хвилина, бо з Марибора чи Целе могли 
з'явитися нові машини.

Поруч мене вже стояли ноші.
Вінко вийшов надвір. Було чутно, як він 

шикує загін і наказує партизанам підпа
лити машини. Я нашорошив вуха і всміх
нувся. За давньою звичкою цю справу до
ручили довготелесому Маркові та спритно
му Зденкові: вони бігали швидше за всіх.

Мене винесли з будиночка. Загін виру
шив у гори.

Позаду стояло високе полум'я. То пала
ли ворожі автомашини. Вогонь освітлював 
шосе, вирізьблюючи на снігу тіла вбитих 
гітлерівців. У зіткненні двох ворожих сил 
смерть узяла свою частку й заспокоїлась. 
Життя йшло далі.

Операцію було проведено досить успіш
но. Ми знищили загін гітлерівців. Та най
більше мене тішила зброя і взуття. Серед 
партизанів були зовсім босі хлопці. Тепер 
цю проблему буде розв'язано.

Партизани весело гомоніли. Всі були за
доволені. А надто ті, що дістали нові чере
вики.

Ми поспішали. Позаду лишилися фрукто
ві сади, самотні хатини й капличка. Ліворуч 
завалували собаки. То була Оплатниця. По
минемо її й тоді почуватимемо себе без
печніше. Там нас уже ніхто не наздожене.

Заходити до вілли ще рано. Звідти доли
нають тоненькі дитячі голоски. Я роздив
ляюсь навколо й напружую слух. У кімнаті 
на другому поверсі ввімкнули світло. Струн
ка жіноча постать наблизилась до вікна й 
завісила його фіранками. Напевно, мати по
клала спати малюків. Тепер треба зачекати, 
поки вони заснуть.

Сон не йде тільки до старих людей. Вони 
довго крутяться в ліжку. Мабуть, Альфред 
теж не спить. Хоч він іще й не старий. Коли 
ми зустрілися в сорок другому, йому було

двадцять шість років. На цілих шість років 
більше, ніж мені. Але Ясна завжди казала, 
що я виглядаю солідніше за нього. Вона 
любила порівнювати мене з іншими чоло
віками.

— Я закохана у твій смоляний чуб і чор
ні очі, — сказала вона за день до своєї 
смерті. — Поруч з тобою я почуваю себе 
впевненіше. — Потім подивилась на мою 
долоню й додала: — Які в тебе гарні руки!

Мої думки знову повернулися до Аль
фреда. Зараз йому двадцять дев'ять. Ще 
молодий. Його, напевно, ніщо не турбує. 
Він не шкодує за своїм колишнім вчинком. 
А о т і я навпаки. Хоч не старий, проте довго 
не можу заснути. Мене не мучить минуле, 
не мучить те, що я вбивав. В цьому винен 
не лише я. Нас примусили вбивати. Іншого 
виходу не було. Я вбивав, щоб захистити
ся. Інакше мене самого послали б на той 
світ.

Мені не шкода тих, у кого я стріляв. Не
покоїть інше — смерть друзів, що загинули 
від рук Альфреда Гаузера. Через це я не 
можу вночі склепити очей.

У дні війни після кожного бою, коли мені 
доповідали про втрати ворога, я шепотів:

— Ми помстилися за вас, друзі!
Але цього було замало. Щоразу перед 

моїми очима поставало обличчя майора 
Гаузера. Головний винуватець злочину ли
шився живий. Його будь-що треба знайти. 
Тільки тоді заспокоїться моя душа.

В горішньому вікні ще світиться. Ми за
ціпеніло стоїмо на місці. Ноги в нас уже 
зовсім затерпли. На фіранці відбивається 
чиясь рухлива тінь. Я стежу за нею і, по
ринувши в думки, не помічаю Скали, який 
стоїть поруч. Хрускіт гілочки нагадав мені 
про нього.

— Тсс! — шепочу, хапаючи його за руку.
— Ще світиться, — ледь чутно каже він.
— Мабуть, скоро погасять. Сядьмо.
Я поволі знімаю рюкзак і опускаюсь на 

землю. За давньою звичкою, спираюсь пле
чима на рюкзак. Поруч сідає Скала. Я 
крадькома дивлюся на нього.

Ми з ним давно не бачились. Зустрілися 
за три дні до цієї подорожі. Але так поспі
шали, що не мали часу розповісти один 
одному про себе. Скала був невисокий на 
зріст, кремезний, з широкими плечима й 
міцними руками, які за чотири роки війни 
страшенно скучили за молотом. Я завжди 
заздрив йому, що в нього такі гарні білі 
зуби й дзвінкий сміх. Раптом він повернувся 
до мене й запитав:

— Хвилюєшся?
— Як перед боєм.
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Скала розв'язав рюкзак, вийняв флягу 
і простяг її мені.

— Ковтни.
— Не хочу. Я ніколи не п'ю перед від

повідальною операцією.
— Це яблучний сік.
— Все одно не хочу.
Він кілька разів ковтнув і поклав флягу 

на місце. Потім почав ритися в рюкзаку й 
витяг автоматичний револьвер.

Я зробив те ж саме — вийняв свій дав
ній, вірний маузер. Обойма повненька. 
Взяв у правицю — так надійніше.

Скала все ще копирсався в рюкзаку. На
решті він витяг якусь замотану в ганчірку 
річ. То були ножиці на різання дроту.

— Не стали в пригоді на кордоні, то, 
може, згодяться тут, — розгадав я його 
намір.

— Дріт на гратах нетовстий, — відповів 
він.

Я глянув на нього. Ім'я Скала повністю 
відповідало його вдачі. Він був завжди спо
кійний і витривалий, наче скеля. У нас із 
ним одна й та сама мета. З усієї групи 
вціліли тільки ми. Решта не вирвалася з 
кільця, в яке нас заманив Альфред Гаузер.

Бійці, що несуть мене, часто змінюються. 
Іти важко: випав сніг. Партизани ідуть вер
вечкою. Я знаю, що завдаю їм зайвої мо
роки. Відчуваю це гостріше, ніж будь-хто 
інший, бо я командир. Готується наступ. 
Попереду — жорстокі бої, часті переходи. 
А я буду для них тільки тягарем. До лікар
ні мене не понесуть. Іти туди зараз, коли 
випав сніг, значить поставити під загрозу 
всіх, що лежать там. Та й дістатись туди не
легко — треба переправлятися через річку. 
Лікаря поблизу теж нема. Його залишили 
на зиму в лікарні — доглядати за десять
ма тяжкопораненими.

Рана на нозі кровоточить. Дошкуляє ка
шель.

Погойдування нош трохи заспокоює мене.
Що ж буде далі? За бійців я не боюся. 

З ними комісар Вінко й мій заступник Фер- 
до. Молодому й гарячому Фердо час уже 
довірити роту. Навесні, коли Погор'є зазе
леніє, в нас буде великий загін. Найбіль
шою ротою командуватиме Фердо. Про це 
ми з Вінком уже домовилися.

У нас буде великий загін... Я вже бачу 
цю велетенську силу. На лісовій галявині 
великим прямокутником шикуються роти, 
кожна окремо. Я стаю на колоду й звер
таюся до партизанів. А поруч майорить 
прапор.

Я починаю промову...
Заплющую очі й непритомнію. Прийшов

ши до пам'яті, підводжу голову. Оглядаюсь

навколо. Колона рухається вперед. Моє 
становище непокоїть мене. Я ніколи не до
зволю собі бути тягарем для загону. Тре
ба знайти якийсь вихід. Ніхто з товаришів, 
які йдуть поруч, не покине мене. Ні Вінко, 
ні будь-хто інший. Я їх добре знаю. Вони 
доостанку нестимуть мене. Але дозволити 
їм цього не можна. Загін мусить жити. Як
що ж я залишуся з ними — він може заги
нути. Я добре знаю, що це означає — но
сити з собою пораненого. Влітку було б 
іще півбіди, але не зараз, коли навкру
ги лежить сніг... В нас немає навіть лікаря.

Нещодавно в сутичці з фашистами заги
нув наш ветеринар Іван. Він був у нас за 
лікаря. Бійці, правда, часом глузували з 
нього, та ж тоді в нас ще не було поране
них.

Ми зустріли його напочатку осені в од
ного селянина. Він прийшов до нього огля- 
ьути хвору корову. І додому вже не по
вернувся — пристав до нашого загону.

Коли б він був живий, то якось спинив би 
кровотечу. Права нога моя стала зовсім 
мокра. Кров текла, як і раніше. Я виставив 
ногу на вітер, може, хоч холод допоможе 
мені?

Колона все вище піднімається в гори. 
Вмювкли розмови.

Я зовсім ослаб. Закляклу ногу вкрив по
лою пальта. Намагався заснути, але не міг. 
З голови не йшла одна й та сама думка: 
що робити далі? Погорська весна зрадила 
нас. Даремно ми раділи першим острівцям 
чорної землі серед моря снігу, що так рап
тово почав танути...

Я попросив, щоб покликали Вінка, який 
ішов попереду.

— Нехай Вінко зачекає... Нехай Вінко за
чекає... — передавали з уст в уста парти
зани.

Вінко зупинився, пропустив бійців і, коли 
ноші порівнялися з ним, пішов поруч.

— Усе гаразд? — запитав я.
— Так, — відповів він спокійним голо

сом. — Попереду патруль. Позаду при
криття.

— Де ми зараз?
— Поблизу Хлібникового.
Мешканці Хлібникового співчували нам. 

Та неподалік од села проходило шосе. Зу
пинятися на ньому було небезпечно.

Вінко мовчки йшов поруч з ношами, че
каючи, коли я скажу, навіщо покликав його. 
Очевидячки, він здогадувався, про що піде 
мова. Можливо, він теж думав так само, 
як я. Але своїх думок не виказував.

Один з партизанів, що несли мене, пос
ковзнувся. Ноші гойднулися, і я застогнав 
од болю. На хвилину навіть утратив свідо
мість. А коли розплющив очі, побачив над 
собою Вінкове обличчя.
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— Як ти себе почуваєш? — запитав він.
— Коли як. То краще, то гірше.
— Дуже погано, що тебе поранили, — 

схвильовано мовив Вінко, і обличчя його 
спохмурніло.

— Пусте, — відповів я. — Але я не хочу 
бути для вас тягарем.

— Не кажи так. — Вінко суворо глянув 
на мене.

Я замовк. Треба було щось вирішувати. 
Здається, я вже вирішив — покинути загін. 
Про це я і хотів сказати.Вінкові.

— Добре, що ми вже біля Хлібниково- 
го, — озвався я.

— Чому? — здивувався Вінко.
— Звідси недалеко до хати старого Хра- 

стніка...
— Ми її обминемо.
Я помовчав. Потім запитав:
— Як ти> гадаєш, згодиться Храстнік схо

вати мене в себе?
Я не бачив Війкового обличчя. Але знав, 

що мої слова здивували 4й обурили його.
— Що ти верзеш? — спитав він.
— Я хочу зостатися в нього.
— Про це не може бути й мови.
— В загоні мені нема чого робити, — 

рішуче сказав я.
Вінко почав із запалом доводити, що я 

повинен залишитися з ними. Я мовчав, бо 
знав, що рішення моє остаточне.'

— Годі вже про це, Вінко, — урвав я 
його. — Ми з тобою завжди були щирі. По
говоримо відверто й зараз. Навіщо ти хо
чеш-переконати мене в тому, що неможли
во? їй  ж сам добре розумієш: якщо я ли
шуся з вами, це буде тільки на шкоду заго
нові. А здихавшись од мене, ви відчуєте 
себе значно легше. Зваж на те, що зараз 
не літо. І ще одне: загін дорожчий за мене.

Я схопив його за руку. Вона тремтіла. Ми 
розуміли один одного з півслова. Він міц
но стиснув мої пальці.

— Ну, рушай, — витиснув я з себе. — 
Біля Хлібникового накажеш віднести мене 
до старого Храстніка.

Вінко нічого не відповів. Я тільки аідчув, 
як затремтіла його рука, наче її пронизало 
струмом. Він поволі звільнив свою долоню 
й попрямував у голову колони.

Партизани йшли ще досить довго. Час від 
часу я підводив голову й оглядався. Коли 
ми спускалися з Погор'я, де-не-де видні- 
лися острівці чорної землі. Тепер їх не 
стало. Земля знову вдягла білу горноста
єву шубу.

Аж ось і роздоріжжя. На ньому стояли 
Фердо, Вінко й командири взводів: вуса
тий Янко, блідий Франц і низенький Златко. 
З ними був також наш санітар і ще четве
ро партизанів. Серед них і Скала. Всі оді- 
йшли вбік. Повз нас проходили бійці. Коло
на рухалася далі...

Командири взводів здогадалися про на
ше рішення. Тм не треба було довго пояс
нювати. Я бачив, що вони засумували.

— Вище голову, друзі І До скорого поба
чення! — кинув я Тм на прощання.

Зі мною зосталися тільки Вінко, санітар 
і двоє бійців, що несли мене.

— Не забудь гукнути вартових, Вінко, 
коли повертатимешся назад, — нагадів 
Федро і щез разом з іншими за чагарни
ком. Я хотів зупинити їх і ще раз глянути 
на знайомі обличчя. Та замість цього міцно 
зціпив зуби й мовчки дивився на темні по
статі, що танули в сніговій ночі.

Ноші опустили на землю. Вінко скинув з 
плечей рюкзак і вийняв якесь ганчір'я.

— Обмотайте ноги...
Всі заходилися обмотувати підошви, щоб 

не лишати слідів. Взимку це була єдина 
можливість збити ворога з пантелику.

На щастя, сніг сипле далі. Він занесе всі 
сліди. Мені приємно лежа?й на прохолод
ній і м'якій сніговій постелі. Очі так і зли
паються.

Нарешті ноші підняли з землі. Погойдую
чись, я пливу в темряву. Болю вже не від
чуваю. Тривоги мої вгамувалися. Тепер мені 
до всього байдуже. Дорога різко повертає 
вбік. Я хочу підвести голову, але не можу. 
Вона в мене зовсім обважніла. Бачу лише 
обіч дороги запорошені снігом кущі. Зараз 
хлопці звернуть праворуч і почнуть підні
матися вгору. Ноші тихо погойдуються, і я 
кудись провалююсь.

Стара Храстнікова метушиться навколо 
мене, заламує руки:

— Борисе, Борисе! Чуло моє серце. Ох, 
боже ж мій, боже! Як тільки в долині за
гриміли постріли, я не могла заснути. Че
кала на вас...

Храстнікова була низенька, згорблена від 
літ жінка. Своїх дітей у неї не було. Вона 
прийняла за сина племінника Тонету, юна
ка з нашого загону.

Старенька раз у раз підбігала до Тонети 
і обіймала його. Вона раділа, що він живий 
і здоровий, пригортала до грудей його го
лову й гладила густі кучері.

Тоня був ще зовсім дитина. Йому недав
но минуло сімнадцять. Принаймні так він 
сказав, коли прийшов до загону. Можливо, 
юнак причинив собі рік. Та за це йому ніхто 
не дорікав. Ми всі хотіли здаватися дорос
лішими.

Господар розмовляв із Вінком. Вони, на
певно, міркували, куди мене сховати.

До мене підійшов санітар і зняв з ноги 
червоні зашкарублі бинти.

— І досі кровоточить, — мовив він у 
відчаї.

— Як же зупинити кров? — запитав я.
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— Не знаю.
Старенька стояла поруч і все чула.
— А де ж ваш лікар? — поцікавилась 

вона.
— Його вже немає, — відповів санітар.
Ця звістка приголомшила ТТ. Вона дуже

любила ветеринара Іву. Раптом обличчя 
старенької радісно засяяло.

— У нас є лікарка! Ясна!
Так я вперше почув це ім'я.
— Яка до біса з неї лікарка! — невдо- 

волено кинув Храстнік. — Вона ж сту
дентка!

— Але вчиться на лікаря. Треба її по
кликати. Все одно дівчина розуміється на 
цьому більше, ніж Франц, — правила вона 
своєї.

Старий запитливо глянув на Вінка. Вони 
перекинулись між собою кількома слова
ми. Потім господар одягся і вийшов. До 
кімнати війнуло холодом.

Вибравши слушний момент, я запитав:
— А хто ж вона така — ця ваша лікар

ка, мамо?
Всіх літніх жінок на Погор'ї ми називали 

мамами.
— Це Ясна з Марибора, вона часто при

їздить до своєї бабусі, старої Гоздовніко- 
вої. Батько її — лісоторговець. Він тут май
же не буває. Перед війною дівчина вивчала 
медицину в Любляні. Зараз вона вчиться у 
Граце. —̂ Господиня якось дивно глянула 
на мене й додала: — Три дні тому вона 
знову приїхала провідати свою бабусю.

— А як сама Гоздовнікова?
— Це наша людина. Вона ладна життя 

віддати за партизанів. За неї можеш не хви
люватися.

«А онучка її хтозна-яка», — подумав я. 
Тим, хто в воєнний час учиться в Граце, я 
не вірив. Ще й батько торговець...

Старий Храстнік довго не повертався, і 
це почало нас непокоїти. Чи не перестрів 
його часом німецький патруль?

Рана кровоточила. Життя, здавалось, по
кидало моє грі’шне тіло. Я летів разом з 
ним над квітучими полями й просторами гу
стих пралісів. Досить було простягти руку — 
і я торкався зірок. На душі в мене було так 
легко й безтурботно...

Я опритомнів. Наді мною схилилися Він- 
ко й стара Храстнікова і перелякано загля
дають в обличчя. Чую їхній схвильований 
шепіт. Де я? Нарешті все пригадую.

Ми чекаємо на лікарку. Але її немає. Во
на десь далеко. Хтось затримує її, не пу
скає до мене. Я пручаюся. Ще рано вмира
ти! Хочу дочекатися кінця війни.

Надворі почулися чиїсь кроки. В кімнаті 
напівсутінь. Блимає каганець. Я напружую 
очі, щоб побачити, хто прийшов.

Двері поволі прочиняються. На порозі 
з'являється старий Храстнік. Невже сам?

Слідом за ним увійшла жінка в хустині й 
зимовому півпальті. Разом з нею до кімна
ти увірвався запах снігу й холодного повіт
ря. Гостя неквапливо роздяглася.

Я намагався роздивитися її, але марно. 
Маленький каганець слабо освітлював про
стору хату Храстнікових.

Лікарка все ще стояла біля дверей, роз
глядаючись довкола. Ось її погляд спинив
ся на мені, і вона рушила вперед. Ні на ко
го не звертаючи уваги, взяла зі столу кага
нець і підсунула ближче до мене.

Я уважно стежив за нею. Хотів з першо
го погляду оцінити здібності цієї «лікарки». 
Намагався проникнути в її душу, відчути,

21



чим вона дише, як ставиться до нас, пар
тизанів. Тим-то я так пильно дивився на 
неї. Дивився в очі — дзеркало почуттів і 
душі людини.

Хтось нерухомо тримав над моєю голо
вою каганець. Ясна підійшла зовсім близь
ко. І я вперше побачив її лице й очі.

Наші погляди зустрілись. Я вже не бачив 
перед собою нічого, крім її обличчя й очей. 
Вона схилилась наді мною, і я відчув, що 
до мене знову повертаються сили.

Кохання починається в ту хвилину, коли 
людина відчує, що в неї по тілу розливаєть
ся якесь дивне тепло. Коли її груди спов
нює якесь особливе, незвичайне почуття. 
Коли один-однісінький порух руки, загад
кова усмішка або теплий погляд здатні під
корити всі твої прагнення.

Історія мого кохання почалася тоді, коли 
я лежав знесилений від утрати крові й на
магався відгадати колір Ясниних очей і ви
міряти їхню глибину. Однак для цього було 
замало світла каганця.

Дівчина ще нижче схилилася наді мною. 
Рука її торкнулася мого чола. Я відчув, як 
мене залила гаряча хвиля. В цю хвилину я 
зовсім забув, що мене поранено. Потім во
на взяла мою праву руку й полічила пульс.

— Куди тебе поранено?
Я підвів на неї очі. Дивився й мовчав. У 

вухах стояло її запитання: «Куди тебе пора
нено?»

Вона чекала на відповідь.
Я глибоко зітхнув і кволо промовив:
— В ногу й груди.
— Дідусь Храстнік сказав, що з ноги 

кров тече ще й досі, — мовила вона.
— Так, — відповів за мене санітар.
— Зробимо перев'язку, — півголосом 

сказала дівчина.
Дідусь засвітив лампу. Вінко з Ясною 

обережно розмотували закривавлені бинти. 
Як це не дивно, але бабусина «лікарка» ді
яла напрочуд упевнено й швидко. Ясна 
уважно обдивилась рану. Обмацала ногу.

— Нічого страшного, — наче сама до 
себе, мовила вона. — Артерія ціла.

Потім заходилася оглядати, рану в грудях. 
Куля пройшла поміж ребрами. При вильо
ті зачепила одне ребро.

Нарешті з перев'язкою було покінчено. 
Я не зводив очей з рук і русявого волосся 
дівчини, що лоскотало мені обличчя. Нічого 
не казав Тй і ні про що не розпитував. Коли 
лампу забрали й загорнули в папір закри
вавлені бинти, щоб потім їх випрати, Ясна 
знову схилилася й поправила рюкзак, що 
лежав у мене під головою. На мить зупи
нила на мені свої очі:

— У вас є лікар?
— Нема, — відповів я.
— А де ж ти лікуватимешся?.
Це запитання здивувало мене. Я не лю

бив, коли сторонні люди цікавились, куди 
ми йдемо, що збираємось робити. Тим паче 
зараз, коли я опинився в такому становищі. 
Подумавши, я загадково всміхнувся й від
казав:

— Очевидно, десь тут.
В очах ЇЇ заграли веселі іскорки.
— Хочеш, я візьму тебе до своєї бабу

сі? — прошепотіла вона.
Я зніяковів. Потім вирішив, що не варто 

довірятись незнайомій людині.
Та щось говорило мені, що ця дівчина 

не чужа нам. Здавалося, ми з нею були 
знайомі вже кілька років. Я вагався, але 
відчував, що охоче пішов би за нею. Ми 
дивилися одне одному у вічі. Я намагався 
глибше зазирнути в її очі й з'ясувати, щирі 
вони, чи ні. А вони тим часом говорили 
мені:

«Не бійся. До моєї бабусі рідко заходять 
німці. А коли й заскочать, — то це не 
страшно. Я добре розмовляю по-німецько
му. Покажу їм посвідчення студентки Гре
цького університету. В мене є також ні
мецький паспорт. Вони знають мого батька. 
Тільки ти не думай, що я їм служу. Я та
ка ж, як і ти. Виконую окремі доручення. 
Передаю важливі повідомлення. А інколи 
перев'язую поранених. Тому й звертаюсь 
до тебе на «ти».

Я знесилено заплющив очі. Мене знову 
почав долати сон. Я всіма силами опирав
ся йому. Ясна про щось домовлялася із 
старим Храстніком і Вінком.

Нарешті вони дійшли якоїсь згоди, і хтось 
сказав мені, що пропозицію Ясни прийнято.

Вона, мов птах, промайнула повз мене й 
щезла за дверима.

Куди це вона побігла?

Я мовчки дивлюсь на темне небо. Світло 
на другому поверсі згасло.

Зачекаємо ще кілька хвилин. Нехай діти 
заснуть глибоким сном. А коли вони вран
ці прокинуться, Альфреда вже не буде. 
Шкода їх. Злочинцям треба заборонити 
мати дітей. А може, вони теж підуть слі
дами свого батька? Років через двадцять 
прийдуть до нас війною проти наших ді
тей?

Я аж здригаюся од цієї думки, хоч своїх 
дітей у мене немає. Моє кохання так і не 
встигло дати плоди — воно згасло разом 
зі смертю Ясни. Від інших жінок дітей у 
мене не буде. Я не хочу одружуватися тіль
ки щоб мати дітей. Гаузер не знає, що, 
вбивши Ясну, він убив і наших дітей, про 
яких ми з нею стільки мріяли. Давали їм 
імена друзів-партизанів, пестили, називали 
найтеплішими словами.

Та все це вмерло разом з нею. Лишилися 
тільки спогади й мрії.

22



Тому Гаузер мусить сьогодні померти. 
Тоді мені трохи полегшає — самотньому, 
без дітей, без Ясни, без товаришів по 
зброї, що загинули тієї ночі.

Якщо в мене нема дітей, то вони є в 
інших. Незабаром діти будуть у Скали. 
Коли я про це думаю, мене тривожить їх
нє майбутнє. Невже їм теж доведеться за
хищатися від дітей Гаузера й Міллера? І чо
му це вони повинні захищатися? Де тут ко
рінь зла? У Гаузерів багата й родюча зем
ля. Чого вони йдуть до нас? У них гарні за
тишні будиночки. Навіщо вони підпалюють 
наші хати? У цій віллі спокійно прожило не 
одне покоління Гаузерів. А в нас кожне по
коління змушене було двічі будувати собі 
оселю: одну в двадцять років, а другу — 
в сорок чи в п'ятдесят.

Гаузер сьогодні попрощається з життям. 
Він більш не зможе виховувати дітей у сво
єму дусі. Але таких гаузерів ще дуже ба
гато...

Мене розбудив стукіт. Навколо панувала 
іемрява. Я нічого не бачив. Відчував тіль
ки, що лежу на сіні, бо коли повертав го
лову, воно кололо мені обличчя. Я пере
став ворушитися. Не можна було навіть 
глянути на годинника. Тому я не знав, котра 
зараз година.

Хтось знову тихенько постукав. Потім по
чувся голос:

— Борисе, відчини... Це Ясна...
Я поволі прокидався після глибокого сну. 

В голові все переплуталося. «Хто це — Яс
на?» — не міг я згадати. Прислухався і 
спробував підвестися. Та ту ж мить відчув 
гострий біль у грудях і нозі й відразу ж 
згадав останні події. Мене поранили, і в ста
рого Храстніка я зустрів Ясну — бабину 
«лікарку». Здається, мене перенесли до 
неї. Перед очима маячів отвір на горище.

— Борисе, відчини. Це Ясна, — почулося 
внизу.

Я почав мацати руками навколо себе, але 
ніяк не міг знайти отвору. Замість нього 
намацав автомат. Інстинктивно присунув йо
го до себе.

— Відчини, Борисе... — повторила Ясна.
— Я не знаю, де отвір. Нічого не вид

но, — ледь чутно відповів я.
— Зараз я тобі допоможу.
За мить біля мене піднялася дошка.
Крізь шпару пробилася смужка світла. 

Ясна жердкою трохи підняла дошку. Я під
хопив її й відсунув убік. В моє сховище ри
нуло свіже повітря. Навколо посвітлішало. 
Тепер уже можна було роздивитися гори
ще. Я лежав у ямі, виритій у сіні. Крізь от
вір виднівся куточок хліву. Там стояла ко
рова. Внизу почулися кроки< і незабаром в

отворі горища з'явилися кінці драбини. Я 
чекав.

Щаблі драбини зарипіли. Хтось поволі ліз 
угору. Спочатку я побачив руки, потім в от
ворі з'явилася світловолоса голівка. Від неї 
війнуло приємним запахом. Я лежав і мовч
ки дивився на гостю.

— День добрий, — промовила вона, 
всміхаючись.

— Хіба надворі вже день? — запитав я 
замість відповіді.

— Вже й обід минув. Я двічі стукала, але 
ніяк не могла добудитись тебе. Бабуся вже 
аж занепокоїлась.

Ясна підповзла до мене й сіла поруч на 
дошку. Я подивився на годинника. Минула 
вже третя.

— Ого, й справді я довго спав. Коли б 
можна було заснути й спати, аж доки не 
загояться рани.

Ясна всміхнулася.
— На жаль, медицина ще не дійшла до 

цього, — весело відповіла вона.
— Хтозна, може, колись лікарі й таке 

придумають.
— Може. А поки що випий оце.
Ясна подала мені глечик теплого моло

ка. Я неквапливо пив, спершись на ліву ру
ку, і дивився на Ясну. Вона нічого не ка
зала. Тільки всміхалася кутиками уст. Поки 
я пив молоко, Ясна порахувала мій пульс 
і зміряла температуру.

— Сьогодні вже краще, — задоволено 
констатувала вона.

— Ще б пак — коло мене лікар.
— Я ще не лікар, я тільки вчуся на лі

каря. Твоє одужання буде для мене пер
шим іспитом.

Я віддав їй порожній глечик. Вона підве
лася.

— Посидь іще трохи, — зніяковіло по
просив я.

— Зараз мені треба йти. Та невдовзі я 
прийду знову. Треба бути обережною.

Вона мала рацію. Але я почував себе 
страшенно самотньо. Єдиною розрадою 
для мене були її коротенькі відвідини.

Ясна показала мені, як відкривати й за
туляти отвір, і спустилась драбиною вниз. 
Але раптом повернулася назад.

— Мало не забула лишити тобі ось це.
І подала мені Вінків ліхтарик. Я невимов

но зрадів: тепер можна буде бодай інколи 
засвітити в своєму сховищі. Принаймні по
дивитись, котра година.

Ясна затрималася в отворі.
— Твої друзі пам'ятаюсь про тебе. Один 

із них навіть погрозив мені, щоб я не по
трапляла йому на очї-, якщо тебе знайдуть 
німці. — Вона трохи помовчала й додала: 
— Але ти не бійся. Я завжди буду поруч 
тебе. Що буде з тобою, те буде й зі мною.

Голівка її зникла. Я затулив отвір дош
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кою, й довкола знову стало темно. Наче 
в домовині. Темрява викликала почуття не
впевненості й тривоги. Воно посилювалося 
ще й моєю безпорадністю.

Груди лоскоче запах сухого сіна. Хочеть
ся кашляти. Я затуляю ніс хусточкою. Ля
гаю горілиць і напружую зір. Нічого не 
видно. Дихати теж важко. З усіх боків щось 
давить на мене. Мабуть, привалило сіном. 
Простягаю руку — нема нічого.

Лягаю на лівий бік. Все одно душно. Пе
ревертаюсь на правий. Тіло пронизує гост
рий біль. Бракує повітря. Ще трохи — і за
дихнуся. Намацую дошку. Відсуваю її з от
вору. В хліві напівтемрява. Двері зачинені. 
Пахне теплим гноєм. Кладу дошку на місце 
й засвічую ліхтарик. Полегшено зітхаю.

«Тихше, Борисе, — кажу собі, — навкру
ги все спокійно. Треба тільки звикнути до 
цього нового житла».

Ой, як важко нерухомо лежати в двох- 
метровій ямі з сіна після неозорих просто
рів Погор'я. Треба взяти себе в руки. А для 
мене це нелегка справа.

Допомогла Ясна. Перед очима постало її 
усміхнене обличчя. Я погасив ліхтарика, і 
її стало видно ще краще. Я думав про неї, 
аналізував її вчинки. Мене дивувало, що 
вона зважилася забрати мене до своєї ба
бусі.

Ми не завжди довіряли незнайомим лю
дям. Тим паче, коли потрапляли в скрутне 
становище. Треба спочатку довідатись, ця 
людина наша чи ні. Зараз я теж шукав від
повіді на це запитання. Але поки що не 
знаходив її. У вухах ще й досі звучали сло
ва Ясни: «Я завжди буду поруч тебе...»

Я навіть незчувся, як заснув знову. Роз
будив мене умовний сигнал і голос знизу:

— Відсунь дошку, це Ясна.
Я блиснув ліхтариком на годинник. Дев'я

та година. Вечір. Потім відсунув дошку й 
чекав, поки в отворі з'явиться голівка Ясни. 
Та замість неї з'явилось обличчя її бабусі. 
Вона подала мені теплу вечерю. Я взяв і 
почав їсти. Вона ласкаво дивилася на мене 
й гладила моє волосся. Потім гукнула Ясні:

— Принеси-но теплої води й рушник.
Я віддав їй порожню миску й подякував:
— Спасибі, мамо. Дуже смачно.
— Ти добре їж, Борисе, і рана твоя швид

ко загоїться, — тихо мовила вона.
Бабуся була вже старенька, але ще до

сить жвава й рухлива.
Вона вмила мені теплою* водою лице і 

руки й витерла рушником.
— У тебе, синку, вже борода виросла.
— А навіщо мені голитися? Все одно ніх

то не побачить.
— Завтра зранку поголишся, — усміхну

лася старенька.
— Якщо фріци дозволять, то поголюся. 

Є які-небудь вісті з долини?

— В Оплатницю і Жрече прибуло кілька 
каральних загонів. Мабуть, завтра вирушать 
у Погор'є.

Мене дивувало, чому вечерю принесла 
вона, а не Ясна. Я хотів побачити її.

— А що, сьогодні перев'язки не буде? — 
поцікавився я.

— Ні, — коротко відказала бабуся, і ме
ні здалося, що в її очах заграли бісики. Від
так вона ще раз подивилася на мене і, 
всміхаючись, сказала:

— Добраніч, Борисе.
— Добраніч, мамо.
Cjapa спустилася додолу.
— Добраніч, Борисе, — долинув голос 

Ясни.
Все знову оповила темрява.

Я не знаю, чи довго я спав. Розбудив 
мене легенький стукіт.

— Борисе, ти не спиш? — запитала ба
буся.

— Ні.
— Ідуть фріци, будь обережний.
І пішла.
Я насторожився і чекав. Мене гнітила 

власна безпорадність. Раніше я ніколи не 
відчував страху. Завжди був упевнений, що 
зі мною нічого не трапиться. А зараз це 
почуття покинуло мене. Моє життя зале
жало від випадковості: зуміє ворожий сол
дат знайти мою криївку чи ні.

А ще мене тривожила доля Ясни і її ба
бусі. Страшно було навіть подумати, що 
станеться з ними, якщо мене знайдуть.

Надворі стояла тиша. Раптом загавкав со
бака. Він гавкав дедалі голосніше, поки йо
го не заспокоїв владний окрик старої Гоз- 
довнікової. Потім на подвір'ї почулися го
лоси німців. Я не міг визначити, скільки їх. 
Вони пішли до хати.

Я лежав безпорадно, не годен ні підве
стися, ні втекти. Лежав і чекав, що буде 
далі. Найгірше було те, що я нічого не ба
чив. Я напружив слух, намагаючись почути 
гавкіт вівчарок. Бо коли німці прийшли з 
вівчарками, справи мої кепські. Але нічого 
не було чути.

Це трохи підбадьорило мене. Навряд, 
щоб німці вилізли на горище й почали ри
тися в сіні.

Я пильно прислухався до кожного звуку, 
усвідомлюючи свою цілковиту безпорад
ність. Але своє життя я легко не віддам. 
Відчепив з пояса дві гранати й поклав пе
ред себе. Намацав рукою пістолет і ав
томат. Коли щось, буду захищатися.

Я лежав і чекав, що буде далі.

Незабаром німці пішли. Собака заспо
коївся. Навколо знову запанувала тиша.
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За півгодини до хліву зайшла Яснина ба
буся. Постукала до мене й коротко пові
домила:

— Борисе, ці мерзотники вже пішли.
Я відсунув дошку й схилився над отво

ром. Ясна хутко приставила драбину й ви
лізла на горище. Мовчки сіла поруч і дов
го дивилась на мене.

— Я так боялася, — мовила вона і глибо
ке зітхнула. — Здавалося, німці знають про 
тебе. Коли вони рушили до хліву, я зав
мерла.

В цю хвилину вона була просто чарівна, 
її обличчя аж пашіло, і мені кортіло погрі
ти на її щоках свої долоні.

— Заспокойся, — тихо сказав я. — Не
безпека вже минула. Вони мене ніколи не 
знайдуть.

Дивні речі діються на світі. Ми зустріли
ся тільки вчора. До цього ніколи не ба
чились і не знали одне про одного. А сьо
годні вона разом з бабусею ледве не по
платились за мене своїм життям. Отже, нас 
щось споріднює. Щось дорожче за життя. 
Це — спільна мета, спільні ідеї.

— Ти зголоднів. Я принесу тобі щось по
їсти, — схаменулася Ясна.

Я спробував її затримати:
— Зачекай. Коли ти поруч, я забуваю 

про все на світі: і про фріців, і про їжу.
Вона всміхнулась і спустилася по драбині 

вниз.

Потім мене перенесли до нової схован
ки. Я міг сидіти в теплій хаті, а коли з'явля
лася потреба, миттю ховався в «шафі». Так 
ми називали мою маленьку криївку. Вона 
була зручна й водночас зовсім проста. Я за
лазив під брудну піч, піднімав дошку з під
логи й лягав у «шафу». Кришка «шафи» зсе
редини замикалася.

Відтоді життя моє пішло зовсім по іншо
му руслу. Тепер я весь час перебував під 
наглядом Ясни і її бабусі. Мені здавалося, 
що тут було безпечніше. За вікном простя
галися рівні поля. Це дозволяло ще здале
ку помітити непроханих гостей і заховатися 
в «шафі». До того ж на подвір'ї бігав здо
ровенний собака Рундо. Він добре знав 
свою справу. І головне — ніколи ^даремно 
не гавкав.

Одного разу ми були з Ясною самі в 
хаті. Я лежав біля схованки, чекаючи на 
обід, і тихенько насвистував. Підійшла Ясна 
й поставила переді мною тарілку. Я не
зграбно почав їсти лівою рукою. Дівчина 
мовчки стежила за мною, потім сказала:

— Краще зробимо отак. — І почала го
дувати мене.

Я тримав у лівій руці хліб, а вона підно
сила мені до рота ложку теплого супу.

— Наче те немовля, — всміхнувся я.

— А воно так і є, — відповіла Ясна. — 
Цікаво, що воно робитиме, коли з нього 
знімуть пов'язки?

— Навчиться ходити й почне бешкету
вати.

— І залицятися до дівчат?
— Ні, — відказав я серйозним голосом. 

— Я ж одружений.
Ложка повисла в повітрі. Яснина рука за

тремтіла. Я подивився на ложку, а потім на 
Ясну. Здавалося, вона от-от заплаче. Цей 
жарт мені сподобався. Значить, дівчина не 
байдужа до мене.

— Маю і дітей, — серйозно додав я, пу
стотливо заглядаючи їй у вічі.

— Скільки?
— Десятеро, — випалив я.
Ми обоє весело зареготали. Раптом Ясна 

замовкла, підвелася й пішла до вікна. Тй 
було неприємно, що я так легко обдурив 
її.

— Ач, який дурисвіт, — напівсерйозно 
мовила вона.

— Не будь така жорстока, Ясно, бо я 
покличу бабусю і вона відлупцює тебе. Хі
ба ж можна морити голодом дитину?

Вона знов підійшла до мене й сіла по
руч. Очі її радісно сяяли. Я взяв її за руку. 
Вона суворо глянула на мене, вивільнила 
руку й легенько вдарила мене по пальцях.

— Дитя починає нахабніти. Якщо ти й да
лі будеш так поводитися, тебе годуватиме 
бабуся. .

Зі мною щось коїлося. Але я не міг збаг
нути, що саме. Раніше зі мною ніколи тако
го не було. Як тільки Ясна сідала поруч, я 
забував про все на світі: і про рани, і про 
своїх друзів. Мене проймала якась приєм
на дрож. Коли дівчина виходила з кімнати, 
все минало.

Ясна уважно слухала мої розповіді про 
Погор'я, про сміливі вилазки партизанів. Я 
помічав, що в її присутності ніяковію. Та 
коли вона виходила з кімнати, мені браку
вало її.

Дівоча краса п'янила й захоплювала ме
не. Ясна це добре розуміла й наївно гра
лася з вогнем, що палав у ній. А я лежав, 
наче засуджений, і мовчки дивився на неї. 
Ніхто не міг зарадити мені.

Кохання. Воно прийшло до мене вперше 
в житті. Досі я не знав цього почуття, і нав
коло не було нікого, хто міг би мені допо
могти розібратися. Вінко все не мав часу 
провідати мене. А він, напевно, знав, що 
таке кохання. Напевне, дуже здивувався б, 
коли б я спитав у нього про це. Хтозна, що 
він подумав би. Мені це почуття не да
вало спокою, переслідувало, мучило й за
важало.

Я весь час перебував у якомусь дивному
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стані. Часом картав себе за те, що розмов
ляю з Ясною. Слова мої дзюрчали, наче 
гірський струмок, і ніяк не могли вилитись 
до кінця. Краще б я мовчав. Мені боязко 
було відкрити свої почуття. Що, коли вона 
не зрозуміє мене? А може, я помиляюсь? 
Може, вона кохає іншого?

Отак минали день за днем. У радості й 
трепеті. Рани поволі гоїлися. Ясна обереж
но перев'язувала їх,, низько схилившись наді 
мною, і я міг спокійно дивитись на неї. Або 
заплющити очі й вбирати в себе пахощі її 
волосся й тіла. Ці хвилини були для мене 
страшною мукою. Після перев'язки я довго 
не міг заспокоїтись.

Надворі світило сонце. Його тоненькі про
мінчики падали на кришку мого сховища. 
Ясна готувалась до перев'язки. Ми були в 
кімнаті самі. Бабуся пішла вартувати. Я ски
нув сорочку. Ясна промила на грудях рану 
й почала забинтовувати її. Робила вона це 
старанно й дуже обережно, так, що я не 
відчував ніякого болю.

Я дивився на її русяве волосся. Один ку
чер звисав з чола і час від часу торкався 
мого обличчя. Від його дотику я весь здри
гався, і по тілу в мене розливалося приєм
не тепло. Я намагався щось сказати, але не 
міг. Слова «застрягали в горлі.

Ясна тим часом закінчувала перев'язку. 
Лишилося тільки перекинути бинт через 
плече і зв'язати кінці.

Неслухняний кучер знову торкнувся моєї 
щоки. Я затремтів і забув про все на світі. 
Схопив його рукою й притяг до себе Яснину 
голівку. Знесилено подивився в бездонні 
очі й відчув на своїх устах дотик її теплих 
вологих губ. На мить я опинився в невідо
мому царстві мрій. Тільки на одну мить...

Ясна підвела голову й здивовано глянула 
на мене.

— Борисе!!
Вона явно осуджувала мене за цей вчи

нок.
— Пробач, я не зміг стриматись. В мені 

живе щось сильніше за мене.
— Воно живе в кожній людині. Але за

раз не час для почуттів, — відповіла вона.
Я зрозумів, що настала найвідповідальні

ша хвилина. Годі критися, треба боротися за 
своє кохання й щиро розповісти їй усе, що 
в мене на серці.

Я схопив Ясну за руку й подивився їй у 
вічі.

— Ясно, я більше не можу... Зрозумій 
мене. Може, мені не судилося дожити до 
кінця війни. Тому ти не смієш позбавляти 
мене останньої надії.

Вона вивільнила руку й подивилася на 
мене своїми глибокими, синіми, сповнени
ми туги очима.

— Ні, Борисе. Зараз не час говорити про 
це. От коли закінчиться війна...

Мене наче затиснули в лещата. Я мало 
не заплакав. Не знав, що з собою вдіяти. 
Потім я ліг на лівий бік і тихо сказав:

— Коли закінчиться війна... Хтозна, чи 
дочекаюсь я цього кінця війни...

В кімнаті було тихо. Тіло моє огорнуло 
якесь заціпеніння. Раптом поруч щось за
шаруділо, і я відчув запах Ясниних кучерів. 
Вона стояла коло мене навколішках.

— Борисе! — прошепотіла вона, і її губи 
торкнулися моєї щоки.

Відтоді все змінилося. Неслухняний кучер 
Ясни допоміг нам висловити свої почуття. 
Я закохався. Вперше в житті відчув, що то 
за чари — дівоча врода. Зрозумів, що ко
жен рух коханої, кожне її слово — для те
бе музика. Вперше в житті мені стало ра
дісно від свідомості того, що я живу. 
І страшенно захотілося жити. Досі я дивив
ся на життя зовсім іншими очима. Мені бу
ло байдуже, що мене чекає попереду. А 
тепер усе стало іншим. Тепер я хотів досхо
чу натішитися життям, кохати. Та поки що 
я безпорадно лежав у своїй криївці й не 
міг навіть на ноги звестися.

Ясна годинами просиджувала біля мене. 
Я обіймав її, вона не пручалася. Тільки ка
зала, всміхаючись:

— Не пустуй. Це тобі шкодить.
Я дивився на поранену ногу й зціплював 

зуби. Вона так заважала мені!

Відтоді, як у вікнах на другому поверсі 
згасло світло, минуло півгодини. Час діяти. 
Я глянув на Скалу й голосно запитав:

— У тебе все готово?
— Так.
— Рюкзаки залишимо тут.
— Як завжди, — погодився він.
— Покладемо їх під деревом, а коли йти

мемо назад, то заберемо.
Скала сидів поруч мене. Я злегка стис

нув його руку. Вона була волога й тепла. 
Як і моя.

— Ходімо.
Перед нами була оточена гратчастою ого

рожею вілла. Трохи далі лежало тихе мі
стечко, де під час війни не пролунало жод
ного вибуху. Не було в ньому ні поране
них, ні інвалідів. Війна зовсім не торкнула
ся цього куточка землі.

Вдень ми зі Скалою прогулювалися ву
лицями містечка. На кожному кроці — лю
ди у військових мундирах. В очах — жадоба 
вбивств, грабунків.

А це ж діти порядних людей. Свою про
фесію вбивць вони намагатимуться прище
пити іншим. Скільки ще лиха заподіють во
ни людству, якщо їх своєчасно не спинити. 
Бо згодом буде пізно.
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Певно, Альфредів батько теж живий ще. 
Старий пишається своїм сином. Завтра він 
плакатиме за ним. Шукатиме винуватця йо
го смерті, але не задумається над її при
чиною. Він не здогадається, що сам завинив 
у ній. Для нього нема нічого незвичайного 
в тому, що він колись розповідав хлопчи
кові про першу світову війну, закликав йо
го помститися за поразку у вісімнадцятому 
році. Ця людина не зможе зрозуміти влас
них помилок. Хіба їй доведеш, що це вона 
вбила свого сина, так само як Альфред од
няв життя у моїх дітей?

Це їхнє містечко досить гарненьке. І лю
ди зоьні такі чемні, привітні. А в нас вони 
поводились інакше...

Ось ми вже й коло вілли. Ідемо вздовж 
огорожі. Схоже, що ножиці для різання 
дроту нам не знадобляться. Біля воріт Ска
ла зупинився. Буде відчиняти? Ні, не відчи
нив. Тільки уважно оглянув їх. Мені дав 
знак зачекати, а сам пішов далі. Скала — 
старий лис. Ніколи не йде через двері.

Одного разу він довідався, що його зра
дили. В будинку, де він часто бував, на ньо
го влаштували засідку двоє есесівців. Скала, 
звичайно, міг туди більше не йти, однак 
йому шкода було такої здобичі. І він вирі
шив сам напасти на есесівців. Нечутно під
крався до будинку, приставив до стіни дра
бину й опинився на другому поверсі. Через 
спальню вийшов у коридор і побачив на 
сходах есесівців, які чатували на нього. 
Чергою з автомата він поклав. їх наповал, 
забрав їхню зброю й пішов. А зрадника- 
господаря лишив — нехай виправдується 
перед німцями за те, що в нього скоїлось.

Мені видно, як Скала крадеться й огля
дає зелену огорожу. Шукає, де найзручні
ше проникнути на подвір'я. З будинку до
линає музика. Вальс Штрауса. Під цю мело
дію можна забути і про війну, і про минуле.

Скала сховався у кущах. Видно тільки йо
го ноги. Щось довго він вовтузиться. Оче
видно, розширює прохід. Я обдивляюсь во
рота. Руками не торкаюся. Десь може бути 
гудзик дзвінка. Гаузер обережний. Ворота 
зачинені на засув. Та через них легко мож
на перелізти. Вони мені по груди. Я зази
раю в затишний садок. Під деревами — ла
вочки, посередині — басейн. Навколо — 
жовтий пісочок. Удень тут гралися діти. 
Скалиним дітям такий садок може тільки 
снитися. Вони житимуть у маленькій квар
тирі на старій вулиці. Наші парки зорані ос
колками й засіяні мінами. Будинки зруйно
вано. Моя хата теж згоріла. Вона стояла 
біля підніжжя Погор'я, неподалік від Ма- 
рибора. Я любив уранці крізь вікно милу
ватися туманом, що клубочився над Дра
вою. А вдень на водній гладіні вигравали 
сріблясті сонячні бліки.

Тепер там пустир.

Коли закінчилася війна, я прийшов поди
витися на те місце, де народився і виріс, де 
жили мої батьки. Але нікого не застав. 
Батька в сорок першому розстріляли. Мати 
померла в концтаборі. Брат загинув у пар
тизанах. В бабусі не витримало серце, коли 
підпалили нашу хату. Серед недогарків по* 
вітки я знайшов тільки заіржавілі сокири, 
якими удвох з батьком ми рубали в лісі де
рева. Це був славетний лісоруб. Дужого й 
веселого Алойза Гоздовкіка знала вся око* 
лиця. Коли ми з ним рубали дерева, він не 
раз повторював: «Запам'ятай, Борисе: змах 
сокири свідчить про силу твоїх м'язів і ба
дьорість духу».

Дні минали один за одним. Час від часу 
мене провідували Вінко, Скала або Тоня. 
Тільки їм було відомо, де я. їхня поява бу
ла для мене справжнім святом. Вінко роз
повідав про загін. Ясна теж слухала наші 
розмови і вже знала заочно майже всіх 
партизанів.

Я хотів поговорити з Вінком про Ясну. 
Все одно колись він довідається про наші 
з нею взаємини. Ми ніколи нічого не таї
ли один від одного, завжди всім ділилися. 
І від цього обом ставало легше.

Вінко й так про все здогадувався. Він не 
раз перехоплював наші погляди й мовчки 
всміхався. Одного разу, коли ми лишилися 
з ним наодинці, він весело зауважив:

— А тобі тут непогано.
— Коло мене тут добре ходять, — від

казав я і відчув, як до обличчя мені при
лила кров.

— Я і сам бачу, що добре. Дивись тіль
ки, щоб ти не попав у довічний полон.

Ми обидва зареготали.
В цей час до кімнати ввійшла Ясна, і наша 

розмова урвалась.
Колись Вінко сказав мені: «Комуністи теж 

мають право на любов. Але вона не повин
на заважати їм боротися проти ворога».

В душі я був згоден з ним і не раз кляв
ся, що мені любов не заважатиме. Але 
спершу треба було одужати.

Бабуся розуміла моє і Яснине прагнення 
лишитися на самоті й завжди знаходила со
бі якусь роботу на подвір'ї чи в кухні. Але 
де б вона не була — в кімнаті чи надворі, 
очі її весь час стежили за дорогою.

Якось вона вбігла перелякана до кімнати 
й крикнула:

— Шваби!1
Я швидко сховався до своєї криївки. При

чаївся, як мишеня, і завмер. Повітря під 
піччю було затхле, і_мені почало дерти в 
горлі.

Почулися швидкі кроки Ясни. У хвилини
1 Так презирливо в Югославії наливали гітлерівських 

окупантів.
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небезпеки вона завжди намагалася бути 
ближче до мене.

Я напружив слух і стиснув у руці револь
вер. Тільки б вони не зачули запаху йоду. 
Щоправда, ми про це подбали: бабуся нав
мисно подряпала собі ногу й перев'язала 
її. Це було б для неї виправданням, якби 
фашисти знайшли в кімнаті ліки.

Нарешті почулося гупання кованих чобіт. 
Я розрізняв уже окремі німецькі слова. Фа
шисти питали про партизанів.

Вони пробули в кімнаті хвилин із двад
цять. А мені здалося, що минула ціла віч
ність. Нерви мої були напружені, як стру
на. Я задихався, але через силу стримував 
кашель. Затулив ніс хусточкою і міцно зці
пив зуби. На очах виступили сльози.

Нарешті німці пішли геть.

Відтоді збігло багато часу. Сніг розтав. 
Вщухли холодні вітри. Настала довгождана 
весна. Моя нога загоїлася. Я вже міг руха
тися, підходив до вікна й дивився на зеле
ну долину. Поволі лаштувався в дорогу. 
Тільки рана в грудях усе ще непокоїла. 
Гноїлася й ніяк не хотіла гоїтись. Та я вже 
рухався, і ми з Ясною чекали того дня, коли 
я повернуся в загін. Хоч про це ми ще й 
не говорили, проте були певні, що підемо 
туди вдвох.

Одного вечора до нас прийшов Вінко з 
лікарем.

Лікар виявився дуже дотепною людиною. 
Після смачної вечері він уважно оглянув 
мене.

— Треба більше ходити й робити фізичні 
вправи, — сказав лікар Шубич, задоволе
ний моїм станом.

Ясна уважно слухала його поради. Потім 
спохмурніла й несміливо сказала:

— Хата в нас велика. Тут можна робити 
які завгодно вправи.

Шубич добре розумівся на дівочих по
чуттях і, лагідно всміхнувшись, відповів:

— Я це бачу. Фізичні вправи треба ро
бити тільки в кімнаті. Погор'є для цього не 
годиться. Там занадто круті схили.

Ясна зашарілася й опустила очі.
Лікар оглянув рану на грудях і несподі

вано запропонував:
— Мені в загоні потрібна санітарка.
Ясна радо прийняла пропозицію лікаря.
— Гаразд, товаришу Шубич. Я буду пар

тизанською медсестрою.
Шубич глянув на Вінка, потім на мене, 

відтак перевів погляд на Ясну й значливо 
підморгнув:

— Ага, он воно щоі
Ми розсміялися.
Настав червень. Моя нога зовсім загої

лася. Зажила рана і на грудях. Ясна зняла 
бинти, й на тілі лишилися тільки червоні

шрами, що нагадували мені про сутичку з 
ворогом.

До відходу в загін усе було готове. Я з 
нетерпінням чекав того дня. Вечорами ви
ходив з хатини й довго блукав по навколиш
ніх гаях. Тренував поранену ногу й на повні 
груди вдихав свіже гірське повітря. Дивив
ся на темно-синє небо, на зірки, що мерех
тіли вгорі. Коли якась із них раптом зри
валася й летіла в безмежний простір, я 
завжди загадував одне й те саме: щоб 
Ясна пережила цю війну і знову повернула
ся сюди.

Я жадібно дивився на темні верхів'я По
го рд  що схожі були на велетенських ча
клунів, і відчував у собі нестримну силу. 
Хатина, де я провів стільки місяців, здава
лася мені кліткою, з якої я незабаром вир
вуся на волю.

Раннього червневого ранку ми вирушили 
в дорогу. Під хатою стояла самотня Яснина 
бабуся й махала нам рукою, втираючи 
крадькома сльози.

Скала виліз із кущів і махає мені рукою.
— Прохід готовий, — шепоче він.
Він взяв у правицю револьвер і, мов кіт, 

шугнув у прохід.
Ось ми вже й за загорожею. Присіли нав

почіпки й уважно розглядаємо сад. Скала 
нишпорить очима по темних закутках. Я 
знаю, що його цікавить: дивиться, чи немає 
де собаки. Скала не залишить поза увагою 
жодної дрібниці. Мабуть, знає, що я думаю 
зараз тільки про Альфреда, тому всю під
готовку операції взяв на себе. Навколо сто
їть глибока тиша.

Скала присунувся до мене й прошепотів:
— Зачекай на мене тут. Я огляну будинок 

із того боку.
Я кивнув йому головою, і він безшумно 

ковзнув у тінь дерев. Я перевів погляд на 
віллу. Крізь широке вікно надвір падає світ
ло. Долинають звуки музики. Очевидно, там 
зараз розважаються. Ближче до мене ще 
одне, менше вікно. Далі тераса, а за нею — 
двері.

Ще раз оглядаю подвір'я. В глибині, під 
деревом хтось стоїть. Це Скала. Він зігнув
ся, неначе приготувався до стрибка, і ди
виться в одну точку. Навіщо гаяти час? Тре
ба поспішати. Поки в кімнаті грає музика, 
легше проникнути в будинок.

«Що це з ним діється? — з тривогою за
питую я себе. — Може, підійти й запитати, 
чого він зволікає?» Не встиг я про це поду
мати, як зовсім поруч нього раптом ви
гулькнула якась тварина й щезла в парку за 
віллою.

Для мене це було цілковитою несподі
ванкою. Сарна! Альфред не міг жити без
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в'язня. Сарна й діти! Невимовна радість для 
них, і муки тварини. ї ї  ваблять зелені Альпи, 
але вона не може побігти їм назустріч, му
сить лишатися тут, щоб тішити господарів 
вілли. Тим-то Альфред не тримає вівчарки. 
Ці тварини не змогли б ужитися. Одна з 
них була б зайва. Господар спинив свій ви
бір на мирній сарні. Проте йому більше 
личило б тримати собаку.

Я не помітив, як до мене наблизився Ска
ла. Підійшов і став нахнюплено поруч. В ру
ках у нього була маленька драбина. Очевид
но, знайшов її десь у сараї. Ми мовчали. Я 
переводив погляд з клумб на алеї, в голові 
в мене стриміла одна думка: хто це так 
старанно доглядає парк?

Альфред? Так, мабуть, він. З воєнного 
злочинця зробився мирним садівником, 
який вирощує квіти. Тільки мені здається, 
що тут не зовсім затишно. Надто вже тут 
подбала людська рука. Скрізь рівні лінії, 
квадрати. Не відчувається дихання природи. 
Це мене все більше переконує, що творець 
парку — Альфред.

Він, напевно, добре знає геометрію. Ма
тематика була для нього завжди на першо
му плані. Офіцери вважають цю науку ос
новою своєю професії. Комбінація цифр — 
це і є математика.

І життя теж. Незабаром на цьому світі 
стане на одну людину менше. Ту ж мить 
десь-інде народиться інша, сподіваюсь, кра
ща людина.

Та годі вже про математику!
— Ходімо, — шепочу на вухо Скалі, торк

нувшись його плеча.
Ми навшпиньках почали скрадатися попід 

деревами до середнього вікна. Скала смик
нув мене за рукав і показав на терасу.

— Там зачинено, — мовив я.
— У мене з собою є викрутка й відмичка.
Ці інструменти він завжди носив у кише

ні. Викруткою ремонтував зброю. Відмич
кою користувався дуже рідко. Але був 
упевнений, що може відімкнути нею будь- 
який замок.

Ось ми й на терасі. На неї можна було 
легко дістатися по карнизу, та Скала при
ставив драбину. Я тримав її знизу, а він 
виліз на терасу й довго порався коло скля
них дверей. Діяв він спокійно і впевнено. 
Нарешті рипнули двері. Значить, усе гаразд. 
Замок відімкнено.

Скала потримав драбину, щоб я піднявся 
до нього.

На терасі стояли крісла й столик. Недавно 
тут сиділи люди. Ніжилися на сонці. Милу
валися навколишньою природою.

Ми зайшли до кімнати. Навколо панує 
тиша. На ногах у нас туристські черевики на 
гумовій підошві. Тому наших кроків зовсім 
не чутно.

Стоїмо на м'якому килимі й озираємось 
навкруги. Здається, під ногами соковита 
гірська трава. Звідки цей килим? Шкода, 
що не бачу візерунку. По ньому легко бу
ло б визначити, з якої країни його при
везли. Очі поволі звикають до темряви. 
Навпроти, біля вікна, вирізьблюється контур 
письмового столу. Поруч — глибоке крісло. 
Тепер уже можна розрізнити й інші речі. 
Вздовж стін стоять шафи з книжками. Ко
рінці блищать позолотою в місячному світ
лі. На стінах висять портрети. Оце, мабуть, 
Альфредів батько, далі — дід, прадід і 
якась жінка. Навіщо їх Альфредів батько 
привіз із Пруссії? Краще б він лишився там. 
Йому, бачте, сподобався цей спокійний лі
совий край. Добре було б убити Альфреда 
в цій кімнаті. Тут він навчався. Тут його 
книжки, портрети предків. Цілком логічно, 
що тут він має й загинути.

А діти? Я аж здригнувся на думку про 
них.

Невже вони підуть слідами своїх предків?
«Не думай про це», — заспокоюю я себе 

й відчиняю двері. Ліворуч — сходи на дру
гий поверх. Праворуч — просторий зал. 
Стіни обвішані картинами. Пейзажі й пор
трети. В центрі — велике полотно. На ньо
му зображено жінок і дітей, що плавом 
пливуть з усіх усюд до стратника, який сто
їть на ешафоті, затуливши руками обличчя.

Звідки тут ця картина? Навіщо Альфре- 
дові такий символ?

Де ж його кімната? Він, певно, там, де за
раз грає музика. Либонь, щось читає або 
пише мемуари. Цих недобитків чомусь тяг
не писати мемуари. Нехай не гають часу, бо 
їхні книги можуть лишитися недописані. 
Щоправда, людство від цього нічого не 
втратить. їхні мемуари схожі між собою. 
У всіх Альфредів однакове минуле.

За дверима чується музика. Лівою рукою 
я обережно натискую на них, і вони поволі 
прочиняються.

Я весь тремчу. Мене охопило якесь дивне 
почуття. Так почуває себе, мабуть, при
страсний картяр, коли він іде ва-банк і че
кає від останньої карти все або нічого. 
Чекати — це означає перебувати в невідо
мості, тобто опинитися між життям і смер
тю. На смерть зважуються тоді, коли все 
вже втрачено.

Нишпорю очима по кімнаті й зупиняю їх 
на чоловічій постаті. В кутку у кріслі сидить 
хтось кучерявий. Насилу стримуюся, щоб не 
закричати від радості.Ще його кучері!

Та раптом починаю розуміти, що таке во
лосся може бути і в когось іншого.

Він чи не він? Поки що не знаю. Напру-
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жено вдивляюсь у профіль, який мені вид
но.

Так. Це він. Його ніс і підборіддя, його 
чоло, його волосся. Я на все життя запам'я
тав ці риси. Час майже не змінив його зов
нішності.

Альфред Гаузер сидить у кріслі й читає. 
Він не помічає мене, не відчуває лісового 
запаху, який я приніс із собою. Світло лам
пи падає на сторінки книжки, а навколо сто
їть напівсутінь. Обличчя його якесь застиг
ле. Якби в руці у нього не було книжки, то 
можна б подумати, що він спить.

Як же ж далі? Гукнути його? Чи тихенько 
підкрастися й зненацька вистрелити? Його 
козир битий. Я дістав нарешті саме ту кар
ту, на яку чекав. Тепер Альфредова черга 
відкрити свою карту. Але йому не доведе
ться тягти карту з колоди. Він зробив це ще 
три роки тому.

«Натисни курок і всьому буде кійець», — 
підказує мені чийсь голос. Може, це Скала? 
Я не оглядаюсь, бо не можу відірвати очей 
від Альфредового обличчя. А в вухах зву
чить той самий голос: «Стріляй. Чого зволі
каєш? Він у твоїх руках. Стріляй зразу. Не 
бійся».

Я здригаюся. Це не Скалин голос. Скала 
такого не скаже. Він добре знає, що я не 
страхополох. Може, це мій голос? Але ж я 
знаю, що не завагаюсь. Стрілятиму не впер
ше. Я вбивав уже не одного. Тільки завжди 
стріляв у тих, хто тримав у руках не книгу, а

зброю. Вони теж цілилися в мене. І не моя 
провина в тому, що я раніше встигав натис
нути на курок.

Він спокійно читає, заглибившись у книж
ку. Його не цікавить майбутнє, не хвилює 
сучасне. Він не бачить, що діється навкруги, 
а захопився розповіддю про чиюсь долю й 
забув про все на світі. Здається, в цю мить 
для нього більш нічого не існує, крім книги. 
А час би вже й звернути увагу на гостей...

Що ж, коли він не хоче нас привітати, то 
я вимушений нагадати про себе. Звернусь 
до нього його рідною мовою. Я добре роз
мовляю по-німецькому. Вивчав колись у 
школі. Звичайно, вимова в мене не ідеаль
на, та він зрозуміє. Як три роки тому.

Відступаю ще трохи вбік. Тепер мені вид
но лише книжку і високе чоло.

— Альфреде! — голосно кажу я.
Він здригається. Рука з книжкою поволі 

опускається на коліна. Він обводить погля-
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дом кімнату, але в очі йому б'є світло 
лампи, і він не бачить мене.

Я вивчаю його обличчя. Хочу проникнути 
в глибину його нутра й зрозуміти, чи він 
бодай трохи покаявся.

— Вам заважає світло, — так само голос
но додаю я.

Він простягає руку до настільної лампи й 
відсуває її од себе.

Тепер ми з ним однаково освітлені. Опи
нилися один навпроти одного. Без свідків. 
Між нами лежить минуле, оповите тихими 
звуками музики, що ллється з приймача.

Мені здалося, що правиця його поворух
нулася. Може, він хоче вихопити зброю?

— Прошу вас не ворушитися!
Лише тепер він помічає дуло револьвера.
На ньому тепла піжама й м'які пантофлі. 

На шиї, звичайно, краватка. Щоки старанно 
поголені. Він майже не змінився. Тільки на 
лобі з'явилися глибокі зморшки.

Я вже не тремчу. О, як довго чекав я цієї 
зустрічі! Ще раз окидаю його поглядом і 
спрямовую револьвер йому в груди.

Він блискає на мене очима. І враз опускає 
їх долі.

— Хто ви такий?
Голос у нього хрипкий. Як у п'янички. Ра

ніше голос його аж дзвенів. А тепер його 
важко впізнати. Очевидно, це через страх.

— Хто я такий? — іронічно перепитую. — 
Ми з вами давно знайомі, майоре Гаузер.— 
На мить замовкаю, чекаючи, як він реагу
ватиме на це, і потім веду далі: — Вибачте, 
що я вас так називаю. Можливо, в кінці 
війни ви стали полковником?

— Авжеж.
Боже, з якою гідністю він вимовив це 

слово!
— Придивіться до мене, — кажу йому, 

скидаючи з голови капелюха. — Уважно 
придивіться.

Обличчя його стає серйозне. Здається, він 
гортає в голові сторінки минулого, силкує
ться щось пригадати й не може.

— Не пригадую, — коротко відповідає. 
Гаузер, не зводячи з мене очей.

— Ми зустрілися з вами три роки тому, 
приблизно такої самої пори. Це ви повинні 
б пам'ятати.

Останні слова я вимовив з притиском.
Альфред усе ще намагався згадати, де 

він мене бачив. Кидав на мене короткі по
гляди, потім опускав очі додолу й намор
щував чоло.

— Не пригадую. ‘ Не знаю... Тоді була 
війна...

Голос його звучав так само хрипко, але 
на лобі виступили краплини поту. Значить, 
згадав. Але невідомо, що саме. Він, напев
но, вчинив не один злочин. Отож нехай 
трохи помучиться. Я не скажу йому зразу,

хто я такий і чого прийшов до нього. Це 
теж своєрідна кара.

— То не можете пригадати?
— Не можу.
Я не вірю йому.
— Спробую вам допомогти. Тоді з вами 

була також ваша дружина.
Альфред здригнувся. Очі його спалахну

ли й ще більше розширились. Густий піт 
зросив обличчя.

«Пригадав!» — зрадів я.
Альфред зблід. Він упізнав мене.
Але не хоче виказувати цього. Замість 

слів каяття я чую:
— Чого вам од мене треба?
Я не відповідаю. Він сам мусить сказати 

мені це. Я примушу його визнати свою про
вину. Він голосно заявить, що згадав мене, 
і впаде переді мною на коліна. Хоче, бачте, 
зразу почути, що нам від нього треба. Дзу
ськи! Кепський з тебе математик! Думав, 
що ми всі загинемо. Однак ти помилився і 
мусиш тепер за це відповісти. Чи, може, ти 
розраховував на наше прощення? Ми багато 
прощали. А тепер годі. Наше знайомство з 
тобою не було звичайною зустріччю у вирі 
воєнних дій. То була перевірка твоєї люд
ської гідності, і ти, Альфреде, не витримав 
її. Щиро признайся зараз, що ти впізнав 
мене. Цим самим ти визнаєш, що вчинив 
підло.

Я стою й чекаю, щоб він визнав свою про
вину. Не наважуюсь натиснути на курок ре
вольвера. Не тому, що хочу, аби він визнав 
свою провину, а через інше...

Треба спочатку побачити Гелену! Нехай і 
вона почує вирок. Мене охоплює пристрас
не бажання будь-що побачити її. Через це 
я, мабуть, і не квапився натискати на курок. 
Після того, як я вистрелю, треба буде тіка
ти. В очах її застигне жах. Вона не зможе 
вимовити жодного слова. Тільки Ясна вміла 
спокійно дивитися смерті у вічі. Гелена ні
коли зблизька не бачила жахів війни. Лише 
чула про них. Ніколи не бачила, як із тіла, 
продірявленого кулями, цебенить кров. Не 
чула передсмертного хрипу.

Я не злочинець, а виконавець справедли
вого вироку. Я ніколи не соромився того, 
що робив під час війни. Можу пояснити, 
чому я вбив ту чи іншу людину. І тому спо
кійно дивлюся всім у вічі. Так само чесно я 
хочу подивитися у вічі Гелені й Альфредові 
й пояснити, завіщо він мусить умерти.

Альфред мовчить. Його поведінка почи
нає мене дратувати. Ставить мені запитання, 
не відповівши на моє! Це вже нахабство. 
Ледве тамую в собі лють і кажу рішучим 
голосом:

— Не поспішайте ставити запитання, Аль
фреде! Спочатку дайте відповідь: впізнали
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ви мене чи ні? Після цього я скажу, що ми 
од вас хочемо.

Він усе ще мовчить. Вагається чи збирає
ться з думками?

— Хіба це так важливо? — озивається на
решті.

Це початок кінця. Його оборону зруйно
вано. Над фортецею з'являється білий пра
пор — знак перемир'я. Але вже пізно.

— Дуже важливо! — кажу я.
В очах його спалахують злі вогники. Ма

буть, зрозумів, що від його відповіді багато 
що залежить. Глибоко зітхає. Вагається, та 
вже відчуває, що мусить сказати правду. 
Іншого виходу немає.

— Гаразд. Упізнав, — каже він ледь чут
ним голосом і опускає голову. Вдає з себе 
людину, якій важко згадувати минуле.

— Ви все пригадали? — запитую я знову.
— Все.
— І те, що сталося потім?
— Я чув про це, — відповідає він, не під

водячи очей.
Визнає свою провину. Нарешті я переміг. 

Його зламано.
Він підводить голову. Дивиться на мене 

розгублено, але не безнадійно.
— Тепер ви скажете, що вам від мене 

треба?
— Скажу. Ми прийшли розквитатися з 

вами, полковнику.
Лише тепер Гаузер помічає Скалу, який 

стоїть біля дверей.
Гаузер усе зрозумів. В очах його більше 

не світилася надія. Як і того разу, поки він 
не дізнався про наше рішення відпустити 
його на волю.

Я не повинен був цього робити. Думав, 
що він справжня людина, бодай одна справ
жня людина серед убивць у зелених мун
дирах.

Але він не виправдав моїх сподівань. 
Вбив мою останню надію на те, що й серед 
цих звірів можуть бути справжні люди.

Його рука по-зрадницькому встромила 
мені в спину ножа. Іам він і стирчить ось 
уже три роки. Але сьогодні Гаузер висмик
не його звідти останнім порухом своєї 
руки.

Гаузера щось непокоїло. Він хотів щось 
сказати, проте вагався.

— Але ж... війна вже давно закінчила
ся! — витиснув він із себе.

— Авжеж, — ущипливо відповів я. — Тіль
ки ви не виконали своєї обіцянки, не спла
тили воєнного боргу.

— Ви не маєте права ставити мені вимоги!
— Ви так гадаєте? — глузливо перепитав 

я. — Про які права ви говорите?
Він хотів сказати, що ми не маємо права

вбивати його. Відразу, бачте, заговорив про 
свої права. А досі, мабуть, ніколи не згаду
вав про них. Про права пам'ятає, а от своє 
слово забув, слово людини, яке, часом, має 
куди більшу вагу, ніж писаний закон.

— Я маю право покарати вас. І ніхто не 
може заборонити мені це зробити, — голос
но вимовив я. — А ви взагалі не маєте пра
ва говорити про права.

— Я ні в чому не винен. Тоді йшла війна,—- 
спробував захиститися він.

— Так, полковнику, — урвав я його. — Ви 
воювали... Але на моїй землі. Порушували 
найсвятіше право людини. Право на життя 
й ісйування. Ви знищували нас, не маючи на 
це ніякого права. А ще гірше: ви вчинили 
підлість, страшнішу за будь-який воєнний 
злочин. За це ми й прийшли покарати вас.

Руки в нього затремтіли. Він похитнувся й 
безсило впав у глибоке крісло. Гарячково 
стискував пальцями бильця, намагаючись 
заспокоїтися.

Скала наблизився до крісла й сказав су
ворим тоном:

— Встаньте!
Гаузер підвівся й поклав книжку на сто

лик.
Скала обмацав його кишені. Зброї там 

не було.
Гаузер стояв під стіною. Так стоять засу

джені до страти.
— Сідайте, — сердито кинув я, показую

чи на крісло.
Він сів і поклав руки на коліна.
— Хто, крім вас, є в будинку?
— Дружина, діти й служниця.
— Де вони?
— Діти сплять. Дружина й служниця в 

їдальні або в кухні.
Він говорив спокійно, дивлячись то на 

мене, то на Скалу.
— Постережи його, а я піду до їдальні, — 

сказав я Скалі. — Хочу побачитися з Геле
ною.

Почувши ім'я дружини, Альфред підхо
пився з крісла. Хотів щось сказати. Вигляд 
у нього був схвильований, обличчя пополот
ніло, болісно скривилося. Він увесь тремтів.

— Що з вами? — здивувався я. — Не 
корчте із себе блазня.

На обличчі Гаузера виступив піт.
— Гелена... — прохрипів він.
— Що Гелена?.. — підвищив я голос.— 

Вона така ж, як і ви.
Я рушив до дверей. Раптом за спиною в 

мене почулось якесь белькотіння, що вири
валося з Альфредових уст. Я обернувся.

Очі його з переляку розширились. Руки 
тремтіли. На лобі блищав рясний піт.

Я здивовано зупинився. Переді мною сто
яла зовсім інша людина. Куди дівся колиш
ній пихатий Гаузер?
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Побачивши, що я зупинився, він спробу
вав усміхнутися. В очах зажеврів вогник на
дії. Але руки, як і раніше, були сплетені, 
наче під час молитви.

Нарешті він трохи заспокоївся й промим
рив:

— Благаю вас, не йдіть туди.
— Що це ви надумали? Ми прийшли по 

вас, а не по Гелену. З нею нічого не тра
питься, — сердито відказав я.

— Робіть зі мною, що хочете, але не йдіть 
до неї. Зважте на моє останнє прохання.

— Яке? — запитав я.
Гаузер узяв себе в руки. В нього з'яви

лася надія, з обличчя щез вираз відчаю. Він 
трохи помовчав, про щось міркуючи. Ма
буть, підшукував потрібні слова.

— Застреліть мене і йдіть собі з богом, — 
сказав він, потім запитливо глянув на мене 
й додав: — Не треба, щоб вас бачила Ге
лена.

«Чому?» — подумав я й здивовано глянув 
на нього.

Невже зустріч із нею така небезпечна? 
Для мене чи для неї? І чого це я маю ви
ходити з будинку, наче злодій? Тільки тому, 
що так хоче Альфред? Ні. Його бажання не 
беруться до уваги. З ним я вже побачився. 
Тепер гляну ще на Гелену. І піду звідси з 
чистою совістю.

— Ні, Альфреде, — відповів я напівголос
но. — Я не можу виконати вашого бажання. 
Мені треба побачити Гелену. — І, повернув
шись, іду до дверей.

Коли я переступив поріг, за спиною в 
мене почулося безнадійне зітхання. Я огля
даюся й бачу згорблену постать людини, 
яка безсило опустилася в глибоке крісло.

Простора, із смаком обставлена кімната. 
Зручні крісла. Довгастий невисокий стіл. 
Пухкий килим. На стіні три портрети. В кут
ках — маленькі столики, поруч — крісла. На 
столиках — вази з квітами. Як багато квітів 
у цьому будинку!

Альфред сидить сумний і безпорадний. 
Над ним стоїть Скала й стискає в руці мау
зер. Дуло спрямоване Гаузерові в груди. 
Як і раніше, з приймача ллється музика.

Виходжу в коридор. Треба сховати ре
вольвер: Гелена злякається й скрикне.
А мені не хочеться лякати її. Принаймні в 
першу хвилину.

Зупиняюся перед дверима. Прислухаюсь, 
що діється в їдальні. Чутно голоси, але чиї 
вони, впізнати важко. Точиться звичайна до
машня розмова, що не має ніякого відно
шення ні до минулого, ні до тих подій, котрі 
розгортаються в кімнаті Альфреда. Подиху 
смерті, що причаїлася в цьому будинку, ні
хто ще не відчуває.

Для мешканців цієї вілли війна вже скін

чилася. їм не треба більше хвилюватися за 
життя Альфреда. Він поруч. Повернувся з 
тривалого походу живий і здоровий. Тепер 
відпочиває, звикає до мирного життя. Оче
видно, зараз господиня зі служницею скла
дають план завтрашнього дня...

Завтра неділя. Всі зберуться разом на 
обід і знову почнуть пригадувати недавні 
події... Ні, цього не буде. Вам більше не до
ведеться зустрічати гостей. Годі Альфредо- 
ві вихвалятися своїми воєнними подвигами. 
Дехто перелякається і втече з цього міста. 
Пригадає власні злочини, і на серці в нього 
стане тривожно...

Двері відчиняються. Переді мною про
стора кімната з круглим обіднім столом по
середині й маленькими столиками вздовж 
стін. Шастаю очима по кутках. Де вона? Не 
бачу нікого, але виразно чую голоси. Роз
мова на мить уривається.

— Альфреде!
Це її голос.
До горла підкочується клубок. Хочу щось 

сказати, але не можу. Згадую Ясну. Моє 
ім'я вона вимовляла ще ніжніше...

— Альфреде! — повторює Гелена.
Зволікати більше не можна. Я мушу за

йти. Переступаю поріг, грюкаю дверима й 
відразу ж повертаюсь праворуч — звідки 
чувся її голос.

Вона сидить, тримаючи щось у руках. 
Уздрівши мене, відкидається на спинку кріс
ла. Така ж, як і три роки тому. Блакитні очі, 
старанно зачесане волосся.

Дивлюсь на неї й відчуваю, що весь трем
чу. Замість Гелени бачу Ясну. Нас розділяє 
лише кілька кроків. Навколо дзвінка, напру
жена тиша. Мене кидає в жар. Гелена під
водиться. Стоїть і мовчить. Хвилюється. Ма
буть, не пригадує. Прикипіла поглядом до 
мене й не знає, що робити. Блакитні очі її 
широко розкриті.

Я дивлюся на Гелену й не можу зрушити 
з місця. Ноги налилися свинцем. Погляд її 
очей паралізував мене, перетворив на без
порадну дитину, що чекає покари. Чому 
вона перша не починає розмови?

Гелена мовчки дивиться на мене. Нарешті 
тиша стає нестерпною. Треба вимовити бо
дай одне слово й розколоти цю тишу уда
рами грому...

— Не впізнаєте? — витиснув я, нарешті, 
з себе.

Голос мій тремтить, у голові паморочить- 
ся. Дивлюсь на Гелену, а думаю про Ясну.

Гелена. Ясна.
Ясна. Гелена.
Гелена здригається. Схилила голову й на

магається згадати. Голос знайомий. Вона 
вже десь чула його...

Так, це було давно. Спочатку зарипіли
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гальма, а потім до неї долинув дзвінкий чо
ловічий голос. Він був схожий більше на 
виття звіра, аніж на голос людини. Вона за
тремтіла й притулилася до Альфреда. Та за 
мить голос пролунав знову — суворо й по
грозливо.

І от тепер вона чує його знову. Він незвич
но тремтить, але все ж таки тембр той са
мий і нагадує їй про ті незабутні хвилини.

«Так, я чула цей голос,— пригадує вона.— 
Це його голос. А лице вже втратило юнаць
ку свіжість. Огрубло. Але риси ті самі. Хіба 
я зможу коли-небудь забути їх?»

Гелена дивиться на мене й дедалі вираз
ніше бачить той вечір. Картини змінюють 
одна одну: шосе, річка, човен, похід через 
ліс. Вона спотикається й падає. ї ї  підтримує 
міцна Альфредова рука... Поруч звучить 
ніжний жіночий голос.

Ох, як тяжко переживати все це знову! 
Думаєш, що це відійшло вже в далеке ми
нуле. А воно вперто стоїть перед очима.

Поринувши в спогади, вона зовсім не 
звертала на мене уваги.

Та ось її губи ворухнулися. Вона хотіла 
щось сказати.

— Пригадуєте? Ми зустрічалися з вами в 
Погор'ї, — спробував я їй допомогти.

Обличчя Геленине змінилося. Стало ра
дісне, мов у дитини. Очі заблищали. Такий 
самий вигляд був у неї три роки тому, коли 
вона довідалась, що ми вирішили відпусти
ти її разом з чоловіком на волю. Тоді вона 
раділа життю. А чому радіє зараз? Адже я 
приніс її коханому смерть!

— Борисе... Борисе!.. — вигукнула вона й 
кинулась до мене.

Я не зміг стримати своїх почуттів. Гелена 
міцно обхопила мене за шию й почала цілу
вати. Я відчував стукіт її серця. Це був не 
страх, а щира радість.

На якусь мить мені здалося, що поруч зі 
мною Ясна. Дотик Геленених рук видався 
таким же солодким, як пестощі коханої. Та 
це тривало тільки одну мить. Я тут же по
вернувся до дійсності. Ясни немає. Руки мої 
не простягнися назустріч Гелені.

Я стояв, наче закам'янілий. Гелена від
сахнулася од мене. Потім знов обвила мою 
шию й почала цілувати мене в щоки. Я за
ціпенів. Нарешті вона ступила крок назад, 
поклала руки мені на плечі і втупила в мене 
свої бездонні блакитні очі.

В них світилася щира радість. Очі не мо
жуть завжди брехати. Та я не вірив їм 
і дивився в них суворо.

— Борисе... Борисе...— шепотіла вона. Хо
тіла про щось запитати мене, але не нава

жувалася. Нарешті з губ її зірвалося: — А 
Ясна?! — І, озирнувшись на всі боки, знову 
підвела на мене свої здивовані очі, мов 
дитина, яка думає, що дорослі дурять її.— 
Де Ясна? — занепокоєно спитала вона.

Що це? Невже вона глузує з мене? Тако
го я від неї не чекав. Обличчя моє спохмур
ніло. Я ледве стримався, щоб не вдарити її.

Гелена вражено дивилася на мене. На 
обличчі її відбилася тінь тривоги. Вона зро
зуміла, що поквапилась із запитанням.

— Що з вами? Чому не прийшла Ясна? — 
скрикнула вона й замовкла. В очах її з'я
вився страх. Ніздрі розширились. — Не
вже... — почала вона тремтячим голосом, 
але тут же замовкла.

— Ви питаєте мене про Ясну? — відповів 
я крижаним голосом.— Ви ж добре знаєте, 
що з нею сталося.

— Що?! Що з нею сталося?! — вихопи
лося з її грудей.

— Не прикидайтесь! — грубо урвав я її.
— Що? Я не прикидаюсь! Навіщо мені 

прикидатися? — промовила вона і вся за
тремтіла.

Хмара мого недовір'я трохи розсіялася. 
Навколо посвітлішало.

— Скажіть правду. Не мучте мене! — 
благала вона.

— Ясна загинула,— відповів я.
Гелена затулила обличчя руками й зали

лася слізьми.
— Ні, Борисе! Це неправда!
Вона стояла переді мною, маленька й без

порадна. А я почував себе велетнем, що 
прийшов сюди з якогось невідомого світу, 
наступив їй на груди й завдав нестерпного 
болю.

— Борисе... Борисе...— шепотіли її губи.
Я не знав, що робити. А Гелена, схли

пуючи, примовляла:
— О, Борисе, як це жахливо! Ясна... 

Я так мріяла, що ми колись зустрінемося... 
Весь час згадувала вас...

— Заспокойтесь, Гелено! Сльози не до
поможуть,— вперше за весь вечір мовив я 
лагідним голосом.— Ну, заспокойтесь,— до
дав трохи суворіше, бо хоч і ладен був 
повірити, що Гелена не винна в Ясниній 
смерті, проте нітрохи не сумнівався, що во
на до неї причетна. Невже Альфред міг 
вчинити таку підлість без її відома?

Гелена перестала плакати.
— А коли... Коли це сталося?
Я пильно дивився їй у вічі, щоб побачити, 

як вона сприйме мою відповідь. Мабуть, 
і гадки не має про те, який удар чекає її. 
Ясна загинула. Але де? Коли? Хто винен 
у її смерті?

Ім'я вбивці відоме.
Гелена, певно, ніколи не вгадає, хто це.
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— Питаєте, коли вона загинула? На сьо
мий день після вашого від'їзду з Погор'я.

Вона заціпеніла, наче не розуміла моїх 
слів.

Мовчала й щось у думці підраховувала. 
Отже, вона теж математик! А чому б і ні? 
Чоловік міг навчити...

«На сьомий день... сьомий день», — дзве
ніло у неї в вухах. Ці слова кружляли по 
кімнаті, відбивались од стін і знову повер
талися до неї. Разом з ними перед очима 
знову поставали знайомі картини. Потиск 
Ясниної руки. Прощальний помах Альфре
да, коли ми їх відпустили. Гуркіт мотора. 
Автомобіль віддаляється, здійнявши за со
бою хмару куряви...

— Кажете, на сьомий день після нашого 
від'їзду?

— Так,— підтверджую я.— На сьомий 
день після вашого від'їзду.

— На сьомий день... після нашого від'їз
ду... після нашого від'їзду,— тихо повторює 
вона й здивовано підводить на мене очі. 
Обличчя їй кривить вираз жаху. Гелена за
ламує руки й перелякано шепоче:

— На сьомий день після нашого від'їз
ду... Альфред...— Від хвилювання вона не 
може говорити. Очі дико горять.— Того дня 
Альфред... Альфред...— Вона знову замов
кає.— Того дня Альфред зустрічався з ва
ми. Так він мені сказав... Може, це ста
лося опісля...— Голос її тремтить.

— Альфреда ми більше не бачили,— спо
кійно кидаю я. — Замість нього приїхали 
солдати.

— Що? Солдати?!
Ось і кінець. Далі — обрив і прірва. І Ге

лена кидається в прірву.
— Альфред,— вимовляє вона у відчаї 

й хапається руками за голову.— Невже ти... 
О боже, невже це правда? Ні, ні! Він не міг 
цього зробити!

Вона вже не бачила мене. ї ї  погляд був 
спрямований кудись далеко-далеко.

— Альфред... Мій Альфред... мерзотник? 
Хіба людина може віддячити за життя... 
смертю?! А потім повернувся й почав роз
повідати мені про Ясну... Передав од неї 
привіт... О боже мій, за віщо така кара?

Гелена трусилася, немов у пропасниці. 
Я боявся, що вона впаде, і хотів був під
тримати її, та мене випередили. Літня жінка 
підхопила Гелену за талію і мовчки диви
лась на мене здивованими очима.

Хоч як це дивно, але я відчував радість. 
Наче мені подарували якусь коштовну річ. 
Або серед темряви раптом замиготів вог
ник дороговказу.

Переді мною відкрилася правда. Вона ся
яла в усій своїй красі, розриваючи пута

брехні й підлоти, що протягом трьох років 
не давали мені жити.

Гелена визволилася з рук старої й пішла 
просто на мене. Я відступив убік. Слідом 
за Геленою поспішала літня жінка. Мабуть, 
це її родичка. Вона ходила за нею, як мати.

Гелена минула залу. Що зараз буде? Хоче 
побачити свого чоловіка, почути, що скаже 
він?

Біля дверей вона на мить зупинилась і по
тім, як тінь, війнула в кімнату. Йшла і диви
лася на Альфреда очима, сповненими болю.

Він боявся глянути на неї. Коли підійшла, 
сидів, втупившись у підлогу. Важко було 
впізнати в ньому отого пихатого Альфреда. 
Зараз він скидався на безпорадного діда.

У кімнаті запала мертва тиша. Скала ви
ключив радіоприймач. Усі затамували подих. 
Чутно тільки важкі зітхання Гелени.

— Альфреде, як ти посмів? Це неправда, 
Альфреде!..

Мовчання.
Ми чекали відповіді. А він і не поворух

нувся. Закляк на місці, наче не помічав, що 
діється навкруги. Йому все було байдуже.

Допіру він одверто дивився мені у вічі. 
Не боявся кари за свій злочин. А перед 
дружиною знітився.

— Альфреде...— звертається вона до ньо
го зі сльозами на очах.— Ти ж тоді зустрів
ся з ними... Цього не могло бути... Я не 
вірю... Скажи мені хоч одне слово...

Ніжне, зворушливе благання.
Та Альфред мовчить. Слова дружини об

пікають його. Шматують душу. А він зами
кається в собі. Намагається втекти від цих 
громових слів, що полохають тишу.

— Скажи мені правду, Альфреде. Саму 
правду... Хоч одне слово... Не муч мене 
так... Невже ти більше не любиш мене? Ти 
мусиш відповісти. Чому ж ти мовчиш? Про 
що ти думаєш? Я не вірю людям. Один ти 
знаєш усю правду. Ну, скажи ж, Альфре
де!..

Тривала, нестерпна тиша.
Рипнуло крісло. Альфред схилився ще 

нижче й хрипко вимовив:
— Так, я послав солдатів...
Це вже кінець!
Вона почула правду з його уст.
Гелена не вірить власним вухам. Стоїть 

на місці й ошелешено дивиться на нього. 
Не може відразу збагнути цього жахли
вого визнання. Але вороття немає...

Затуляє обличчя руками. На очах — сльо
зи. Не знає, бідолашна, що робити далі. 
Кричати, плакати чи задушити біль і схо
вати в грудях?

— Як ти посмів? Вони ж врятували тобі 
життя,— тихо кидає вона.

Альфред мовчить. Потім поволі підво
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диться. Наче мрець із труни. Дивиться на 
неї мутними виряченими очйма і каже:

— Пробач, якщо можеш.
Гелена постояла ще трохи. Хотіла щось 

сказати. Розуміла, що це останні хвилини 
їхнього спільного життя. Знала: тільки-но 
вона вийде з кімнати, його розстріляють. 
Рушила до дверей. Потім рвучко поверну
лася і ще раз глянула на Альфреда. В її 
очах я побачив зневагу.

— І таку людину я кохала. Що тепер я 
відповім дитині, коли вона запитає про своє 
ім'я... Адже її батько — вбивця...

Я відчув, що зараз станеться якесь диво. 
Щось подібне, мабуть, відчуває той, хто 
серед руїн або під сніговою лавиною рап
том виявляє живу людину.

— Вибачте,— втрутився я в розмову.— 
До чого тут діти?

Гелена здивовано глянула на мене й від
повіла:

— Мою дочку звуть Ясна.
Від несподіванки я мало не впав.
Чого тільки не трапляється в житті: для 

одних правда — приємна й солодка, для ін
ших — нищівна, гірка!

Гелена мовчки ридала. Мені треба було 
втішити її, сказати тепле, ласкаве слово. Хо
ча б підійти до неї, торкнутися її лиця, біля
вого волосся.

Та я не міг зробити цього. Якась невідо
ма сила ніби паралізувала мене, одібрала 
мову. Стою, мов укопаний, і не зводжу 
очей з Гелени.

Вона наближається до мене. Відчуваю її 
подих, запах волосся. Це наше останнє по
бачення. Моя остання зустріч з Ясною.

Йде і дивиться на мене, на людину, яка 
знищила всі її мрії й сподівання. Хоче щось 
сказати. Напружую слух і чую лише два 
слова:

— Простіть мене!..
Гелена вийшла з кімнати. Слідом за нею, 

як тінь, зникла літня жінка.
Нас лишилося троє. Скала знову вклю

чив радіо. Заграла музика.
Одна трагедія закінчилася, починалась 

друга.

Рука тягнеться до револьвера. Треба по
квитатися з Гаузером і йти геть. У мене був 
детально розроблений план: перестріну
його, побачу жах у його очах; він стоятиме 
переді мною на колінах, а я натисну на 
спуск. Після цього ми з Скалою зникнемо 
в темряві ночі.

Місяцями я виношував цей план. Думав 
про це вдень і вночі. Згодом вирішив, що 
розстріляю Альфреда на очах у Гелени.

А тепер?
Вона вже вийшла з кімнати, чиста й не

винна. Я не міг затримати її...

Добре, що я прийшов у цей дім. Тепер 
я знаю все. А найголовніше, що Альфред 
нарешті потрапив до моїх рук. І що Геле
на — не злочинець. Навіщо ж карати її? 
Навіщо їй бачити смерть людини, котру 
вона кохала?

Досить їй мук. Я не дозволю, щоб у цьо
му домі пролилася кров. Постріл розбу
дить дітей, і вони побачать кров. Навіщо 
примушувати Гелену пояснювати дітям по
дії цієї ночі!

Я не буду вбивати його на віллі. Виста
чить місця й надворі. Підемо з ним кудись 
у ліс, в Альпи. Тільки подалі од вілли. Це 
єдине, що я можу зробити для Гелени...

У кімнаті нас троє. Мовчимо. Мабуть, ко
жен згадує минуле. Цікаво, про що зараз 
думає Скала? Дивлюсь на нього. Обличчя 
спокійне. Револьвер опустив. Поглядає на 
годинника, потім на мене. Нічого не каже. 
Та я розумію його. Час вирушати. До кор
дону далеченько. А його треба перейти до 
світанку.

— Принеси його одяг, — кидаю Скалі. 
Він виходить з кімнати...

Для розправи з Альфредом доведеться 
шукати інше місце.

Пригадується війна. Тоді теж хотілося бо
дай на хвилину затримати виступ загону. 
Вкрасти хвилину й подрімати. А зараз сон 
біжить геть. У цій кімнаті танцюють спіль
ний танок життя і смерть. Треба її вигнати 
звідси. Нехай залишаться тільки діти й Ге
лена.

«Простіть мене», — промовила вона. Не 
сказала: «Простіть нас», а «мене».

Тй уже все прощено.
За чоловіка не просила. Та я й не міг би 

простити його. Не маю права.
Повернувся Скала. Розшукав десь для 

Альфреда альпіністський костюм і чере
вики. Кидає все це йому під ноги. Собі за
лишає якусь довгу білу річ. Ніяк не можу 
збагнути, що це. Ага, мотузка на білизну!

Альфред безпорадно сидить у кріслі.
— Одягайтесь, — наказую йому.
Він схоплюється. Ні про що не питає. 

Мовчки дивиться на розп'яття, що висить 
у мене над головою.

Підвівся й захитався. Схопився рукою за 
спинку крісла. Якусь мить постояв, одвер
нувся, почав роздягатися. Натяг на себе зе
лені альпіністські штані, взув черевики на 
товстій гумовій підошві, накинув куртку. 
Тримав у руках капелюх і мовчав. Одягся 
швидко — адже військовий.

Скала розмотав мотузку й наблизився до 
Альфреда.

— Станьте обличчям до стіни, — грим
нув на нього. — Руки за спину!

Альфред покірливо виконав усі накази. 
Скала міцно зв'язав йому руки.

Тепер можна вирушати.
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— Закричиш або спробуєш тікати — від
разу ж одержиш кулю в спину, — сказав 
Скала.

Альфред нічого не відповів.
Я окинув поглядом кімнату. Наче все в 

порядку. Та в мене було таке почуття, ніби 
я щось забув зробити. Але що саме? Ага, 
його останнє бажання. Бо коли підемо, буде 
пізно питати.

— Може, у вас є якесь бажання, полков
нику Гаузер?

Він глянув на мене й замислився. Коли 
стоїш на порозі смерті, нелегко визначити 
своє останнє бажання. Я вирішив йому до
помогти.

— Може хочете побачитись із дружи
ною?

— ^Ні! — Він трохи помовчав і додав: — 
Дозвольте попрощатися з дітьми.

З радіоприймача линула весела музика. 
Наче хтось глузував з людських страждань.

— Гаразд. Ведіть нас до них.
Альфред проминув кімнату й почав під

німатися сходами на другий поверх. Слідом 
за ним ішов Скала, тримаючи в лівій руці 
кінець мотузки, якою був зв'язаний Аль
фред, а в правій — револьвер.

На дитячих ліжках спали хлопчик і дів
чинка. Я зупинився біля дверей. Гаузер сто
яв поруч мене. Він окинув поглядом кімна
ту. Якусь мить дивився на дівчинку з біля
вими кісками, потім повернув голову у про
тилежний бік, де спав син. Одвернувся, за
плющив очі й прошепотів:

— Я готовий.
Мені хотілося його про щось запитати. 

Це вже давно цікавило мене. А зараз саме 
був слушний момент.

— Ви любите дітей?
— Так, — відповів він хрипким голосом.
— А як ви вважаєте: наші діти теж уби

ватимуть одне одного, як ми з вами?
Він підвів на мене очі. Його погляд був 

чистий і замріяний.
— Не знаю. У мене вже немає дітей. Це 

залежатиме від інших батьків.
Ти маєш рацію, Альфреде! Це залежить 

не від дітей, а від їхніх батьків. Молоді па
ростки можна виховувати по-різному. Діти 
ніколи б не знали про війну, якби їхні во
йовничі батьки не купували їм барабанів, іг
рашкових рушниць, гармат і танків. Коли б 
змалку не вчили їх убивати. В цій кімнаті я 
не бачу барабана. Але не знаю, чи твоя це 
заслуга, Альфреде. Поки що тут відчутна 
рука Гелени. Та згодом настала б твоя чер
га. Ти почав би вихвалятися перед сином 
своїми подвигами й хрестами.

— Ваш батько ще живий? — запитав я.
— Ні.
«Добре, що його вже немає», — поду

мав я. Бо він виховував би онуків так само, 
як тебе. Це ж твій батько винен у тому, що

я прийшов сюди. Свого батька я не можу 
звинуватити ні в чому. Він ніколи не розпо
відав мені про воєнні походи. Ніколи не 
казав: «Ми там були»... Він не порушував 
чужих кордонів. Ні він, ні мій дід, am пра
дід. Я не чув від них розповідей про далекі 
походи. Чув тільки про те, як вони борони
лися від загарбників. Як відбивали напади 
ворогів. Це теж була наука про війну. Але 
мене ніхто не навчав убивати, катувати лю
дей.

Ми вийшли через чорний хід. В обличчя 
війнув свіжий вітерець, і я зітхнув на повні 
груди. Нічна прохолода освіжила мене. 
Втоми як не було.

Прямуємо до старої смереки. Легенько 
прочиняю хвіртку і знову захлопую її. Не
хай дитяча радість лишається в садку.

Ось ми й на тому місці, де покинули свої 
рюкзаки. Я подивився на смереку.

— Вам нічого не нагадує це дерево? — 
запитую Альфреда.

— Ні, — відповідає він, злякано підводя
чи очі на широке віття.

— Не бійтеся, — заспокоюю його, — вас 
не повісять. Ми ніколи не вішали. Така 
смерть не личить людині. До того ж не хо
четься залишати страховище перед будин
ком, де сплять ваші діти.

Скала вже почепив на плечі рюкзак. Я під
няв свій. За роки війни плечі звикли до ньо
го. Сьогодні, мабуть, понесу рюкзак вос
таннє.

Кидаю погляд на віллу. Там усе спокійно. 
З Альфредової кімнати долинає музика. 
Ніхто не гасить світла, не виключає радіо. 
Ніхто не заходить до кімнати, звідки ми 
вивели полковника Гаузера. Ще довго в ній 
лунатимуть звуки жалібного маршу.

Альфред теж оглядається. Навіки про
щається з рідною домівкою.

Тепер нам треба дістатися лісом до шля
ху. Потім повернемо на захід і будемо йти 
аж до туристської стежки. А звідти — на 
південь, через кордон. Ніч місячна, отже, 
довго не затримаємось.

Я пішов уперед. За спиною чулися кроки 
Гаузера. За ним ступав Скала, тримаючи в 
лівій руці кінець мотузки. Ліс не дуже гу
стий. Видко стовбури дерев і тіні. Навкру
ги — тиша. Лише вряди-годи чути рев 
оленя.

Трава вже вкрилася росою, прозорі крап
лини виблискують під блідим місячним світ
лом.

Ми прискорюємо ходу. Не розмовляємо. 
Чутно тільки важке дихання. Перед нами 
безмежні ліси, порізані плаями. Позаду ма
леньке містечко, що приліпилося на схилах 
Альп. Десь там зосталися й вілла, і стара 
смерека, німий свідок воєнної пригоди.



Майже чотири роки блукаємо ми зі Ска
лою гірськими стежками. Коли закінчилася 
війна, нам стало трохи не по собі. У містах 
я почував себе якось невпевнено. Першої 
ночі, після теплої ванни, в чистій білизні, в 
м'якому ліжку я не міг заснути. Було жар
ко й задушливо. 'Незвично стискали тіло 
простирало й ковдра. Я крутився в ліжку, 
мучився і ніяк не міг призвичаїтись. Нареш
ті не витримав, ліг на підлогу й лише тоді 
заснув.

Під ногами запашний трав'яний килим. На 
такому можна й спати. Тільки не тут. Хоч 
війська союзників не дуже пильнують кор
дони нашого сусіда, все ж краще відпочи
вати на своїй землі. Там м'якше й тепліше.

Треба поспішати, бо дорога далека. Не 
хочеться зустрічати світанок у чужій країні. 
Та й небезпечно переходити кордон завид
на. Свої можуть підстрелити.

Я про все подбав заздалегідь. Написав 
вам, друзі, листа. Він лежить у мене в ки
шені. Це водночас і моя посвідка. Інших 
документів при собі не маю. В тім листі 
правдиво описано, навіщо ми перейшли 
кордон. А якщо ми повернемося живі, я 
того листа спалю...

Чого це мене обсіли такі похмурі думки? 
Все буде гаразд. Скала на цих справах зна
ється, як ніхто. Мабуть, і зараз іде стежи
ною й обмізковує план. Я цілком поклада
юсь на нього Він усе знає. Не відає тільки, 
де розміщені наші пости. А тому доводить
ся ризикувати. Хтозна, що надумає коман
дир варти? Вони досвідчені бійці. Війна їх 
багато чого навчила. Можливо, сьогодні їх
ні пости розміщені зовсім не так, як мину
лої ночі.

А може, взагалі не переходити кордон? 
Вийти зараз з-під затінку дерев і при місяч
ному світлі дописати до листа ще один 
рядок:

«Полковника Альфреда Гаузера схоплено 
й розстріляно».

Далі нічого пояснювати не треба. В листі 
про все сказано. Звичайно, друзі засуди
ли б цей вчинок. Мій колишній командир, 
напевно, сказав би: «Війна закінчилася. Те
пер усі справи слід розв'язувати згідно з 
законом». А комісар додав би: «Твоя го
лова для нас дорожча за Альфредову».

Він, звичайно, має рацію. Комісар завж
ди має рацію. Але цього разу я не можу по
годитися з ним. Мною керує щось сильніше 
за нормальну людську логіку. Тим-то я й 
не прохав їхньої поради. Був певний, що 
вони не схвалять мого наміру. І тому вирі
шив діяти сам. Якщо загину, друзі дізна
ються, чому так сталося, і пробачать мене. 
Мертвим усе прощається...

Занурюємось у глибоку ніч. За мною кро
кують ще двоє. Ідуть, щось думають, від
чувають. Десь поруч скрадається страх. Ра

ніше я не помічав його. А тепер, чим ближ
че до кордону, тим частіше нагадує він про 
себе.

Найбільше я боюся, щоб не трапилося 
чогось із Скалою. Він обов'язково мусить 
повернутися додому живий і здоровий. Я 
навіть згоден віддати за це власне життя. 
По той бік кордону на нього чекає воєн
на любов — наша весела Марійка. Хай вона 
народить багато дітлахів.

Навіщо я брав його з собою? Впорався б 
і сам. Його можна було залишити на кор
доні. Та спробуйте це йому довести! А за
боронити йому йти я не мав права. Коли 
ми після війни зустрілися, він перший ска
зав мені:

— Борисе, очевидно, Гаузер живий. Він 
щоночі сниться мені. Такі люди, як прави
ло, завжди виходять сухі з води.

Скала не міг не піти зі мною. Груди йому 
так само палив огонь помсти. Ніякі зливи 
не могли погасити цей вогонь. Навпаки, він 
дедалі розгорявся...

Іду вперед. В голові рій думок. А поруч 
себе бачу знайому постать. Ця людина 
завжди зі мною. Рухається, наче тінь, і чує 
кожне моє слово. Це здавна. Відколи ми 
вперше зустрілися. Онде вона майнула між 
стовбурами дерев. Гукнути? Нехай знову 
приєднається до нашої колони, як колись 
раніше? Гей, Ясно, ходи-но сюди. Підемо 
разом. Не соромся: зі мною наш товариш 
по загону. Той, що в роки війни носив твій 
рюкзак і ділився з тобою останнім шмат
ком хліба. Його не треба соромитися. Він 
теж мав загинути того вечора від рук сол
датів у зелених мундирах. Не соромся його. 
Іди до нас. Вона, всміхаючись, наближаєть
ся і стає поруч зі мною. Тепер ми йдемо 
разом. і

Ми востаннє помахали Ясниній бабусі й 
зникли в гущавині дерев. Ішли, тримаючись 
за руки, як на прогулянці. Але не забува
ли про обережність і обминали всі дороги 
й стежини.

Сонце пробивалося крізь густе листя, ос
вітлювало галявини й кущі. Тіні ховалися 
від світла в закутки, сплітаючись у фанта
стичні візерунки. Я дивився навкруги, немов 
щойно народився на світ. Буйне зело, за
пах трав п'янили мене. Все навколо було 
зовсім інше, ніж я уявляв собі, лежачи в 
хатині. З-під землі проростало життя. Про
бивалося на поверхню, вгору, до сонця. 
Кожен кільчик, кожна квіточка.

Ми вперше були зовсім самі. Ніхто нам 
не заважав, ніхто за нами не стежив.

Ми були на волі. І були щасливі.
Я зупинився і взяв Ясну за руку. Вона 

пригорнулася до мене, і ми поцілунком від-
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значили першу хвилину самостійності. Наші 
серця виповнювались блаженством відлюд
ності й багатством навколишньої тиші.

Ми мовчали. Слова були зайві. Нащо сло
ва, коли можна слухати стукіт наших гаря
чих сердець. Ми прислухалися до подихів 
лісу, шурхоту пташиних крил, до своїх не
вимовних почуттів.

Ясна стояла поруч, поклавши голівку мені 
на плече.

— Ти щаслива? — запитав я тремтячим 
голосом.

Вона мовчки дивилась на мене. Наче ва
галася. І потім прошепотіла:

— Не знаю, чи буває в житті більше ща
стя.

— Може, й буває, — сказав я.
— Можливо, — погодилась вона. — Та 

мені досить і того щастя, що його мені да
єш ти.

— Я теж щасливий. Безмежно щасливий.
Безліч разів ми запитували одне одного

про це і завжди давали однакові відповіді, 
повторювали ті ж самі слова. І щоразу в 
цьому було щось нове. Тут, у лісі, я впер
ше назвав Ясну своєю дружиною. Прига
дується, я запитав:

— Як ти себе почуваєш?
— Поруч з тобою завжди чудово. А чом 

ти питаєш про це? — Вона допитливо гля
нула на мене, чекаючи відповіді.

— Мене цікавить, як почуває себе моя 
дружина.

Ясна засміялась і припала до мене струн
ким тілом. Так ми стояли й дивилися одне 
одному в очі. В наших душах відлунювали 
звуки якоїсь далекої чарівної пісні. На не
бокраї сідало сонце.

— Давай назавжди залишимось тут, — 
тихо сказав я.

— Сонце вже пішло далеко-далеко, — 
вимовила вона.

— І ми підемо, — відповів я, пригортаю
чи її.

— Вирушимо в далеку подорож.
— Яку ще подорож? — здивувалась 

Ясна.
— Дивись: насувається ніч. Ми з тобою 

зробимо шлюбну подорож. Вона тривати
ме аж до завтрашнього ранку.

— Я ніколи не думала, що моя шлюбна 
подорож буде така коротка.

— Не треба вимірювати часом наше ща
стя. Краще — вимірюй його глибиною ко
хання.

— А що буде потім?
— Ти станеш моєю дружиною, і ми ра

зом подорожуватимемо схилами Погор'я.
— Але ж ми не повінчані, — серйозно 

сказала Ясна.
— І все одно одружені. Хіба ж ні?
— Так, — підтвердила вона.
— Якщо треба, Вінко нас завтра повін

чає. Але це пуста формальність. Міцніше 
за все — узи людських почуттів.

— Мені буде соромно перед партизана
ми. Що вони скажуть про мене? Ще поду
мають, що я прийшла в загін заради тебе...

— Якщо ти не соромишся боротьби, не 
соромся й кохання. Бо любов і боротьба 
нероздільні. А від друзів не треба критися. 
Вінко мусить знати все. Наше кохання не 
стане на заваді спільній справі.

— Нам подаровано тільки одну ніч, — 
замріяно промовила Ясна.

Ми рушили далі. Я почепив Яснин рюк
зак собі на ліве плече, а правицею тримав 
її під руку. Ми йшли, не поспішаючи, й тихо 
розмовляли. Час від часу зупинялися й ці
лувались.

— Відпочиньмо? — запропонував я і вже 
був кинув на землю рюкзак. Та вона підхо
пила мене під руку:

— Поки ще не стемніло, давай-но підні
мемось на Погор'є.

Ми прискорили ходу. Сосновим лісом ді
сталися до путівця, і він повів нас понад 
низьким берегом. Перейшли вузький стру
мок і вздовж нього рушили вгору.

Перед нами відкрився величний пейзаж. 
Сонце вже сховалося. На заході багряніло 
небо, осяяне останніми променями. А нав
круги стелилася густо-зелена долина. Вер
хів'я гір були світліші, а долини темніли, 
наче озера.

Позаду височів гребінь Погор'я. Вкритий 
лісами, зелений, таємничий. В його хащах 
могли б переховуватися цілі дивізії...

Розмову про шлюбну подорож ми сприй
няли як жарт. Ми були певні, що колись ця 
подорож таки відбудеться. Ясна пропону
вала після війни вирушити куди-небудь да
леко-далеко. Переплисти море або проїха
ти всю Чорногорію, Македонію, Боснію, 
Хорватію і повернутися знову до нашої чу
дової Словенії. Ми вирішили будь-що здій
снити цю подорож, хоч добре знали, що 
над усіма нашими планами висить чорна 
тінь, вигинаючись у велетенський знак запи
тання.

На землю спустилися сутінки. А ми все 
сиділи. Ми мали ще цілу ніч.

Одну-єдину вільну ніч.
Ми рушили далі на північ. Спочатку ішли 

в темряві. Потім на небо виплив ясний пов
ний місяць. Ніч була велична й напрочуд 
тепла, незвичайна для Погор'я, де холод
нувато навіть улітку. Місяць освітлював ліс, 
і дерева кидали химерні тіні. Ми збочили 
на туристську стежку, що збігала вниз. Пра
воруч височіли гори, ліворуч стелилася до
лина. Десь поруч плюскотіла вода. То, пе
рестрибуючи через-каміння, біг стрімкий 
погорський потічок. Ми зупинилися й слу
хали його веселе дзюрчання. Досі мені не 
доводилось бувати на цьому місці.

39



—- Це водоспад на Шімуновім потоці, — 
підказала Ясна.

Я уявив собі гірський потік, що стрибає 
в безодню. Вода розбивається об каміння, 
розбризкується на дрібні краплинки.

— Ти коли-небудь там була?
— Ще в дитинстві. Ми сиділи біля води 

й обідали. Це зовсім недалеко. Там чу
дово!

Вона взяла мене за руку й повторила:
— Це зовсім недалеко!
— То ходімо, — сказав я.
Ми йшли, тримаючись за руки. Шум води 

ставав дедалі виразніший. Нарешті ліс роз
ступився, і за кілька метрів од нас заблищав 
водоспад. Вода з гуркотом летіла зі стрім
ко? стіни, мінячись у сяйві місяця. Ми стояли 
й зачаровано дивилися на цю фантастичну 
картину. Потім підійшли ближче. Скинули 
з плечей рюкзаки й поклали Тх під деревом.

Водоспад був невеликий. Вода широкою 
стрічкою падала з двометрової висоти на 
кам'янисте дно й розбивалась на безліч 
дрібненьких сріблястих краплинок.

Ясна пригорнулася до мене. Я притиснув 
Тї д о  себе й занурив обличчя в м'яке за
пашне волосся. Ми заніміли, приголомшені 
щастям, і навіть не помічали навколишньої 
казкової краси.

Мене охопило якесь дивне бажання, не
сумісне з часом і умовами, в яких ми пе
ребували. Ясна мовчала, поринувши у свої 
думки. Я зазирнув їй в обличчя:

— Знаєш, що я оце надумав?
— А що?
— Спершу дай слово, що виконаєш моє 

бажання!
Вона пустотливо засміялась.
— А коли це якесь незвичайне бажання?
— Так. Незвичайне.
— То це ще цікавіше!
— А ти виконаєш його?
— Гаразд. Кажи. Це ж перше бажання 

мого чоловіка.
— Я хочу, щоб ми викупалися під цим во

доспадом.
Той, хто знає, яка холодна вода, що тече 

з гір, напевно, здивувався б, почувши мої 
слова. Просто безглузде бажання. Та в нас 
горіло полум'я, яке не можна було згасити 
навіть крижаною водою.

— Але ж я без купальника...
— Його й не треба.
— Мені буде соромно...
— Навколо сама природа. Тї не треба со

ромитись.
— Якщо ти хочеш, я роздягнуся...
Я аж затремтів від якогось незнаного досі 

почуття. Затремтів перед життям і молоді

стю, що стояли переді мною. Досі мені не 
доводилось милуватися оголеним жіночим 
тілом, тілом коханої жінки. Образ жінки 
жив лише в моєму уявленні. А через мить 
у цьому казковому водоспаді я побачу 
щось неземне. Життя буває грубим і без
сердечним, але воно може бути щедрим 
і багатим. Щедре воно було і в цю мить.

Ясна побігла в затінок сріблясто-сивої 
смереки, кинувши:

— Одвернися.
Я сів до неї спиною й заходився знімати 

чоботи. Раптом почувся плескіт. Обернув
шись до водоспаду/ я побачив над водою 
немовби срібну ртатую незвичайної краси. 
Я закляк на місці, не в силі відірвати очей 
від чарівної картини. По тілу розпливалося 
якесь приємне тепло. Схвильований і знія
ковілий, я стояв, боячись порушити цю каз
кову гармонію.

Ясна купалася. Ось долинув знайомий го
лос:

— А сам, либонь, боїшся?
Я схаменувся і рушив до неї. Коли піді

йшов на кілька метрів, Ясна хлюпнула на 
мене водою. Я скочив під водоспад. Ми 
стояли на кам'яній приступці, і на нас падав 
водяний потік. Руки мимоволі простяглися 
до неї, і вона припала до моїх грудей. Па
м'ятаю, в ту мить я зміг лише сказати:

— Спасибі тобі за ці хвилини щастя й за 
твою велику любов.

Далі я говорити не міг, бо відчув на устах 
вологе тепло її губ.

Ми купалися довго.
Мені хотілося скинути з себе бруд мину

лого й увійти в нове життя зовсім чистим.
Ясна вискакувала з води й знову повер

талася в її обійми. Я споглядав її чудесне 
тіло, відчував його тепло. Ті хвилини закар
бувалися в моїй пам'яті назавжди. Це була 
радість життя. Хвилини щастя між життям 
і смертю.

Ми вийшли на берег. В мені буяли життя 
й сила. Поруч стояла Ясна. Заплющивши 
очі, вона простягла до мене руки.

Світив місяць. Вона лежала в мене на 
руках і сміялася. Здавалося, що й місяць 
цілує її ніжне тіло.

Я поніс її під смереку, на м'яку зелену 
траву, де лишилися наші рюкзаки. Ясна об
вила руками мою шию. Я дивився на неї, — 
вірну, добру, любу, і намагався збагнути, 
що це таке: вічна мить життя чи хвилина 
омани?

— Ти щаслива?
— Безмежно...
,— І я теж.
— Я люблю тебе, коханий, — шепотіла 

вона.
Не знаю, що я казав їй тієї ночі. Тих слів 

не зможу повторити більше ніколи в житті.
Коли я прокинувся, місяць висів над на-
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шими головами. Ясна ще спала. Місячні 
промені освітлювали її спокійне вродливе 
лице. Воно було таке миле і ще зовсім ді
воче. Я дивився на нього й радів зі свого 
щастя.

Раптом вона розплющила очі.
— Чому ти дивишся на мене?
— Милуюся земною зіркою.
Ясна засміялася і схилила голівку мені 

на плече.
— А ти про що думаєш? — запитав я.
— Радію.

— З чого?
— З життя, — замріяно відповіла вона. 
В очі їй зазирав місяць, і вони блищали

ще яскравіше. В них світилося щастя. Вона 
пригорнулась ближче до мене. Хотіла поді
литися своїми думками, та не знала, з чого 
почати.

— А може, то гріх, що ми з тобою, — 
прошепотіла нарешті.

— Чому?
— Ми не маємо права на таке щастя, 

коли інші вмирають.
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— А хто може поручитися, що завтра не 
загине хтось із нас?

Ясна стрепенулася.
— Перед смертю людина мусить пізна

ти щастя. Правда ж? — говорила вона, див
лячись мені в очі. — Але ти ж не умреш? 
Правда ж, не умреш?

— Цього ніхто не знає. Я не хочу вмира
ти. Не хочу, щоб умирала й ти.

Ясна мертва! Я спробував уявити собі, як 
вона лежатиме в труні. І враз відчув у гру
дях біль, що ширився по всьому тілу й 
стискав мені го р л о . Здалося, що вона й 
справді вмерла. Це почуття було таке гли
боке, що я не міг перебороти його. Теплі 
сльози виступили в мене в очах. Я одвер
нувся, та Ясна помітила сльози і витерла їх 
своїми щоками.

Вона нічого не говорила. Але я розумів, 
що в неї на серці.

— Забудьмо про смерть, — прошепоті
ла тихо. — Давай думати про щастя.

Я мовчав, заглибившись у свої думки.
— Давай думати про щастя, — нагадала 

Ясна.
— Гаразд. Про щастя, — погодився я. — 

Думати про смерть у нас іще буде час, але 
пам'ятай: вона забере тільки нас обох.

Більше я не думав про смерть. Краще 
мріяти про щастя. Кожна людина має пра
во на нього. Мали таке право й ми. Хай 
навіть це буде остання воля приреченого 
до страти. Іншого щастя я не хотів би все 
одно. Мені приємно, що ця воля здійсни
лася саме зараз, а не перед смертю. Тоді 
пізно думати про щастя. Смерть підкра
дається, наче гієна, безгучно й невблаганно. 
Вона ніколи не попереджає про свій при
хід...

Та кохання сильніше за неї. Я забув про 
все на світі. Про війну, друзів, про те, що 
діється навколо. Про все, крім Ясни. Забув 
на одну мить, і став такою ж людиною, як 
усі інші.

Ми довго розмовляли. Аж раптом її об
личчя спохмурніло:

— Я боюся!
— Чого? — не зрозумів я.
— А що, коли у нас народиться дитина?
— Цього не станеться.
— Ти певен?
— Так.
— А коли все ж таки народиться?
— Цього не станеться,— повторив я.
— А мені хочеться мати дитину.
— Мені теж. Та зараз не час.
— Може, саме зараз і треба мати дітей. 

Перед смертю обов'язково їх треба мати,— 
схвильовано говорила Ясна.

Мене знов обсіли дивні думки. Смерть 
і життя. Одні вмирають, інші народжують

ся. Ті, що назавжди покидають цей світ, 
хочуть віддати свій борг природі. Після них 
має хтось лишитися й заповнити порожнє 
місце.

— Нам не можна зараз мати дітей,— ска
зав я й погладив її по голові.

— А коли б воно з'явилося? — спитала 
вона.

— Гріха в цьому не було б,— відповів я, 
щоб заспокоїти її.

— Гріха не буде, а що скажуть у загоні?
— Спершу, може, й розсердяться, а по

тім звикнуть і разом з нами радітимуть но
вій людині.

—  ̂ Після війни у нас буде багато дітей.
— Цілий десяток. Я буду командиром, 

а ти комісаром і лікарем.
— Не може бути комісар і лікар в одній 

особі,— засміялася вона.
— А от і може! Ми відійдемо від шаб

лону.

Десь поблизу заревів олень. Цей звук 
повернув мене до дійсності. На якийсь час 
я майнув думкою в далеке минуле і забув 
про полковника Гаузера, що ступає слідом 
за мною.

Його присутність гнітить мене. Наче тягар, 
від якого треба звільнитися. Дивно, чому 
це він ще й досі з нами. Просто мене захо
пили спогади... Ну, тепер ми вже відійшли 
далеко. Треба вже поквитатися з ним.

Я намацав рукою мисливський ніж, який 
завжди маю при собі. Не можна! Це їхній 
метод. Ми не навчилися так вбивати. Тільки 
вони, усташі1 й четники 1 2, звикли встромляти 
ніж у спину. А ми не можемо. Ми розстрі
люємо злочинців. Але поблизу кордону 
стріляти небезпечно. Що ж робити з цією 
нікчемою?

Вони ще вішали. Робили це більше для 
того, щоб залякати народ. Нам це було ні 
до чого. Навіщо лякати столітні дерева 
й невинних мешканців лісу!

Іду й міркую собі про все це. І враз на
думав: його треба вбити по той бік кордо
ну! На тому самому місці, де ми вперше 
зустрілися з ним і де замість нього навіки 
лишилися лежати в землі наші товариші по 
боротьбі. Хай перед його очима знову про
несуться події тієї ночі. Хай побачить місце 
свого злочину, і тоді можна опускати за
вісу. Він загине там, де його треба було за
стрелити ше три роки тому. Якби ми це 
тоді зробили, наші друзі і Ясна, може, й 
дожили б до кінця війни...

Так, це справедливо. Привести на місце 
злочину, нагадати йому, що він учинив. 
І там виконати вирок.

1 Члени хорватської фашистської організації.
2 Члени сербської реакційної військової організації.
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Я на повні груди вдихав гірське повітря 
й милувався неповторним краєвидом. Наша 
перша шлюбна ніч скінчилася. Незабаром 
завершиться й шлюбна подорож. За одну 
ніч людина пізнала те, що інші пізнають 
усе своє життя. Якби мене тоді хтось запи
тав, чи хотів би я, щоб та ніч була інакшою, 
я відповів би — ні. Хотілося тільки, щоб 
вона ніколи не кінчалася.

— Жінко,— звернувся я жартома до Яс- 
ни,— ніч уже минула.

Вона всміхнулася й повторила:
— Жінко! Як це чудово звучить. Мій чо

ловіче!
Ми засміялися.
— Ти так називатимеш мене і в загоні? — 

спитала вона.
— Ні, там ти будеш звичайним бійцем, 

як і всі інші.
— Але ж я твоя дружина,— спробувала 

заперечити вона.
— Ти передусім боєць. Завжди пам'ятай: 

інші дружин не мають,— пояснював я.— То
му поводься в загоні так, щоб нікому не 
впадало в око, що ти моя дружина.

— То я повинна буду й вітати тебе?!
— Так само, як і всі інші.
— А як ви вітаєтесь?
— Навчишся. Нам іще довго йти.
— І ти мені ніяк не потуратимеш? — 

з удаваною серйозністю розпитувала вона.
— Ні, — відповів я, посміхаючись. — У 

нас нікому не потурають.
Ми підвелися й почали збиратися в до

рогу. Свіжа вода гірського потоку приємно 
холодила наші обличчя, вони стали схожі 
на блідо-червоні троянди.

Яке прекрасне було б життя, коли б не 
війна! Люди могли б подовгу жити на По- 
гор'ї, біля цього чарівного водоспаду. Вліт
ку можна було б мандрувати полонинами 
й річками, рибалити й слухати рев диких 
оленів. А хіба погано поїхати відпочити на 
морське узбережжя?! Взимку можна вихо
дити в гори на лижвах і ночувати в теплих 
хатах верховинців.

Все це тільки мрії...
Час було вирушати. Я перевірив зброю. 

Ми повертаємось до суворого воєнного 
життя, де бійці в зелених і чорних ?мунди- 
рах танцюють спільний смертельний танок. 
За бальну залу править безмежне Погор'є, 
за музику — шум вітрів та тьохкання куле
метів і автоматів. Іноді в цьому оркестрі 
можна розрізнити соло вибухів ручних гра
нат.

...Ось і знайома туристська стежка, якою 
вчора піднімалися з долини. Навколо ще 
синіла вранішня сутінь. Я йшов попереду. 
Ясна — слідом за мною. Вона хотіла була 
іти поруч, та я заборонив. Ось і широкий 
путівець. Перш ніж перейти його, я довго

стежив за дорогою. Перехрестя доріг — 
найнебезпечніше місце. На перехрестях ми 
часто влаштовуємо засідки. Хтозна, може 
й німці підготували для нас пастку?

Збочили в ліс. Ліворуч тяглися схили, 
вкриті рідкими деревами й чагарником.

Вже зовсім розвиднілось. Вже близько 
умовлене місце. Просувались мовчки, хо
ваючись за деревами. Минули лісовий стру
мок і вийшли на ледве помітну стежку. На
решті дісталися до великого камня. Це було 
місце зустрічі із зв'язковим.

Коли я глянув на годинника й тихенько 
свиснув, вже зійшло сонЦе. Мені відповіли. 
Ми ступили кілька кроків уперед, коли з-під 
крислатої смереки вийшов Скала й засту
пив нам дорогу.

— Прийшов,— промовив він, оглядаючи 
мене.— І Ясна з тобою!

— Що нового в загоні? — запитав я.
— Нічого. Всі чекають на тебе,— коротко 

відповів він.
Ми рушили до табору.

Збігло вже два місяці, відколи ми з Яс
ною прийшли в загін. Щовечора бійці влаш
товували засідки, нападали на жандармські 
пости й поверталися з трофеями. Ночами 
чути було вибухи гранат або татакання куле
метів. Коли на землю спадали сутінки, німці 
замикалися у своїх казармах, боялися по
ткнутися надвір.

Нам ставало тісно на Погор'ї. Я дедалі 
частіше кидав погляд на гірський хребет 
Козяк, що тягнувся вздовж лівого берега 
Драви. Його верхів'я височіли в небі, ваб
лячи нас до себе. Козяк видавався мені ча
рівним дідусем, який може щиро обдару
вати партизанів. Під горою в'юнилось ши
роке шосег що зв'язувало Марибор і Дра- 
воград. Ним уночі проходили колони 
грузовиків, а часто проїздили й офіцерські 
легкові автомашини. Світло фар прорізало 
нічний морок, кидало ясні смуги на стрімкі 
схили гір, ковзало поверхнею неспокійної 
Драви і швидко бігло далі.

«Треба діяти рішучіше», — переконував я 
сам себе, згадуючи наше головне правило: 
з'являтися там, де на тебе чекають най
менше, зненацька наскочити й так само 
швидко зникнути в невідомому напрямку.

Через кілька днів я запропонував Вінкові 
план переправи через Драву. Він уважно 
слухав мене й мовчав. Я знав, що турбує 
нашого комісара: можливі втрати в людях.

Вже кінчалася ніч, а ми все ще говорили 
про Козяк, вибирали найбезпечніший шлях. 
Зважувалось усе: ризик і успіх. Ворог міг 
відрізати нам дорогу до Драви. Я передба
чив і це. Тоді ми рушимо в Австрію, а звід
ти лісами повернемось на Погор'є.
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Адже в загоні є чимало бійців, які чудово 
знають Козяк. Серед них — і Скала...

Мій план було схвалено.

Скала лежав поруч мене й дивився на 
шосе. Вдалині спалахнули фари автомобіля. 
Я глянув на годинника. їхні машини їздять 
тут завжди в один і той самий час. Німці — 
педантичні, у всьому люблять точність. Ну 
що ж, тим краще для нас.

— Скала!
— Слухаю,— ледве чутно відповів він.
— Поклич хлопців. Нехай тихенько спу

скаються.
Бійці підповзли до мене.
— Ближче,— наказав я.
Вони оточили мене.
— Дивіться уважно, — тихо пояснював

я.— Під нами за кілька метрів — шосе. На 
повороті треба перегородити дорогу стов
бурами дерев. Тоді машина зупиниться. За
пам'ятайте: все має бути зроблено без
жодного пострілу.

— А якщо під'їдуть машини з солдата
ми? — запитав Бліск.

— Тоді ми їх закидаємо гранатами, а самі 
сховаємось.

Невдовзі шосе перегородила барикада.

Обминути її машини не могли — треба було 
тільки гальмувати. Дерева перекривали 
шлях на повороті і, отже, здаля їх не було 
видко.

Партизани залягли край дороги. Навко
ло— тиша. Ніхто не кашляв, не ворушився. 
Всі сторожко чекали на здобич, яка мала 
сама потрапити до наших рук.

Я прислухався і почув сотні різних зву
ків. Життя буяло. В траві повзали комаш
ки, озивалися птахи. Але такого звуку, що 
примусив би нас іще ближче припасти до 
вологої землі,— не долинало. Ось вітер 
доніс плескіт хвиль. Напруження зростає. 
Ніхто не знає, який саме звір опиниться 
в нашій пастці. На полюванні не можна 
всього передбачити. Мисливець має бути 
готовий стріляти в будь-яку тварину: і в зай
ця, і в лисицю, і у вовка, і в дикого ка
бана.

Ліворуч від мене лежить Скала. Він — 
наче неживий. Навіть не дихає. Праворуч — 
Ясна. Ми можемо простягти в траві руки 
й торкнутися одне одного краєчками паль
ців.

Цей дотик красномовніший за будь-які 
слова. Ми мовчали, замість нас розмовляли 
руки. Я поцілував Яснині пальчики й ніжно 
погладив їй руку. Ми так шкодували, що 
не знаємо азбуки Морзе.



Нараз мені здалося, що з боку шосе по
чувся шум, не схожий на плескіт хвиль 
і шелест вітру. Автомашина.

В якому напрямку Тде вона? Здається, до 
Марибора. Так. На небокраї спалахнули про
мені фар.

Машина наближається. То виринає на шо
се, то зникає за поворотами. Прислухаюся 
до звуку мотора: очевидно, легковий авто
мобіль. Він їде без варти. Про всяк випадок 
виймаю з кишені ручну гранату. Ясна вже 
не стоїть у мене перед очима. Коли закін
читься операція, наші погляди зустрінуться 
знову. А зараз треба бути спокійним і роз
судливим.

Шість місяців тому я так само чекав. Ми 
стояли з Вінком біля каплички. Коли авто
мобіль порівнявся зі мною, пролунали по
стріли...

Я здригаюся, силкуючись відігнати од се
бе ці неприємні спогади. Але відчуваю біль 
у нозі й грудях, ніби мене знову прошило 
кулями. Ні! Тільки не це!

Автомашина вискочила - з-за повороту й 
раптом опинилася перед нашою загорожею. 
Вріжеться в неї чи встигне загальмувати?

Оглушливо завищало гальмо. З-під коліс 
на всі боки полетів гравій. Над машиною 
здійнялася курява. Автомобіль проповз по

інерції ще кілька метрів і зупинився. Фари 
не згасли. Снопи проміння освітлювали де
рева на дорозі й долину річки Драви. Я по
бачив, що це військовий лімузин. Від радо
щів аж серце закалатало.

— Вперед, друзі!
Кілька стрибків — і ми біля машини. На 

водія й пасажирів дивляться холодні дула 
автоматів. Я квапливо зазирнув усередину. 
За кермом сидів німецький солдат, а на 
задньому сидінні — офіцер. По обидва бо
ки лімузина стоять партизани. Я подав знак. 
Бійці миттю відчинили дверцята й витягли 
з машини обох подорожніх. Ставний офіцер 
і шофер стали ліворуч од машини. Аж ось 
прочинилися дверцята з протилежного боку 
і на шосе вискочила жінка. Я глянув на неї 
і мало не закричав: «Ясно, що ти тут ро
биш?».

Жінка глянула на мене. То була не Ясна.
— Ведіть їх у гори,— звелів я.
Партизани повели полонених. Жінку не

зачіпали, та вона сама пішла слідом за 
ними. Німці не встигли навіть розшолопати, 
в яку халепу вони вскочили, — так швидко 
все сталося.

Зі мною лишилося тільки троє бійців. Мо
тор усе ще стукотів, фари горіли. Скала 
заліз у машину й заходився там копиоса- 
тися. Нарешті світло погасло. Хлопці винес
ли з лімузина автомат і два пістолети. Поки 
вони поралися в машині, я міркував над 
тим, що з нею робити. Напад здійснено без 
жодного пострілу. Підпалити автомобіль — 
значить, дати німцям сигнал, що на шосе 
щось трапилось. Але ж куди подіти ма
шину?

Поруч спокійно котила свої хвилі Драва. 
Край шосе починалося глибоке провалля.

— Машину скинемо в Драву,— сказав я 
бійцям.

Лімузин важко шубовснув у воду і зник. 
Драва текла, як і раніше.

— Всі на свої місця! — скомандував я.
Ледве встигли ми залягти, як знову по

чули звук мотора — цього разу зовсім по
руч. Це мчав мотоцикл. Ось він вилетів з-за 
повороту. Водій спробував загальмувати, та 
пізно. На мотоциклі сиділо троє німців 
у касках. Ми вже хотіли відкрити вогонь, 
проте і цього разу обійшлося без пострілів. 
Мотоцикл врізався в дерева, що лежали по
перек шосе. Солдати попадали. Тільки водій 
сидів на мотоциклі, вчепившись руками в 
кермо.

— Вперед! — вигукнув я.
Ми вискочили із засідки. Мотор ще пра

цював, фара розбилася. Водія поранило, 
двох солдатів оглушило. Один з них трем
тів з переляку. Другий спробував був вихо
пити автомат, але хтось із наших вдарив
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його по руці прикладом. Тх умить роздягли 
й обеззброши. Цього разу здобич була 
краща: кулемет, прикріплений до ко
ляски мотоцикла, два автомати і три пісто
лети з кобурами.

Хлопці поспішали. Мотоцикл полетів слі
дом за автомашиною в Драву. Група відхо
дила в гори.

Ранок застав нас на схилах Погор'я. Ми 
зупинилися на горі над швидким лісовим 
потоком. Виставили варту й стали на відпо
чинок.

Я спав спокійно. Мені снилася Ясна. А ко
ли прокинувся, побачив її лагідне обличчя. 
Вона стояла наді мною й усміхалася.

Моє ти щастя!
Мені було радісно. Пригадав операцію, 

здійснену сьогодні вночі. Успіх завжди ра
дує. А втрати, хоч би які незначні вони були, 
кидають тінь смутку й применшують успіх. 
Цієї ночі нікого з наших навіть не поранено. 
Ми знищили ворожий автомобіль і мото
цикл та збагатились на зброю. І взагалі все 
це скидалося на дитячу гру: з обох боків 
убитих не було.

Я пішов глянути на полонених.
Найбільше мене цікавив офіцер. Давнень

ко вже до наших рук не потрапляла така 
здобич.

— Як там полонені? — запитав я варто
вого.

— Ще сплять,— відповів боєць.— Офіцер 
і його дружина довго не могли заснути.— 
Він трохи помовчав і додав: — Вони мене 
здивували...

— Що ж тут дивного? — поцікавився я.— 
Може, це генерал?

— Ні, він майор. Я на чинах добре розу
міюся. Його дружина... Вона — вилита Ясна!

Я пригадав профіль, що мелькнув учора 
ввечері на шосе біля автомобіля.

— Це його дружина?
— Так він сказав,— відповів вартовий.
Я підозріло похитав головою.
— Кажуть, що кожна людина має свого 

двійника,— вів далі боєць.
Це розсмішило мене. Згадав Яснині сині 

очі. Білі ніжні руки. Русяве волосся. Співу
чий голос.

Невже у неї може? бути двійник?
Рушив знову до табору. Партизани лежа

ли групками, вкрившись теплими ковдрами 
або широкими шматками брезенту. Біля 
вогнища над казаном з гарячою водою по
рався кухар. Побачивши мене, він чемно 
привітався.

Трохи далі, під сосною, спали полонені. 
Офіцер і його дружина. Поблизу сидів вар
товий і не зводив з них очей. У жінки з пле
ча сповзла ковдра. Волосся розсипалося 
по траві. Я дивився на неї і не вірив влас

ним очам. Коли б хвилину тому я не бачив 
Ясни,— був би впевнений, що це вона. Не
ймовірно! Хотілося покликати: «Ясно». Не
вже двоє людей можуть бути такі схожі 
одне на одного! Наче сестри-близнята. Про
сто якийсь жарт природи.

Подивився на офіцера, який лежав облич
чям до неї. Вони спали обійнявшись. На 
погонах у нього я побачив відзнаки майора. 
Такий молодий і вже майор! Мабуть, устиг 
десь виявити себе.

І враз я наче прокинувся. Видіння щезли.
Коли б не полковник Гаузер, який іде 

за мною, ми з Ясною сиділи б зараз у ха
тині її бабусі. А може, і в хаті старого 
Храстніка, де вперше зустрілися...

Полковник Гаузер...
Гулко лунають його кроки. Йде і мовчить. 

Ніби й не дихає. Лише інколи глибоко зі
тхає.

Підходимо до кордону. Ліс дедалі густі
шає. Оглядаюсь навкруги. Темно, хоч в око 
стрель. Найкращий час, щоб переходити 
кордон. Зупиняюсь.

— Ще далеко? — запитую Скалу.
— За чверть години дійдемо.
— Хочеш закурити?
— Зараз не треба. Вогник сірника може 

нас виказати.
Поглядаю на годинника. До світанку ще 

добра година.
Ідемо далі.
Кордон чимраз ближче. Тільки б не на

скочити на своїх прикордонників. Стріляти 
в них не можна. А вони пильні вартові. На 
душі в мене неспокійно: кому приємно за
гинути від рук друзів!

Швидко спливає час. Ось і потічок. Між 
камінням дзюрчить вода. Навколо густа 
темрява і спокій. Лише коли-не-коли ревне 
дикий олень або загавкає лисиця.

Серце калатає в грудях. Я нервую. Під 
час війни зі мною такого не бувало...

Збочуємо зі стежини до високої смереки. 
Мене наздоганяє Скала.

— Оце вже кордон,— шепоче він.
— Треба попередити Гаузера.
— Я зроблю це сам.
Ми вже намірилися рушити далі, як Скала 

ухопив мене за руку. Він хотів щось ска
зати, та я випередив його:

— Цього разу я піду перший. Не нама
гайся мені доводити, що ти знаєш ці місця 
краще за мене.

Він не випускав моєї руки. Хотів таки пе
реконати.

— Ні, Скало. Годі про це. Нам треба по
спішати.

Я не мав на те часу, щоб пояснювати 
свій намір. Я хотів, щоб з ним нічого не
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сталося. Він мусив повернутися додому жи
вий, навіть якщо ми з Гаузером лишимось 
по цей бік кордону. Коли людина вмерла, 
їй байдуже, де лежати...

Спрага вогнем пекла мені нутро. Я взяв 
Скалину флягу й збіг до струмка. Сів на 
траву й напився холодної води. Потім на
повнив посудини. Скала налив трохи води 
у кварту й підніс Гаузерові. Той одним ду
хом спорожнив ч. Я споглядав цю сцену 
й питав себе: навіщо він це зробив? Замість 
того, щоб пустити німцеві в голову кулю! 
Але я не докоряв Скалі. На його місці я б 
зробив те саме.

Ми тихо посувались уперед, сторожко 
оглядаючись навкруги. Тільки-но збочили зі 
стежини, як за спиною почулося тихе:

— Тс!
Я зупинився й обернувся до Скали. По

чулися чиїсь кроки. Хтось ішов стежкою. 
Незнайомці тихо розмовляли між собою. 
Ми принишкли, чекаючи, що буде далі. Я 
глянув на Скалу. Він стояв біля Гаузера, 
наставивши на нього револьвер. Той не ру
хався. Здавалося, йому все байдуже.

Біля струмка незнайомі спинилися. Почув
ся плюскіт води.

— Ходімо,— прошепотів я Скалі на вухо.
Ми тихенько подалися далі. Голоси від

далялися, потім зовсім змовкли. Залишався 
останній відрізок шляху.

— Бери праворуч,— кинув Скала.
Я махнув рукою і рушив до пологого схи

лу. Ми йшли молодим сосняком. Скала 
знав, чому я вибрав цей шлях. Під старими 
деревами завжди багато сухого листя, і во
но шелестить під ногами. А в молодняку 
земля вкрита шовковистою гірською трави
цею.

Йдемо вже хвилин десять. Десь тут має 
бути кордон. Он там, на гребені. Зовсім 
близько. На щастя, дерева тягнуться аж до 
верхів'я, а між ними росте висока трава.

На галявині зупиняємось. Далі доведеться 
повзти по-пластунському. І Гаузерові теж. 
Скала звільняє йому ліву руку.

Наче пливу в густій росяній траві. Револь
вер поставив на запобіжник, щоб випадково 
не вистрелив. Нерви напружені, аж весь 
тремчу. Нелегко перейти кордон, який охо
роняють наші бійці. Поволі повзу вперед 
і чекаю, що ось-ось з-під куща блисне по
лум'я пострілу. Прикордонники жартувати 
не люблять: часом стріляють без попере
дження. Для них війна не закінчилася.

Видираюся все вище й вище. У скронях 
гупає. Зупиняюся перепочити. Лягаю на 
холодну землю, гарячим обличчям в траву, 
та це не допомагає.

Назад вороття немає. Вдосвіта ми повин

ні бути на тому боці. Лишився найважчий 
відтинок шляху. Двадцять метрів до кордо
ну і двадцять — після. Треба відпочити й за
спокоїтись. Я завжди так робив, коли обми
нав варту й підкрадався до ворога. Перед 
останнім стрибком слід обов'язково відпо
чити. А вже потім пильно роздивитися нав
круги, з'ясувати, звідки загрожує небезпека.

Де ж засідка прикордонників?
Ніч мовчить.
Та що це? Щось шарудить... Хтось тихо 

кашлянув.
Я чую дихання нашого солдата, запах його 

тіла. Досить необачно поворухнути рукою 
або ногою — і прикордонник виявить нас... 
Навпроти — засідка.

Уважно прислухаюсь і пильно вдивляюся 
в нічний морок.

Так, вони попереду, за отим деревом. Це 
звідти долинув шум і запах людського тіла. 
Весь перетворююся на слух. Нюхаю повітря. 
Так, засідка там. Ач, яке зручне місце 
обрали!

І враз десь ліворуч залунали постріли. 
Один, другий, третій... Ніч ожила. Постріли 
загриміли з обох боків. Я зрадів. Прикор
донники, що причаїлися поперёд нас, му
сять піти на допомогу своїм друзям.

Та ні. Вони й не поворухнуться.
Хтось зойкнув. То куля вибила з тіла 

останній звук.
Напружено дивлюся вперед: прикордон

ники щось мусять робити. Не можуть же 
вони вічно лишатися під тим деревом.

Майнула одна тінь, потім — друга. Я лед
ве стримав радісний крик: прикордонники 
перебігли положистий схил і зникли там, 
звідки долинали постріли.

Я хотів був рушити далі, але побачив 
Скалу. Він застережливо махав рукою — 
мовляв, не треба квапитись. За кілька се
кунд підвелася іще одна постать і подалася 
слідом за двома першими.

— Тепер можна.
Я повз обережно, обминаючи місце, де 

щойно була засідка. Очі звикли до темря
ви. Схованка порожня. Ані душі. Швидше, 
швидше! Засідка вже позаду. І от, нарешті, 
ми на рідній землі.

Стрілянина вщухла. Скінчилася ще одна 
нічна сутичка. Вранці командир варти від
рапортує командуванню. Але в рапорті не 
буде жодного слова про нас.

Я наказав вартовому розбудити людей. 
Бійці вмивалися, одягались і йшли снідати.

Ясна прала бинти. Я підійшов до неї і, за
гадково всміхаючись, запитав:

— У тебе є сестра?
— Ні, — здивовано відказала вона.
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Я показав рукою в бік полонених.
— Он під тим деревом сидить твоя «се

стра»!
— Яка ще «сестра?» Годі жартувати.
— А ти піди й подивися.
Ясна почервоніла. Вона образилась.
— Не сердься," я тебе не обманюю, — 

виправдувався я. — Вона дуже схожа на 
тебе.

Після сніданку я допитував полонених. 
Першого привели шофера. Він поводився, 
як справжній солдат. Розмовляючи зі мною, 
стояв струнко.

Наказав покликати офіцера. Тим часом я 
переглядав його документи. Надто швидко 
просувається він по службі. Фронтовик. Що
правда, ніде не зазначено, чи воював у 
Югославії. Та це нічого не означає. Не вою
вав у Югославії, то вбивав людей в інших 
країнах. Тільки через те, що він офіцер гіт
лерівської армії, його вже треба розстріля
ти. Я вирішив відправити його до штабу 
партизанського з'єднання. Нехай там розбе
руться.

Він стояв переді мною і мовчав. Навіть 
не привітався. Досі мені ніколи не доводи
лося мати справу з живим німецьким ма
йором.

— Сідайте, — сказав я.
Офіцер опустився на пень проти мене. 

Я дав йому сигарету — з пачки, взятої в 
його ж лімузині. Майор глянув на пачку і 
ледь помітно усміхнувся.

— Не наша то вина, що ви постачаєте 
нам зброю, спорядження, а іноді й сигаре
ти, — сказав я у відповідь на його пос
мішку.

Ми розмовляли довго. В мене склалося 
враження, що майор говорить правду. Його 
відповіді збігалися з тим, що я почув від 
шофера. Він їхав у Марибор до свого дру
га. Зараз перебуває у відпустці, а служить 
у відділі військового постачання.

— Ви такий молодий, а вже майор, — 
зауважив я. — Очевидно, чимось відзначи
лись?

— Зараз війна, — відповів він. — Не обо
в'язково треба відзначитись особисто. До
сить, коли відзначиться ваша частина.

Ми заговорили про війну. Він був упев
нений, що німці переможуть. Так вони всі 
думали тоді.

Розмова закінчувалась. Підійшов варто
вий. Гаузер підвівся. Під сосною я побачив 
його дружину.

— Давно одружені?
— Шість місяців, — він помовчав. Потім, 

дивлячись мені в очі, запитав: — Що з на
ми буде?

— Вашу дружину й шофера ми відпусти
мо.

— А я? Що буде зі мною?

— Побачимо.
Моя відповідь занепокоїла його.
Я вирішив поговорити і з його дружиною. 

Вона підійшла до мене разом з Ясною. Пер
ша заговорила Ясна:

— Я розмовляла з нею.
Я не терпів, коли в мої справи втручали

ся сторонні люди.
— Про що? — суворо кинув я.
— Гелена хороша жінка, — вела далі 

Ясна. — Побралися вони шість місяців тому 
і дуже кохають одне одного, — додала во
на, зітхаючи.

Я задав Гелені кілька звичайних запи
тань/ щоб перевірити її чоловіка. Вона від
повіла на них і відразу ж запитала:

— Що буде з Альфредом?
Про себе не думала — тільки про нього.
— Вас відпустять, — сказав я.
— Що буде з Альфредом? — вона ди

вилася мені в очі. — Я нікуди не піду без 
нього... Я хочу бути з ним до кінця.

Переді мною стояла закохана жінка. Мені 
було приємно слухати те, що вона говорила. 
Так, це була справжня любов.

— Він у глибині душі ненавидить війну,— 
казала вона. — Друзі допомогли відклика
ти його з фронту.

Гелена відчувала, що Альфредові загро
жує небезпека, і це додавало їй сил. Рап
том вона стала переді мною на коліна, схо
пила мене за руку й гірко заридала.

Я зрозумів: якщо не відпустити на волю 
Гаузера — його дружина збожеволіє.

Вона крізь сльози запевняла мене, що 
зробить усе можливе, аби він більше ніко
ли не потрапив на фронт. І я вірив їй. Жінка 
зробить усе що завгодно в ім'я любові. Я 
вагався. Хтозна, чи вчинив її чоловік якісь 
злочини. Проте мені він не подарував би 
життя. Це точно.

— Одведіть її, — наказав я вартовому.
Гелена сказала, що не піде, поки не по

чує мого остаточного слова. Довелося по
обіцяти їй, що я викличу її знову. Тільки 
тоді вона трохи заспокоїлась.

Я заплющив очі. Тепер можна спокійно 
все обміркувати. Я навіть не звернув уваги, 
що біля мене стоїть Ясна. Коли я підвів очі, 
наші погляди зустрілися.

— Як це чудово — кохати! — замріяно 
промовила вона.

— Так, кохати можна навіть фашистсько
го офіцера...

— Він же не есесівець, — відказала Ясна.
Я зрозумів, що вона на боці Гелени.
— Але офіцер. Тому сентиментальність 

тут ні до чого.
— Я вважала, що не можна відпускати 

лише есесівців і гестапівців.
— Усі вони однакові. Усі вбивці.
— А, може, й не всі...
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— Ти гадаєш, вони б мене відпустили? 
Дзуськи!

— Але ж ми — не вони, — настоювала 
Ясна.

— Згадай, як німці катують наших людей. 
Вся земля залита кров'ю.

Вона довго мовчала. Потім підвела голо
ву й сумно глянула на мене.

— Твоя правда. Я хотіла захистити кохан
ня. Думала, що люди, які так люблять одне 
одного, не можуть бути поганими. Я теж 
стала зовсім іншою, відколи зустрілася з 
тобою.

Вінко пішов на бойове завдання і ще не 
повернувся. Тому я вирішив порадитись із 
командиром взводу Златком та його політ- 
працівником Андрієм. Виклав їм ситуацію з 
полоненими. Вони уважно вислухали мене.
І дивно: підтримали Ясну.

Усі розійшлися. Зосталася сама Ясна. Я 
намагався збагнути, чому вона так захищає 
Гелену.

— Його дружина вміє впливати на лю
дей, — сказав я.

— Не дивуйся, Борисе, — почала Ясна, — 
я хотіла тільки поглянути на неї. Мене заці
кавили твої слова про те, що ми схожі одна 
на одну. Коли ти розмовляв з майором, я 
вирішила підійти до неї. В її очах було стіль
ки благання, що навіть важко сказати. Лише 
очі дитини можуть так промовляти. Я спро
бувала заспокоїти її: «Не плачте». Вона без
порадно подивилася на мене й промовила: 
«Коли б ви знали, як мені тяжко!» Я хотіла 
вже піти собі. Адже сама добре знаю, що 
то за птиці — фашистські офіцери. Знаю і 
яка кара чекає на них. Та Гелена заломила 
руки й почала благати: «Не йдіть. Зачекай
те, бога ради». Якась незнана сила прикува
ла мене до місця. Вона гірко плакала. «За
спокойтесь, — промимрила я, аби що-не- 
будь сказати. — Все буде гаразд». — «Що 
з ним зроблять?» — безнадійно запитала во
на. — «Судитимуть». — «І потім розстріля
ють,— промовила вона крізь сльози.— Його 
розстріляють!..» — «Це ще невідомо, — на
магалась я заспокоїти її. — Розстрілюють 
тільки злочинців, які вбивають невинних лю
дей». — «Альфред не злочинець, — дово
дила мені Гелена. — Я знаю його змалку. 
Він не може вбити людину». — «Але ж він 
офіцер». Вона підвелася і запально загово
рила: «Не можна розстрілювати всіх офіце
рів! Альфред ніколи нікого не вбивав. Він 
боїться війни і вбивств. Коли б його воля, 
він зовсім не пішов би на війну. О триклята 
війна!» Я спробувала собі уявити, що б я 
робила, коли б ми з тобою потрапили в таке 
становище. Для мене було б найстрашніше, 
коли б нас із тобою розлучили. Але на роз
стріл я пішла б разом з тобою зі спокійною 
душею.

— А що ж було далі? — поцікавився я.
— Вона побачила вас і немов остовпіла. 

Навіть забула про мене. Плечі їй затрусили
ся, й вона знову заридала. «Не плачте, — 
сказала я їй тихо, — заспокойтесь». — «Де 
вже тут заспокоїшся, — бідкалася вона. — 
Дивлюсь на Альфреда й відчуваю, як у моє
му тілі вмирають два життя». Гелена опу
стила руки на живіт. Я уважніше придиви
лася до неї. Вона видалася мені надто ог
рядною. І мене пройняв дрож. «Які два 
життя?» — «У мене буде дитина, — тихо від
повіла вона, — наша з Альфредом дитина». 
В мені наче щось обірвалося. Я обняла її за 
плечі й сказала: «Сядьте. Все буде гаразд. 
Ми не такі, як вам здається. Безвинних ми 
не вбиваємо. Це вгші солдати загнали нас 
у ліси. Вони примусили нас взятися за 
зброю, щоб захистити власне життя». Вона 
присіла на колоду й підвела на мене задум
ливі очі. «Наші вас загнали... Ні, то не наші. 
Альфреда теж силоміць відправили на 
фронт. Я ненавиджу війну. Але що ми мо
жемо вдіяти?! Скажеш, що не хочеш вою
вати, — тебе вб'ють. Підеш воювати — теж 
загинеш». І вона зайшлася сльозами.

Ми довго мовчали. Яснина розповідь зво
рушила мене.

— А ти гадаєш, вони жаліють наших ма
терів? — запитав я. — Вбивають їх з дітьми 
на руках і в утробі.

— Так, Борисе. Але я ще раз повторюю: 
ми — не вони.

— Знаю! Знаю! Ми — не вони. Я б збоже
волів, коли б убив вагітну жінку. Але ж не 
можна забувати про їхні звірства.

Ясна глибоко зітхнула. Потім ледве чутно 
прошепотіла:

— Смерть її чоловіка стане смертю і для 
неї, і для їхньої дитини.

— Ми не розстріляємо Гаузера. Відпра
вимо його до штабу. Тепер вона заспокої
ться?

— Ні. Гелена безтямно любить його,— 
доводила мені Ясна. — Без Альфреда вона 
нікуди не піде. Так і блукатиме лісами, мов 
привид. Тебе ніхто не осудить, якщо відпус
тиш його на волю.

Я мовчав, опустивши очі. В мені бороли
ся два почуття. Зіткнулися закон і логіка. 
Формально я не мав права відпускати Аль
фреда. Його треба відправити до штабу. 
А може, просто розстріляти. Але я вагався. 
Мене непокоїла доля Гелени і її дитини.

— Тебе ніхто не осудить, якщо відпустиш 
їх, Борисе, — повторила Ясна. — Хіба інших 
ми не відпускали? Відпусти і його.

— Просто не знаю, що й робити, — про
шепотів я.

Обвів поглядом табір. Під деревом стоя
ли командир взводу Златко і політкерівник 
Андрій. Навколо них скупчилися бійці. Вони
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вивчали трофейний кулемет. Розбирали і 
знову складали його.

В грудях мені потеплішало. Що ж, нехай 
житиме ще одна людина. Аби тільки Гаузер 
був людиною. Не вірю я зеленим мундирам. 
Та нехай вже.

Я підвівся й сказав.
— Гаразд. Нехай ідуть собі куди хочуть!
Яснині очі засяяли радістю.
— Коли б я могла — розцілувала б те

бе! — прошепотіла вона.
— Приведіть полонених, — наказав я вар

товому.

Світає. Та відпочивати ще рано. Треба ві
дійти далі від кордону. Я не хочу, щоб нас 
здибав патруль і відібрав Гаузера.

Радісно оглядаюсь навкруги. Ми знову на 
рідній землі. Тут усе таке гарне! Навіть ліс 
кращий, ніж по той бік. Голосніше співають 
пташки. Запашніше повітря.

На душі спокійно. Вогонь помсти, що про
тягом трьох років день у день палив мене, 
нарешті, погас. Тепер Гаузер у наших ру
ках...

Ми жорстокі лише коли воюємо. А здо
бувши перемогу, стаємо великодушними.

Так було й під кінець війни. Пригадую 
колони німецьких військовополонених, що 
рухалися з Словенії до таборів. Ішли ті, хто 
безжалісно вбивав людей і палив домівки. 
Вони знову ішли через спалені ними села й 
зруйновані міста. Люди не мстилися їм, не 
кидали камінням, не лінчували, хоч іще не 
встигли поховати закатованих ними рідних 
і друзів. Тільки мовчки дивилися їм услід. 
І дивно: навіть давали їм воду й хліб.

...Вже визирнуло сонце, а ми все ще топ
чемо вологу траву. Чим далі від кордону, 
тим сильніше я відчуваю втому.

Це свідчить про могутність нації. Велико
душний народ уміє прощати.

Але я не хочу прощати. Я вимагатиму, 
щоб мені сповна сплатили борг.

Раптом я схаменувся. Звідки в мене такі 
думки? Про яке прощення може бути мова? 
Справді — війна закінчилася. Ну то й що з 
того? Для мене вона завершиться тільки 
сьогодні.

Мені лишилося востаннє натиснути на ку
рок, і тоді можна буде сказати: «Прощавай, 
зброє».

Вони прийшли.
Гелена тримала Альфреда попід руку. 

Очі в неї заплакані. Він поводився спокійно, 
щось тихо говорив до неї, заспокоював.

Вони чекали, що я їм скажу. Гелена вту
пилася в мене очима. Попервах її обличчя 
було схвильоване, та ось воно заяскріло

радістю, зашарілося. Я перевів погляд на 
Ясну. Вона всміхалася й схвально хитала го
ловою. Все було зрозуміло.

— Не будемо марнувати часу, — сказав 
я. — Продовжуйте вашу подорож. Ми від
пускаємо усіх трьох.

Почувши це, Гелена враз ніби перероди
лася. Припала до чоловіка й заходилася ці
лувати його. Потім підскочила до Ясни. 
Обійняла й поцілувала її. Нарешті дійшла 
черга й до мене. Я не пручався і теж дозво
лив поцілувати себе.

— Це єдине, чим я можу віддячити вам,— 
сказала вона.

— Найбільшою подякою буде, якщо ви 
переконаєте свого чоловіка ніколи більше 
не стріляти в нас, — відповів я крижаним 
тоном.

Альфред аж сяяв од щастя. Одразу став . 
ніби людянішим, простішим. Я вже починав 
вірити в те, що він справді порядна людина.
В ту мить я щиро радів, що прийняв саме 
таке рішення.

— Можете вирушати в дорогу хоч за
раз, — сказав я.

Вони побігли по свої речі.
— Ми зворушені вашою гуманністю, — 

сказав до мене Альфред, повернувшись 
назад. — Ви зовсім не такі, як про вас роз
повідають.

— Мені приємно, що ви переконалися в 
цьому. Коли б ви не вдерлися на нашу зем
лю, ми б ніколи не воювали, — відповів я.

— Ми з Геленою довго радились, як би 
вам віддячити, довести свою дружбу, — вів 
далі Гаузер, не помічаючи мого холодного 
тону.

Його слова здивували мене. Як це розу
міти — дружбу?

— Не треба нам віддячувати, — відрубав 
я. — Головне — завжди будьте людиною.

— А може, вам усе-таки щось потрібно? 
Я б міг допомогти. Я хочу довести, що пова
жаю вас і ціную цей гуманний вчинок.

— Дякую, але нам нічого не треба.
Він помовчав, але не відступився од свого 

наміру.
— Може, вам усе ж таки щось буде по

трібне...
— У нас зовсім немає медикаментів, — 

зненацька втрутилася в розмову Ясна.
— Ми можемо їх вам прислати, — схопи

лась Гелена. — Моя мати має власну аптеку.
— Дружина каже правду, — озвався Аль

фред, — дозвольте нам допомогти вашим 
пораненим.

Я не знав, що відповісти. Пропозиція була 
заманлива. Ясна зрозуміла моє вагання й 
тихо промовила:

— Ти ж добре знаєш, що в нас кінчилися 
і ліки й бинти.
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Вона мала рацію. Наш лікар Шубич ніяк 
не міг розжитися на ліки й бинти. Вже трап
лялися випадки, коли поранені вмирали че
рез нестачу протиправцевої сироватки. Не 
було анестезуючих засобів. Доводилося під 
час операції давати хворим алкоголь.

— Гаразд, — погодився я, згнітивши серце.
Тепер лишалося домовитись про місце

зустрічі. Я не хотів давати адресу наших 
явок у місті, Гелена запропонувала свій ва
ріант. У неділю вони з Альфредом виїдуть 
на прогулянку за місто й зустрінуться з 
нами десь на дорозі. Цей план нас не зовсім 
влаштовував, бо шосе пролягало аж по той 
берег Драви. Та іншого виходу не було.

— Де саме ми зустрінемось? — запитав я.
— На тому ж місці, — посміхнувся Аль

фред.
Знову повертатися туди, де ми їх взяли у 

полон, де ми скинули в річку автомобіль і 
мотоцикл! Але те місце добре знали і ми, 
і вони.

— Гаразд. У неділю, о дев'ятій вечора,— 
погодився я.

— О дев'ятій вечора, — повторив Аль
фред. — Я подам сигнал фарами. Три ко
роткі спалахи.

Отже, про все домовлено. Вони поволі 
спускалися схилом. Тх супроводили двоє 
партизанів. Доведуть до шляху й відпус
тять. Далі нехай дістаються, як знають.

Я дивився їм услід. Гелена оглянулася й 
помахала рукою. Потім зупинилися і пома
хали всі троє. Ми розсталися друзями.

Ясна стояла поруч мене й тримала в руці 
клаптик паперу. На ньому була написана 
Гаузерова адреса.

На прощання Гелена їй сказала:
— Ясна, ось наша адреса. Візьми її. Мож

ливо, закінчиться війна, і ми зустрінемось...
Я взяв папірець у Ясни і переписав ад

ресу.
Взвод уже вишикувався, готовий у дорогу. 

В нас здавна так заведено: гості з хати — 
шукай для табору нове місце.

— Вирушай! — скомандував я.

Серце калатало так сильно, що, здавало
ся, ось-ось вискочить з грудей. Попереду 
виблискувала Драва, звиваючись, як змія, 
між стрімких гір. Навколо височіли темні 
схили Погор'я. Скільки разів ми ходили його 
дорогами й ледве помітними стежинами! 
Скільки разів бачили колони ворожих сол
датів, що топтали його м'які зелені килими! 
Скільки разів тут стукотіли кулемети й гри
міли вибухи гранат.

Тепер цього немає. Війна закінчилася. За
мовкли гармати. Але в моїй душі ті вибухи 
звучатимуть завжди.

Нарешті ми дісталися цього заповітного 
клаптика землі. Вздовж річки в'юниться 
шосе. Тут ми вперше зустріли Гаузера з 
дружиною. А тепер прийшли сюди знову. 
Отут я сповна розрахуюся з ним.

Пройдено довгий шлях. Скала втомлений 
і сонний. Альфред блідий і мовчазний. Сто
їть поміж нами, дивлячись у далечінь.

— Впізнаєте ці місця? — питаю його.
— Впізнаю, — відповідає.
— Мабуть, і не сподівалися, що знову до

ведеться побачити цей закрут річки?
— Ні... Але раніш мені доводилося проїз

дити тут не один раз....
— Під час бою ви теж були тут?
— Ні.
— Я не вірю вам. А якщо й не були, це 

анітрохи не зменшує вашої провини.
Я страшенно втомився. Ледве на ногах 

стою. Скала милується схилами Погор'я.
— Лягай відпочинь, — кажу йому. — А 

я постережу.
Скала ліг горілиць, підклавши під голову 

рюкзак. Ремінець маузера намотав за звич
кою на руку. За кілька метрів од нього си
дів, спершись на сосну, Гаузер. Я теж при
сів у затінку. Револьвер тримав у руці, 
будь-якої миті готовий натиснути на курок.

За кілька хвилин вони поснули.
Ось ми знову на тому ж місці, де були 

востаннє три роки тому. Ми прибули сюдо 
не в повному складі. Та герої тієї драми 
присутні. Цього разу в головній ролі — 
Альфред. З нього все почалося — ним має 
й завершитися.

Тепер він у мене в руках. Такий безпо
радний і нещасний. Так змарнів за одну ніч. 
Ще вчора ввечері, коли я застав його за 
читанням книги, він мав непоганий вигляд. 
А потім враз змінився. Згорбився, щоки за
пали. Нагадує старого візника. Здається, 
навіть посинів. Мені не віриться, що така 
зміна сталася за одну ніч. Очевидно, це 
сліди війни. Принаймні, сивина. Вночі я не 
міг як слід розгледіти його. А зараз, при 
світлі дня, видно всі зморшки на обличчі.

Скала спить, розкидавши руки й ноги. 
Дихає важко, наче хоче одним подихом 
втягти в себе все гірське повітря.

Шкода, що Гаузер не такий, як був три 
роки тому. Хотілося б подивитися на тигра 
в клітці. Однак він не схожий на хижака. 
Лежить спокійно. Більше скидається на ситу 
гадюку, що непорушно гріється на сонечку.

Я мовчу й радію, що це побачення на
решті відбулося. Ми мали зустрітися з ним 
удруге через тиждень після того, як роз
сталися. Та не побачились. А сьогодні я 
привів його сюди силоміць. І все ж мені 
здається, ніби він і цього разу обманув нас. 
Замість Гаузера ми привели сюди саму його 
тінь.
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Минуло шість днів відтоді, як ми розста
лися з Гаузером. Загін став табором на 
північних схилах Погор'я. Ми слухали співи 
гірського вітру, милувалися сосновими гая
ми й готувалися знову форсувати Драву.

На шостий день та сама група, яка ми
нулого тижня влаштувала засідку на шосе, 
переправилась на лівий берег річки. Там 
до нас приєдналися Скала та Бліск. Вони 
пішли раніше, щоб розвідати, чи не готу
ють нам німці якоїсь пастки.

Ми лежали й відпочивали, дожидаючись 
темряви. Бійці спали. Ясна примостилася 
коло мене й теж спала.

Тільки я пильнував. Сон не йшов. На душі 
було тривожно.

Раз у раз я поглядав на Ясну. Якесь див
не почуття: немовби її немає, десь від
стала од загону й загубилася.

Ясна лежала в затінку, обличчям до ме
не, і спала безтурботним дитячим сном. 
Вона й справді була ще дитиною. У двад
цять років можна здійснювати великі діла 
й залишатися дівчинкою. Отак і Ясна: од
нією ногою вступила в самостійне життя, 
а другою зосталася в дитинстві. А куди їй 
поспішати? Ще встигне подоросліти. «Якщо 
доживе», — зринула думка, та я одразу ж 
відігнав її.

Поруч лежав Триглав. Він теж іще дитина. 
Йому тільки-но минуло сімнадцять. Але в 
загоні вже рік. Ми стрілися з ним минулого 
літа. Якось увечері зайшли до хати. Госпо
диня заходилася частувати нас вечерею. 
Він мовчки сидів у кутку, і тільки в чорних 
очах грали якісь зухвалі бісики. Коли ми ру
шили, хлопець вибіг слідом і заявив, що 
хоче вступити до загону. Йому сказали, що, 
мовляв, треба сидіти ще коло мами. Він 
заплакав, але додому не повернувся: йшов 
за нами цілу ніч. Довелося взяти його в 
загін.

Зараз він спить спокійно. Тільки хлоп'ячий 
кучер, як і раніше, неслухняно спадає на 
лоба.

Поруч із ним спить Істок. Йому двадцять 
три роки. За плечима в нього — служба в 
армії. Істок краще за всіх кидає гранати. 
Коли в руках у нього п'ять-шість гранат — 
з ним жартувати небезпечно.

Усі вони добрі бійці, цвіт загону. Я люб
лю їх і, коли б міг, обійняв би й розцілу
вав. Нехай відпочивають. Наше життя одно
манітне: б'ємося з ворогом, маршируємо 
або відпочиваємо.

Мій погляд знову спинився на Ясні. Тї 
уста всміхаються. Очевидно, наснилося 
щось приємне. Коли прокинеться, розпи
таю, що саме.

Час летить. Ще трохи, й сонце сховається 
за погорські вершини. Землю огорне ніч
ний морок. Тоді й відбудеться наша зуст
річ з Гаузером. Швидко розвантажимо ма

шину, а потім влаштуємо засідку. Адже — 
війна.

Схили Погор'я потемнішали. Скоро зник
не останній сонячний промінь, і перед нами 
лишиться сама темна долина з сяючими 
хвилями стрімкої Драви. Настане ще одна 
воєнна ніч.

Глянув на годинника. Час вирушати. Ви
ходимо з лісу й спускаємося до шосе.

Сидимо й чекаємо. Навкруги мертва ти
ша. Здається, ми загубилися в ній. Мовчи
мо й напружено вдивляємось у дравську 
долину.

Аж ось десь загуло. Прислухаюся. То 
паровоз. Глянув у протилежний бік — теж 
суне поїзд. Як же вони розминуться? Рап
том пригадав, що десь недалеко маленька 
залізнична станція. Не знаю лише, скільки 
там колій.

Поїзди поволі зближаються. Коли між 
ними лишалося метрів триста, вони зупини
лися. У вечірніх сутінках я побачив людські 
постаті, що висипали з вагонів. Перевів очі 
на шосе. Вдалині повзуть автомашини. За
тамувавши подих, стежу за ними. Машини 
загальмували. Дивлюся в інший бік. За кі
лометр од нас стоїть колона автомашин. 
У мене аж жижки затрусились. Та тільки 
на якусь мить. В.ідразу ж опанував себе. 
І враз усе збагнув.

Зрада! Майор Гаузер зрадив нас. Ми 
оточені. Поїздами прибули солдати й обсіли 
весь правий берег Драви. Ті, що приїхали 
машинами, обходитимуть нас з боку шосе.

«Ех ти, дурню! — лаю сам себе. — Як ти 
міг повірити людині в зеленому мундирі? 
Хіба ж можна бути таким необачним? Ти, 
старий півень, опинився в лисячій норі. 
Який дідько приніс тебе сюди? Здалася тобі 
та дружба з ворогом! З ними треба роз
мовляти тільки зброєю... Його дружина та
ка ж наволоч, як і він сам. Слід було пере
стріляти усіх до одного! Ти цього не зро
бив, то тепер вони переб'ють нас. А якщо 
хтось і лишиться живий, панькатися не бу
дуть. Вони не знають, що то таке — людя
ність. Вміють лише вбивати».

У голові гуло. Все сталося так раптово. 
Досі мені не доводилося опинятися в та
кому складному становищі. Проти нас ки
нуто ціле військо.

Дивлюся на своїх друзів, що стоять біля 
мене й споглядають усю цю картину. Ніхто 
з них не вимовив жодного слова.

Мені стало жаль цих людей. Куди я при
вів їх? Навіщо було ризикувати? Яке я мав 
право важити їхнім життям? Як я поясню все 
Вінкові й іншим комуністам загону? Як я 
виправдаюсь перед власною совістю?

«Заспокойся, — наказую собі. — Дивись 
у вічі смерті безбоязно. Тільки тоді ти змо
жеш перемогти її. Ці люди чекають від тебе
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команди. Ти їх привів сюди, ти мусиш і ви
вести їх звідси. Люди вірять у тебе».

Так, ми мусили прорвати вороже кільце.
Бійці мовчки стояли проти мене, чекаючи 

мого слова. Довгі промови зараз були ні до 
чого. Я підвів очі на бійців, і на серці враз 
повеселішало. З такими людьми ніщо не 
страшне. Попереду в нас іще ціла ніч...

— Друзі, — почав я, відчуваючи, як 
тремтить мій голос. — Ви бачите: нас ото
чили. На Погор'є шлях відрізано. Тож треба 
пробиватися горами до Австрії, а вже звід
ти повертатися в табір. Все зрозуміло?

— Так, — тихо відказала вони.
— Готуйте зброю і гранати. Рушимо лан

цюжком, один за одним. Бліск і Зденко пі
дуть попереду. Вони знають стежку через 
кордон.

Я ще раз поглянув на долину. Було темно. 
Фари автомашин згасли. Все завмерло. Нім
ці зімкнули кільце й чекають .ранку, щоб 
розпочати прочісування місцевості. Та дар
ма! На нашому боці ніч, ми прорвемо кіль
це.

— Вирушай! — скомандував я і став на 
чолі колони. Зразу ж за мною ішли Скала 
і Ясна.

Нечутно, мов коти, ступали ми вузькою 
стежкою — вище й вище. Молодий ліс за
лишився позаду. Нас оточували стрункі ви
сокі сосни. Час від часу ми зупинялися й 
прислухались. Ані шелесне. Долина наче 
вимерла. Та спокій цей облудний.

Аби знати, де вони окопалися. Тоді б ми 
непомітно підійшли, засипали б їх граната
ми і прорвалися.

Та хтозна, де вони. Йдемо навмання. Я на 
мить зупиняюсь. Поруч мене Ясна. Вона 
ступила ближче, торкнулася рукою й про
шепотіла:

— Прости мене.
Я схопив її руку й поцілував. Вона не ви

нувата. Це я один винен у всьому. Навіть 
більше, ніж Гаузер. Хіба можна було чекати 
від фашиста чогось іншого?

Я присягався, що більше ніколи в житті 
не повірю ворогові. Присягався відплатити 
за цю підлість. Помститися.

Йдемо вже більш як годину. Нерви на
пружені. Треба дочекатися пострілу. Пер
шого пострілу. Тоді ми знатимемо, де 
вони.

Попереду крадуться Бліск і Зденко. Я на
магаюся не випускати їх з поля зору. Слі
дом за ними перебігаю від дерева до де
рева.

Зненацька тишу розпоррла довга , куле
метна черга. Ми припали до землі. Кулі 
дряпали навколишні дерева. Вибухло кілька 
ручних гранат. Ми причаїлися й не дихаємо. 
Чекаємо, поки повернуться Бліск і Зденко.

За мить усе стихло. Попереду на землі 
двоє непорушних тіл. Десь праворуч від

них замаскований ворожий кулемет. Щоб 
виявити його, ми віддали життя двох това
ришів. Нас зосталося п'ятеро.

Та сумувати ніколи. Треба думати про 
живих. Мертвих оплакують, якщо хтось ли
шається жити.

Відповзаємо метрів п'ятдесят назад і по
вертаємо праворуч. Довго простуємо лісом. 
Нарешті виходимо на схил гори.

Ми зі Скалою попереду. На повороті зу
пиняємось. Скала повзе на розвідку. Не
терпляче дожидаємось його. Минуло вже 
півгодини. Нарешті повертається. Смикнув 
мене за рукав і прошепотів:

— Вони там, на горі. їх дві групи. Мож
на напасти, закидати гранатами й проско
чити.

Розділяємося. Я йду з Триглавом і Яс
ною, зі Скалою — Істок. Пробираємось 
обережно, тихо. Дивно, але я почуваю себе 
дедалі спокійніше. По тілу розливається 
якась приємна прохолода.

Висока трава ховає нас від ворога. Аж 
ось і німецькі солдати. Скала повзе до лі
вої групи, я — до правої. Ще трошки, зов
сім трошки...

В руках у мене дві гранати. В Триглава 
теж. Ще кілька кроків. В пітьмі важко виз
начити точну відстань.

Ліворуч чую легеньке шипіння. Зараз 
Скала кине гранату. Готуюсь і собі. Відра
хую до трьох і кину...

Чотири спалахи злилися в один гучний 
вибух. Кидаю другу гранату. Потім схоп
лююсь на ноги й кричу:

-—  Вперед!
Навколо лежать трупи німецьких солда

тів. Перестрибуємо через них і біжимо далі. 
Лічити мертвих ніколи.

Повертаю голову ліворуч. Там пролунав 
ще один вибух. Постріли. Назустріч нам: бі
жить Скала. Нас четверо. Істок назавжди 
залишився лежати на зораній осколками 
землі.

Ми кидаємося вперед, намагаючись про
скочити через вороже кільце. З усіх боків 
гримлять постріли.

Першу лінію ми прорвали. Нас пересліду
вали фашистські солдати... Вони не знали, 
де ми, і строчили з автоматів навмання. 
Скала кинув у них бомбу. Пролунав вибух. 
Хтось жбурнув іще одну гранату. Спалах
нуло полум'я. *

Біжимо далі. Але нас тільки троє.
— Нема Ясни, — кричить Скала.
Я озирнувся. Вона лежала долілиць, ско- 

цюрблена. Навкруги гуркотіло. Схилився до 
неї, почув тихе:

— Ідіть.
Поруч стояли Скала й Триглав. Вони під

хопили Ясну на руки й понесли до лісу. 
Я трохи забарився й кинув гранату в групу 
німців, які вели по нас вогонь. Вибух ско
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лихнув повітря, стало тихо. Я мерщій побіг 
наздоганяти Скалу й Триглава. Йду за ними 
й чую кволий Яснин голос:

— Покиньте мене... тікайте самі...
— Мовчи, не розмовляй, — пошепки від

повідає Тй Скала.
Навколо шугають німці. Ось один виско

чив з-за дерева. Я вистрілив, німець поко
тився мені під ноги. Забираю автомат, пат
рони й гранати.

Тільки б вибратися з цього пекла! Змінюю 
Триглава. Він накульгує на ногу, але я ні 
про Що не розпитую його. Беру Ясну на 
руки. Вона зовсім легенька. Тихо стогне. Я 
відчуваю запах крові.

Прискорюємо кроки. Найнебезпечніший 
відтинок шляху позаду. Можливо, попере
ду ще одна лінія? За спиною почулося ва
лування сЬбак. У мене підкосилися ноги. 
Вперед, абикуди, тільки вперед. Подалі від 
цього пекла...

Ясна попросила пити. Ми добігли до лісо
вого джерела. Привітно дзюрчала чиста во
да, немов вітала своїх давніх друзів.

Спинилися перепочити. Я опустив її на 
землю. Вона лежала така маленька й ніж
на. З грудей виривався глухий стогін. Ясна 
задихалася.

А навколо чарівна ніч. Земля поміж рід
кими деревами вкрита густою травою. З 
неба дивляться зорі. Тільки місяць ніяк не 
наважиться розігнати морок, що причаївся 
під густим віттям сріблястих смерек.

Мені пригадався водоспад. Тоді в лісі бу
ло тихо й спокійно.

Я розстебнув блузку й оглянув Яснині 
рани. Все тіло було порешечено кулями. 
Цебеніла кров. Я розкрутив бинт і прикрив 
ним рани.

Ясна легенько торкнулася мене рукою. 
В цьому дотику було стільки ніжності й 
вірності, що я забув про смерть. Так вона 
пестила б, напевно, дитину, про яку ми 
мріяли того вечора під водоспадом.

— Не витрачай на мене бинти, — проше
потіла вона.

— Чому? Треба спинити кров.
— Мені вже нічого не допоможе. Краще 

залиш їх для живих.
— Ти мусиш жити! — сказав я.
— Ні, я умру, — відповіла Ясна.
Досі я ні про що не думав. Тільки прагнув 

пробитися крізь вогонь і втекти від смерті. 
Рани не лякали мене. Рани загояться. Але 
тепер я збагнув, що сталося. Смерть наздо
гнала нас. Вона стоїть поруч, невидима, за
кутана в темряву.

Коли я побачив Яснині рани, мені все 
стало зрозуміло. Гострий біль різонув сер
це. Перехопило подих. Я не міг вимовити й 
слова. Мовчки схилився над нею й поцілу
вав. Губи були незвично холодні. Хотілося 
пригорнути її до себе, вдихнути в неї все 
своє життя, тепло й сили.

Що робити?
Як викрасти у смерті бодай кілька хвилин 

життя?
Я забув про все на світі і думав тільки 

про Ясну.
...Я стрепенувся, почувши собачий гавкіт. 

Ясна теж відчула небезпеку. Повернула до 
мене голову й ледь чутно прошепотіла:

— Ідіть... Залиште мене...
— Без тебе я нікуди не піду.
— Тікайте. Вони вже близько.— їй було 

важко говорити. — Якщо врятуєшся, жити
меш вічно. Я буду з тобою в усіх походах, 
оберігатиму від лиха.

— Не кажи так, — заспокоював я її. — 
Ми будемо жити разом з тобою.

— Послухай мене, любий, ми житимемо 
вічно, якщо ти врятуєшся. Я буду жити в 
твоїх спогадах.

По щоках у мене текли сльози. Ясна ру
кою витерла мені очі. Потім попросила:
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— Дай мені ковтнути води. Це моє остан
нє прохання, Борисе!

Собаки валували зовсім близько. Вони 
йдуть по сліду.

— Любий, дай мені водиці. Це моє Остан
нє прохання, — благала Ясна. — Я вмираю. 
Невже ти не даси мені й краплини води?!

Я схопив флягу й побіг до джерела. Ясна 
з нетерпінням чекала на мене. Вона жадіб
но потяглася губами до фляги.

— Тепер мені полегшало. Підійди до 
мене ближче.

Яснин голос звучав дедалі тихіше. її го
лова лежала в мене на руках.

Собаки вже були десь зовсім близько. 
Я хотів був підняти Ясну й рушити далі, та 
вона запручалася:

— Ради нашого кохання, покинь мене!
Я ридав, як маленька дитина. Підбіг Ска

ла:
— Треба поспішати.
— Ходімо, — сказав я.
Знову спробував узяти на руки Ясну. Во

на пручалася:
— Ідіть самі. Я хочу вмерти тут. Моя 

смерть затримає їх.
Я підхопив Ясну на руки. Скала залишився 

стояти під деревом.
Ми йшли поволі. За спиною валували со

баки.
Ясна втратила свідомість. А може, вмер

ла? Не знаю. І не хочу знати. Хочу відсу
нути кінець якомога далі. Раптом вона під
вела голову, силкуючись щось сказати. Я 
спинився.

— Умираю, — прошепотіла вона.
— Ні, ти не можеш умерти! Не можеш 

умерти! — закричав я і в ту ж мить відчув, 
як здригнулося і завмерло її тіло.

Це мене зовсім приголомшило.
Я простував далі, нічого не помічаючи. 

Позаду шаленіли вівчарки. Але мені було 
байдуже до них, байдуже до всього на світі. 
Я тримав на руках свою кохану. Два тіла 
рухалися разом, але в одному з них уже 
не було життя.

Я ніс її, механічно переставляючи ноги. 
Мене наздогнав Скала. Він ще не знав, що 
Ясна мертва.

— Швидше, вони ось-ось доженуть нас, 
— кинув мені.

Навкруги був рідкий ліс. Попереду вид- 
нілася маленька галявина, а за нею височіла 
стара смерека. ї ї  гілля схилялося мало не 
до землі. Я подався до неї. Звідкись з'я
вився Триглав. Він ледве стояв на ногах.

—  Що з тобою? — запитав я.
— Поранило, — стисло відповів він.
Ще один поранений. Йому треба допо

могти. Я мушу врятувати його. Чом я не 
вмер? Чому • тільки бачу смерть навколо 
себе?

Аж ось і смерека. Тут я розстануся з од
ним тілом і візьму на руки друге.

Під ногами шелестіла м'яка трава. Я зу
пинився під смерекою. Собаки гавкали десь 
поруч.

«Ідіть... моя смерть затримає їх», — каза
ла Ясна. Тепер її бажання здійсниться. Далі 
ми понесемо Триглава.

Я обережно опустив Ясну на траву. Лице 
в неї було дуже бліде, але напрочуд гарне. 
Очі заплющені. В них назавжди потонула 
глибока синява.

Дехто залишається гарним навіть після 
смерті.

Відтоді я ношу в собі два життя. Яснине 
тіло лишилося в траві, а її життя пішло зі 
мною.

Я взяв Триглава під руку, і ми втрьох по
бігли в густий ліс.

Я здригнувся й пробудився від спогадів. 
Серце калатало так, наче я допіру ще раз 
пережив останні хвилини тієї незабутньої 
драми. А людина, з чиєї вини все це ста
лося, була поруч зі мною. Гаузер лежав 
до мене спиною, і я не бачив, спить він 
чи ні.
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Треба запитати в нього, де він був того 
вечора.

Я підвівся, підійшов до нього й ткнув но
гою під бік. Він обернувся й подивився на 
мене байдужим поглядом. В його очах не 
було зіниць — вони розтанули.

Його ВИГЛЯД зрззив мене. Переді мною 
сидів старий, дід» Раніше я й не помічав, що 
він весь сивий, згорблений і зім'ятий.

— Де ви були ТІЄ Ї ночі?
Гаузер не квапився з відповіддю. Розду

мував.
— У Мариборі, — спркійно відказав він.
— А хіба не в штабі, який керував ото

ченням?
— Ні.
Він говорив правду. В цьому я був пере

конаний.
Три роки я чекав зустрічі з ним. Розшу

кати його — було метою мого життя. І от 
він у мене в руках. Цілу ніч і цілий день, а 
я все ніяк не вб'ю його.

Чом я вагаюсь?
Не хотілося стріляти на віллі — це ще 

можна зрозуміти. А тепер ми вже на бать
ківщині, я все одно вагаюсь. Чом я не ка
раю його, чому намагаюся відтягти час 
відплати? Раніше я був рішучіший. На війні 
вбивав і зловтішно посміхався. А тепер не 
можу вистрілити в нього. Огидно. Немовби 
переді мною мішок з червою.

Я знов підвівся. Прогулююсь галявиною, 
поглядаю на Скалу, який спокійно спить. 
Сонце вже височенько, а він усе спить. Хай 
відпочине. Я розбуджу його, коли з Гаузе- 
ром буде покінчено.

Час від часу поглядаю і на Альфреда: 
сидить собі на землі, прихилившись спиною 
до дерева. Три роки тому під цим же дере
вом лежав Триглав. Його вже немає серед 
нас. Триглав загинув в останні дні війни. 
Тільки ми зі Скалою вижили після тієї бурі.

На цьому ж місці лежала Ясна. Я ніколи 
не забуду її очі й зовсім дитяче обличчя. 
Наче зараз бачу, як вона всміхалася уві 
сні три роки тому. А я так і не встиг запи
тати в неї, що ж їй тоді снилося.

І ось під цим деревом сидить винуватець 
їхньої смерті. Чому він не додержав свого 
слова й заманив нас у пастку?

— Альфреде!
Він здивовано дивиться на мене.
— Годі вже спати!
— А я не сплю.
— Вам подобається це місце?
— Ні, не подобається, — тихо відповідає 

він.
— .Скажіть, мені щиро: скільки разів, ви

були тут? ~ .
— Багато. Кожного разу, їдучи до Мари- 

бора, спинявся відпочити.
— Мучила совість?
— За Гелену...

Що він за людина? Яку владу мала над 
ним Гелена? Чому його мучила совість 
тільки за неї?

—"Отже, ваша совість — Гелена?
Його очі заблищали.
— Гелена! — прошепотів він. — Геле

на!.. Вона для мене більше, ніж совість.
Він почав говорити. Тепер я примушу йо

го розповісти все.
— Розкажіть мені що-небудь про вашу 

дружину!
Альфред наче прокинувся з глибокого 

сну. Ім'я дружини чудодійно вплинуло на 
нього. Він весь стрепенувся, ожив.

— Коли хочете, розповім, — почав він 
і зручніше вмостився під деревом. — Коли 
людина відчуває свій кінець, їй завжди хо
четься говорити. Для мене найприємніші 
згадки пов'язані з Геленою...

Гаузер помовчав, наче збирався на силі.
— Гелена! — повторив він і глибоко зітх

нув. — Вона була для мене все — і любов, 
і радість, і щастя, й життя.

Він заплющив очі, немовби хотів прихо
вати свої почуття.

— Ми з вами вороги, та я розкрию вам 
свою таємницю. Про неї не знає навіть 
Гелена... Я безмежно її кохав. Але іншим 
до цього було байдуже. Мене призвали, і 
я мусив іти на фронт. Тілом я був на війні, 
а душею — з Геленою... Пройшов через 
усю Польщу, воював у Франції, потім по
трапив у Росію. Скільки не просив коман
дування — відпустки мені не давали. Тоді 
я в бою прострелив собі праву легеню. По
ранення було тяжке. Мене відправили ліку
ватися додому, і ми з Геленою побралися. 
Від щастя я забув про все на світі. Та час 
минав. Наближався день, коли я мусив зно
ву повернутися до частини. Це лякало ме
не. Я ладен був піти на все, аби тільки не 
потрапити знову на фронт. Мені пощастило 
підкупити голову медичної комісії, і мене 
залишили служити 8 тилу. Я дістав змогу 
коли-не-коли бачитися з Геленою... Того 
дня, як ми зустрілися з вами, я перебував 
у відпустці...

— Мушу вам сказати, — вів далі Гаузер, 
— я не боягуз, і всі мої тодішні вчинки дик
тувалися прагненням будь-що бути з Ге
леною.

— Навіщо ж ви запропонували нам свої 
послуги? — запитав я.

— Хотів ріддячити за вашу великодуш
ність, — спокійно відповів він.

Такий цинізм розгнівав мене. .
— Це брехня! Ви, мабуть, заздалегідь 

продумали, як нашкодити нам?
Ні, я діяв од щирого серця, — від

казав Гаузер. — Мене вразила ваша вели
кодушність. Тоді і я, і Гелена були щирі. А 
згодом... Гелена залишилася вірна своєму
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слову. Вона людина твердої вдачі, а я — 
ні.

— Отже, ви нас зрадили, — урвав .його 
я. — Що вас спонукало до цього?

Він не відповів. Дивився на мене й мов
чав.

— Думали зробити кар'єру, одержати на
городу, підвищення в чині?

— Ні! Чини мене ніколи не цікавили. До
рожча за всі чини й відзнаки була для мене 
Гелена.

— Можливо, ви потім вирішили, що, до
помагаючи партизанам, зраджуєте військо
ву присягу?

— Ні! Я тоді не думав про це. Мене хви
лювало інше.

Він глибоко зітхнув і знову замовк.
— Скажіть мені правду, — наполягав 

я. — Спробуйте хоч тепер бути щирим.
Гаузер наче не чув моїх слів. Тіло його 

сіпалось. Нарешті у нього вихопилось:
— Я боявся.
— Кого? — здивувався я.
— Кого?! — повторив Гаузер і ще біль

ше затремтів. — Хіба ж ви не знаєте, «ко
го»? Тх! Боявся їх, боявся, що вони про все 
довідаються. Боявся за Гелену й за себе. 
Коли я пішов од вас, мене охопив страх. 
Мені ввижалося, що вони знають про нашу 
домовленість. Ви були далеко від них, тим- 
то вам не зрозуміти того почуття страху. 
А воно переслідувало мене ще з фронту.

Я йшов поруч з Геленою і в душі лаяв 
себе. Про мою обіцянку знали четверо. Це 
лякало мене. Я боявся, що втрачу Гелену, 
і тому не насмілився везти вам медикамен
ти. І водночас тремтів од думки про те, 
що не виконаю обіцянки. Гелена ніколи не 
простила б мені цього.

— Чим ближче підходили ми до своїх, 
тим більше поймав мене страх, — розпо
відав Гаузер далі. — Я вже не міг заспо
коїтись.

У поліції я зовсім перелякався. До нас 
поставилися з недовір'ям. «Чому тебе від
пустили?» — одразу запитали мене. Потім 
нас розлучили. Гелена поїхала додому. Ме
не спочатку послали до Марибора, згодом 
перевели до Граце і, нарешті, знову повер
нули до Марибора.

Три дні я жив мов у пеклі. Щодня нескін
ченні допити. Я тоді мало не збожеволів. 
А найгірше було те, що я не міг поговори
ти з Геленою. Домашній телефон не відпо
відав. Я подумав, що її схопило гестапо. 
Я боявся за Гелену. Просив, щоб дозволи
ли побачитися з нею, та мені відмовляли. 
Потім ще й пригрозили, що відправлять на 
фронт. А я боявся смерті...

Саме тоді пішли чутки, що вас спіймали. 
Називали навіть ваше ім'я. Мене охопила 
паніка. Я відчував, що можу збожеволіти. 
Боявся, що ви викажете мене.

— Облиште ці дурниці, полковнику! — 
засміявся я.

— Ні, це не вигадки, — схвильовано вів 
своє Гаузер.— Я кажу вам святу правду. 
Присягаюся Геленою й господом богом, що 
це правда.

Він хотів підняти руки, та вони були зв'я
зані.

— Я боявся за Гелену. Не міг собі уяви
ти, як житиму без неї. Замкнувся в готелі 
й цілу ніч не склепив очей. Бігав по кім
наті, мов божевільний.

Пообіді задзвонив телефон. Незнайомий 
голос повідомив, що мій шофер має до 
мене доручення. Я не повірив власним ву
хам: звичайний солдат-шофер передає мені 
доручення!

Я поклав трубку на важіль. В мені щось 
наче зламалося. Так само, як тоді, коли 
стрільнув сам собі в груди. Я пішов до сво
го друга, який щойно повернувся з поїзд
ки, і сказав йому, що навмисне погодився 
допомогти партизанам, аби заманити їх у 
пастку.

Мене відразу ж відпустили додому. Я 
розшукав Гелену. З нею нічого не трапи
лось — просто вона роздобувала медика
менти. Мені довелося везти ліки в Марибор. 
Однак дорогою я їх знищив. У Мариборі 
мене затримали, аж поки операцію не було 
завершено.

Я зрадив. Але зробив це, тільки щоб 
врятуватися, врятувати Гелену. Я не зміг 
перебороти страх. В скронях мені весь час 
стукотіло: «Признайся про свій вчинок... 
Скажи правду... Інакше станеться лихо... 
Уб'ють Гелену... Уб'ють тебе... Краще при
знайся...» Я тоді мало не збожеволів. І я 
признався. Страх переміг мене. Але їм цьо
го було мало. Вони вже не вірили мені.

— І все ж ви стали полковником. Оче
видно, після зради вам таки повірили, — 
сказав я.

— Ні, мені не вірили. Вони не вірили ні
кому: ні полковникові, ні солдату... Вони 
підозрювали, що я розказав .їм не все. Мені 
в спину щодня могли послати кулю. Коли б 
не Гелена, я б збожеволів. Тільки завдяки їй 
я вижив... Я боявся зради... боявся зради...

Я не стримався й закричав:
— Що ви верзете! Хто вас міг зрадити? 

Кого ви боялися? Ви просто боягуз. Хіба ж 
ми могли вас виказати?

Він схаменувся. Витріщив на мене очі й 
здивовано повторив:

— Хто міг мене зрадити? Кого я бояв
ся? — потім рвонувся до мене і закричав: 
— Ви могли запродати мене! Я боявся вас 
і всіх тих, хто знав про мою обіцянку. Бо
явся сам себе. Боявся, що, коли я розповім 
їм про все, вони заберуть у мене Гелену... 
Боявся, що Гелена викаже мене.
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Гаузер вищирив зуби й дико зареготав, 
аж луна пішла.

— Так! Так! Ви не знаєте жінок! Гелена 
теж могла зрадити мене. На світі немає 
справжніх друзів! Усі люди зраджують од
не одного. Тому я й не виконав своєї обі
цянки. Я божеволів од самої думки про те, 
що Гелену можуть убити. І водночас бояв
ся її, боявся жінки, яку безмежно кохав.

Він не говорив, а кричав. Потім затрусив
ся всім тілом, і з його водянистих запух
лих очей полилися сльози.

Скала прокинувся і здивовано подивився 
на нього. Потім перевів погляд на мене. 
Я відсахнувся. Мені здалося, що Гаузер збо
жеволів.

Сонце вже було на небокраї. Ще трохи — 
й зовсім сховається за горами. Нас знову 
обступить синій морок. А потім на землю 
спаде ще одна ніч.

Гаузер понуро сидів під деревом. Я на
близився до нього. Хотів поставити останнє 
запитання.

— Полковнику Гаузер! — покликав його.
Він не ворухнувся.
— Полковнику Гаузер.
Мовчить, наче не чує. Я покликав утретє. 

Лише тоді він підвів голову й розгублено 
глянув на мене.

— Я маю до вас іще одне запитання.
— Запитуйте, — хрипко відказав він.
— Що ви чекаєте від смерті, полков

нику?
Він понурив голову, але очей не сховав. 

На мить задумався.
— Вона покладе край моїм мукам.
— І вам не жаль розставатися з життям?
Гаузер сумно зітхнув. Очі знову згасли.

Він весь ніби зіщулився, поменшав.
— Ні... Нічого не чекаю більше від жит

тя... Воно мені набридло...
Коли я побачив його в кабінеті при світлі 

настільної лампи, він ще був людиною — 
тим давнім Альфредом. Відтоді минув тіль
ки один день — і Гаузер перетворився на 
привид. Я починав розуміти його. Для ньо
го — все втрачено. Кожний Альфред шукає 
притулку в своїй маленькій норі. Там він 
може знайти спокій і забуття під крильцем 
коханої дружини. А цей Альфред втратив

і свою нору. Залишився сам-один. Ні слави, 
ні втіхи. Самі страждання. То чому б не від
пустити його, щоб він мучився й надалі. Му
чився вдень і вночі аж до скону.

Ні, це аж ніяк не сентиментальність і не 
малодушність. Я завжди керувався давнім 
законом: око за око, зуб за зуб. Надто 
вже кривавий Альфредів злочин для того, 
щоб я не пбкарав його.

І все ж я вагався. Думка про вічну кару 
полонила мою уяву. Альфред-привид стояв 
перед очима, затуляючи дуло револьвера. 
Це кара страшніша, ніж звичайний розстріл.

Що ж, полковнику, так воно й буде. Я 
не буду стріляти. Все одно перемога на 
моєму боці. Він був сам собі суддя. Життя 
йому нічого доброго не обіцяє. Навіщо ж 
скорочувати його безпросвітне животіння, 
наближати кінець, про який він так благав!

— Розв'яжи йому руки, — сказав я 
Скалі.

Скала підійшов до Альфреда, перевернув 
його долілиць і розплутав мотузку.
. Гаузер знову сів на землю, нічого не ро
зуміючи.

— Вставайте, — наказав я.
Він підвівся й здивовано звів на мене очі.
— Ідіть.
— Куди йти? — якось байдуже запитав 

він.
— Куди хочете.
Німець озирнувся навколо й щодуху по

біг до лісу.
Скала стояв за мною. Зайнятий Альфре

дом, я не звертав на нього ніякої уваги. 
Раптом за спиною клацнув затвор. Я враз 
обернувся. Скалині очі блищали. Він стис
кав у руці маузер, цілячись у Гаузера. Я 
рвучко смикнув його за руку.

— Не треба, Скало. Не стріляй!
— Відпустити цю тварюку після всього, 

що було! — гримнув він на мене.
— Він уже не людина, — квапливо до

водив я. — Ти лише забрудниш руки. Хай 
собі йде. Потім я тобі все поясню.

— Якщо ти наполягаєш... — невдоволе- 
но буркнув Скала й опустив револьвер.

Гаузер іще раз озирнувся, кинув на нас 
мертвий погляд.

З  се р б о хо р ва т сь к о ї п ер е к л а в  
Ю р к о  Ч И К И Р И С О В
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ІНДІО Н А Б О Р І

(ХЕСУС Р У Ї С  ОРТА)
(Куба)

ОБІИМИ
ЛЕНІНА

Спасибі тобі, зоресяйна країно!
Спасибі від імені чорних і білих,
Від імені Сьєрри, від імені милих 
Багатостраждальних відрогів Туркіно! 
Пливуть вантажі до Гавани невпинно: 
Цемент і верстати, зерно і взуття. 
Певнішає Куби хода.
І життя
Пульсує скоріше.
Це — серце забилось!
А все — твоя дружба, а все —

твоя щирість, 
Країно великого майбуття! І

І ти не шукаєш у цьому користі,
Не прагнеш зігнути народ волелюбний,
В пітьмі не плекаєш ти задумів згубних, 
Думки твої чесні, і прагнення — чисті. 
Чудовий є заклик у всіх комуністів: 
«Людина людині — це брат і товариш!» 
І нас не розколеш, і нас не посвариш,
Бо б'ються в єдиному ритмі серця,
Бо разом готові на бій — до кінця.

ЛЕНІНСЬКЕ СЛОВО 
НА ВУЛИЦЯХ РИМА

Прогресивне італійське видавництво «Едіторі ріу- 
ніті» видало однотомник вибраних творів В. І. Ле
ніна.

Продаж цієї приступної за ціною книги, розрахо
ваної на широкі кола італійських трудящих, відбував
ся на Площі Іспанії — цьому найбільш пожвавлено
му місці Рима. Імпровізований прилавок прикрасив 
великий портрет Ілліча.

Я бачу, як Ленін крокує рівниною,
Де хліб,
Наче море,
В полях колоситься,
Де ніжність і золото зерен пшениці 
Зливається з піснею солов'їною.
Іде по уривистих схилах Туркіно, 
Проходить Ілліч по дорогах Байямо,
Де чорний циклон пролетів ураганом, 
Руйнуючи все на жахливій путі.
І дружба велика шляхи йому стелить, 
Здається — Ілліч обіймає Фіделя, 
По-братньому міцно цілує Марті.

З  іс п а н с ь к о ї п ер е к л а л и  
Анат олій Д О В Г О Н О С  і Т а м а р а  Ю К О В А
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Керівник партизанського 
руху Альфредо Манейро. 

Малюнок художника-партизана.

ти США застигли вартові. На ву
лиці перед будинком тривожно 
прогулюються четверо поліцей
ських з гвинтівками і автоматами. 
Ще кілька охоронців порядку си
дять в двох оснащених радіопе
редавачами патрульних машинах, 
що звичайно ескортують машину 
посла. Трохи віддалік, за десять 
кроків, здіймається темне громад
дя будинку «Мобіл ойл компані».

Перед письмовим столом пос
ла стоТть шифрувальник — блідий 
чоловік з веснянкуватим облич
чям.

— Тільки це, пане посол? — за
питує він здивовано.

— Ви вважаєте телеграму надто 
короткою?

коливань вибивають: «Державний 
департамент. Вашінгтон. Феде
ральний округ. Венесуела —  
о'кей!»

Чиновник передав телеграму і з 
почуттям добре виконаного обо
в'язку відкинувся на стільці. Так, 
подумав він, пан посол має рацію, 
Венесуела, о'кей. У Венесуелі спо
кійно і тихо. Вкладники капіталів 
можуть не хвилюватися. Шифру
вальник глянув у вікно. Перед ним 
в нічній темряві, як символ могут
ності, сяяла вогнями реклам по
хмура залізобетонна споруда ад
міністрації рокфеллерівської «Кре
ол петролеум корпорейшн». Саме 
тут намагаються вирішувати долю 
Венесуели. Чиновник пригадав пе-

Венесуелу (що означає «маленька Венеція») називають країною 
«чорного золота». У 1878 році тут було відкрито родовища наф
ти — головне багатство країни. її запаси становлять майже два з 
половиною мільярди тонн. Венесуела посідає друге місце в світі 
по видобутку і перше по експорту (95 процентів) «чорного золо
та». В 1947 році тут були також відкриті величезні поклади руди 
(близько одного мільярда тонн), що містять 60 процентів заліза. 
Через десять років на півдні республіки було виявлено родовище 
бокситів з вмістом алюмінію до 40 процентів. Крім того, країна 
дуже багата на нікель, хром, кам'яне вугілля, марганець, свинець, 
мідь, ртуть, уран, торій, золото. Одним словом, за влучним вира
зом одного мексіканського економіста, Венесуела — «латиноаме
риканський варіант Уральських гір».

ПОМИЛКА

АМЕРИКАНСЬКОГО ПОСЛА
22 жовтня 1962 року. Ніч. В при

міщенні посольства Сполучених 
Штатів в Каракасі яскраво освіт
лені тільки вікна особистих апар
таментів посла. В будинку майже 
нікого нема. На нижньому поверсі 
в парадній формі морської піхо-

— Правду кажучи, так.
На круглому, червоному облич

чі посла з ’являється вираз задово
лення.

— Передайте в такому вигляді. 
Це єдине, що хочуть знати у Ва- 
шінгтоні.

Тепер світло в будинку посоль
ства горить тільки в шифруваль
ному відділі. Веснянкуватий чи
новник сидить перед телетайпом. 
Його довгі проворні пальці без

редану днями велику шифровку 
посла, що вихваляла вигоди роз
міщення капіталів у Венесуелі. 
Пан посол писав: «Зараз загаль
на сума капіталовкладень у Вене
суелі перевищує 7 мільярдів до
ларів. Американські нафтові ком
панії контролюють 70 процентів 
видобутку нафти. Компанії «Юнай
тед стейтс стіл» і «Бетліхем стіл 
корпорейшн» здійснюють конт
роль над видобутком залізної ру
ди. Ми отримуємо з Венесуели 
значно більше прибутків, ніж з 
решти 19 країн Латинської Аме
рики разом узятих! Кожний долар, 
вкладений у венесуельську еконо
міку, приносить американським 
промисловцям 35—40 процентів 
чистого прибутку». Венесуела, 
о'кей!

...Раптом на вулиці щось загур
котіло і автоматні черги полосо
нули по вікнам посольства. Шиф
рувальник перелякано заліз під 
стіл. Загули сирени поліцейських 
автомобілів. Стрілянина вщухла 
лише на ранок. А коли зовсім роз
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виднілося, персонал американ
ського посольства на чолі з пос
лом зміг прочитати чорні масні 
лозунги на білосніжних стінах по
сольства: «Янкі, забирайтесь до
дому!», «Венесуельська нафта по
винна служити Венесуелі, і саме 
їй!»

ВОГНИЩА В ГОРАХ
«Цілі ФАЛН після здійснення 

національно-визвольної рево
люції полягають в тому, щоб 
створити революційний, націо
нальний, демократичний уряд; 
домогтися поважання націо
нального суверенітету і неза
лежності країни; свободи і де
мократії для венесуельців: охо
роняти інтереси народу, його 
власність і відбивати домаган
ня на національну незалежність 
зовні».

З маніфесту Збройних сил 
національного визволення 
(ФАЛН).

«Багатий край бідноти» — ще 
так називають Венесуелу. її народ 
живе в жахливих злиднях. З міль
йони голодних селян, понад 600 
тисяч безробітних — і це в краї
ні з населенням у 8 мільйонів чо
ловік.

День 24 листопада 1913 року, 
коли в штаті Сулія, в містечку 
Санта-Барбара, забив перший фон
тан нафти, не став для Венесуели 
початком процвітання. Він став 
днем, що приніс їй горе і страж
дання. Всі багатства країни захо
пили американці. І, мабуть, не ви
падково монумент, споруджений 
в Санта-Барбарі, збудовано у ви
гляді надмогильного пам'ятника. 
Це пам'ятник надіям народу, що 
не збулися... «З цим треба покін
чити!» — цей лозунг все голосні
ше й голосніше лунає в країні.

...В грудні 1964 року гірські ра
йони в штатах Фалькон, Португеса, 
Лара і Трухільо — головний театр 
воєнних дій венесуельських парти
занів—  сповнилися гуркотом авіа
ційних моторів. Проте тривогу 
швидко змінило почуття здивуван
ня: літаки пролетіли, скинувши не 
смертоносний вантаж, а хмари 
листівок. В одних листівках уряд 
оголошував анафему партизанам,

Загін венесуельських партизанів.

називаючи їх бандитами; інші обі
цяли великі винагороди тим, хто 
викаже партизанських керівників... 
Партизанський рух в країні, а це 
підтвердив сам факт появи листі
вок, не тільки не ліквідовано, як 
намагається запевнити американ
ський посол і нинішній уряд Лео- 
ні, а навпаки, шириться і набирає 
сил. Незважаючи ні на які трудно
щі, венесуельці продовжують бо
ротьбу за кращу долю. Боротьбу 
наполегливу, що вимагає постій
ного напруження сил і великої 
мужності.

Партизанський рух народився у 
Венесуелі чотири роки назад в 
умовах терору і репресій проти 
демократичних сил, особливо про
ти їх авангарду — комуністичної 
партії та її союзника партії Рево
люційного руху лівих. Відсутність 
конституційних гарантій протягом 
всього періоду перебування Бе
танкура на посту президента, роз
прави з прогресивними організа
ціями, убивства з-за рогу прогре
сивних діячів — все це примусило 
передові сили венесуельського на
роду взятися до зброї. Невеличкі 
озброєні групи перетворилися з 
часом на Збройні сили народ
ного визволення (ФАЛН). Сього
дні ці сили входять до складу 
п'яти партизанських фронтів.

Зона дії партизан становить за
раз більше 13 тисяч кілометрів. 
Близько ЗО тисяч урядових солда
тів з «радниками» із воєнної місії 
США кинуто в гірські райони, де 
діють партизани. І якщо вірити 
офіційній версії уряду Леоні, в 
партизанському русі беруть участь 
мало не всі, хто незадоволений 
теперішньою політикою уряду. До 
нього, мовляв, причетні і «міжна
родний комунізм», і «золото 
Москви», і «Інтернаціональна 
бригада» з Югославії, Іспанії та 
Італії, що привезла те «золото» в 
Каракас. У цій офіційній версії 
правильне лише одне: в націо
нально-визвольній боротьбі беруть 
участь мало не всі венесуельці.

На допомогу маріонеткам із Ка
ракаса кинулися Сполучені Штати. 
Пентагон планує створити свої во
єнні бази на півострові Гоахіра і 
в районі Педерналіса. На це грубе 
втручання до внутрішніх справ Ве
несуели секретар Єдиного центру

трудящих Родольфо Кінтеро від
повів так:

— Якщо Сполучені Штати шля
хом застосування сили будуть на
полягати на втручанні до справ на
шої країни і їх війська окупують 
окремі райони нашої батьківщи
ни, негайно розпочнеться збройна 
боротьба за національне визво
лення...»

Вогнища в венесуельських го
рах розгораються все яскравіше.

ВЕНЕСУЕЛЬСЬКЕ ГЕСТАПО
«Право на життя священне, 

жоден закон не може запро
вадити смертну кару і ніякі 
власті не можуть здійснити її».

З конституції Венесуели.
Спочатку тюремна охорона пус

тила в хід кийки. На голови, плечі, 
спини ув'язнених з усіх кінців си
палися удари. Потім розлючені 
охоронники почали стріляти. Важ
ко поранені в'язні падали на втоп
тану тисячами ніг землю тісного 
тюремного подвір'я. Рятуючись 
від куль, люди кинулися до своїх 
камер. Навздогін їм полетіли гра
нати із сльозоточивими газами. В 
камерах не стало чим дихати. Лю
ди жадібно ловили ротами отрує
не повітря, в судорогах корчили
ся на цементній підлозі...

Ця розправа була влаштована 
над політичними в'язнями вене
суельської тюрми Маракаїбо. По
дібні катування відбуваються у 
всіх тюрмах Венесуели, де страж
дають люди, провина яких поля
гає в тому, що вони люблять свою 
батьківщину і борються за її сво
боду. Лише в концентраційному 
таборі на острові Такарігуа понад 
300 політичних в'язнів практично 
засуджені до смерті через жор
стоке обходження і нелюдські 
умови. Серед них важко хворі де
путати парламенту, члени Цен
трального Комітету Комуністичної 
партії Венесуели, відомі профспіл
кові лідери. Конституція напи
сана не для Головного управління 
політичної поліції (Діхеполь). Пат
ріотам Венесуели добре знайомі 
похмурі підземелля Діхеполя в 
головних містах країни. Тортури в 
цих застінках воїстину жахливі.

Партизани в дозорі.



Типова сценка для вулиць Каракаса. Студенти-медики 
перетнули шлях військовим броньовикам, кинутим на 

розгін демонстрації.

Один з трагічних фактів, що мав 
місце в липні 1965 року, з особ
ливою силою викриває злочинну 
і нелюдську діяльність Діхеполя. 
Сенатор Луїс Еміро Аррієта, член 
Політбюро Компартії Венесуели, 
уславлений борець за робітничу 
справу, був заарештований на по
рушення конституції, згідно з 
якою він користувався депутат
ською недоторканістю. І ось він 
помер у в'язниці, тому що Діхе- 
поль не дозволив надати йому ме
дичну допомогу. Але навіть смер
ті Еміро Аррієти реакціонерам ви
далося замало. Коли сім'я Луїса 
Еміро перевезла тіло небіжчика 
додому, в будинок вдерлася полі
тична поліція. Були заарештовані 
вдова, діти, а також понад сто чо
ловік, що прийшли віддати остан
ню шану мужньому патріоту, се
ред них були керівники легальних 
опозиційних партій. На таке неба
чене блюзнірство не наважувався 
досі жоден уряд Венесуели...

Можна без кінця наводити фак
ти, що викривають злочинний по
ліцейський режим. Вбивства і тор
тури набули масового характеру.

Головне завдання Діхеполя — 
боротьба проти Збройних сил на
ціонального визволення. В районі 
Баркісемечо діють бригади Діхе
поля, що беруть участь в контр- 
партизанських операціях разом з 
військом. Всюди урядові війська і 
Діхеполь захоплюють землі і се
лища, виганяють жителів з будин
ків і спалюють їх. Селянам нака
зують залишити свої райони, бо 
війська «будуть бомбардувати го
ри, щоб ліквідувати партизанів». 
Надзвичайний воєнний трибунал, 
що розбирає справи так званих 
«військовополонених» (головним 
чином селян), також вдається до 
катувань. Газета «Ке паса єн Ве
несуела» свідчить, що капітан Діас 
Гарсіа, прокурор трибуналу штату 
Лара, особисто мордує ув'язне
них.

Можна було б навести десятки 
і сотні прикладів безстрашності, 
самовідданості, героїзму венесу
ельців. Можна написати цілі книги 
про чудову патріотку Лівію Гоу- 
вернер, розстріляну поліцейськи
ми катами в 1961 році; про робіт- 
ника-негра Альберто Рудаса Ме- 
сонеса, вбитого в травні 1962 року 
в центрі Каракаса під час мані
фестації на захист кубинської ре
волюції; про студента університе
ту Хосе Антоніо Васкеса де ла 
Торе, повішеного поліцією; про 
Хосе Грегорі Родрігеса, викинуто
го жандармами з четвертого по
верху поліцейського управління 
Лас Брисас; про молодіжного лі
дера Віктора Сото Рохаса, якого 
піддали нелюдським катуванням в 
Діхеполі, а потім разом з оди
надцятьма іншими юнаками вивез
ли в гори Купіра і там розстрі
ляли.

імена цих героїв кличуть до бо- 
роїьби.

ВИРОК БУДЕ ВИНЕСЕНО
«Революції відбуваються 

скрізь. В 1917 році в Росії 
сталася Велика Жовтнева ре
волюція —  перша в світі со
ціалістична революція. Відто
ді її громові відголоси про
довжують вражати світ, і за
раз вже на половині земної ку
лі майорять прапори пролетар
ської революції. Вона прийшла 
і на наш континент і говорить 
з нами нашою мовою — пре
красною і багатою мовою 
Сервантеса. Як можуть пере
конатися члени цього Надзви
чайного воєнного трибуналу, я 
не приховую своїх ідей».

З промови Елоя Торреса, ви
датного діяча робітничого і 
комуністичного руху Вене
суели. виголошеної у воєн
ному трибуналі Каракаса.

...Жарко, дуже жарко. Майже 
40 градусів у затінку. Підвівшись 
з підлоги, Елой Торрес мовчки ди
виться крізь вузеньке віконце тю
ремного барака. Похмурий, одно
манітний пейзаж. Розмірені кроки 
вартового. Брязкіт зброї. Елой 
Торрес пам'ятає, що колись на 
цьому острові росли пальми, їх 
називали «королівськими». Тепер 
замість вічнозелених розложистих 
крон — вартові будки і колючий 
дріт. Райський куточок перетво
рився на місце адових мук для 
політичних в'язнів Венесуели. Та
кий острів Такарігуа, концентра
ційний табір. Оббиті цинком сте
лі бараків, виснажлива спека 
вдень і пронизуючий до кісток хо
лод вночі.

Елой Торрес дивиться крізь вік
но. Там, на материку, його товари
ші продовжують боротьбу. Щолі
та потік молодих робітників і сту
дентів прямує в гори, але зовсім

не для чого, щоб займатися аль
пінізмом або вудити рибу. В гли
бині північних відрогів Анд мо
лодь приєднується до Збройних 
сил національного визволення. На 
весь світ пролунав подвиг жмень
ки смільчаків, що захопили торго
вельне судно «Ансостеті». Своїм 
подвигом вони привернули увагу 
до подій у Венесуелі. Сьогодні 
партизанські загони діють сміливо 
і спритно, нав'язуючи урядовим 
військам бої в безпосередній 
близькості до столиці Венесуели— 
Каракаса. Так партизани захопили 
і деякий час утримували в своїх 
руках містечко Атільо, розташова
не лише в десяти кілометрах від 
столиці. Іноді бої відбуваються і 
в самому Каракасі, Маракаїбо та 
інших містах. Тут діють «бойові 
тактичні групи» ФАІ1Н. їх нази
вають «міськими партизанами».

Вони роззброюють поліцей
ських і військових (деякі сміливці 
роблять це серед білого дня в са
мому центрі Каракаса), здійсню
ють напади на урядові будинки, 
радіостанції, на приміщення аме
риканських фірм, вступаючи в су
тички з поліцейськими та армій
ськими патрулями. Патріоти роз
клеюють вночі плакати та лис
тівки.

...Елой Торрес мовчки дивиться 
крізь вікно. Там, за смугою океа
ну, його країна — Венесуела. Є в 
ній птах — керре-керре. Цей птах 
не може жити в неволі. Він б'єть
ся в клітці доти, поки не розірве 
пута і не здобуде волю або за
гине. Так і народ Венесуели — він 
схожий на керре-керре. Але на- ‘ 
род не може загинути. Птах може 
вмерти, може загинути в бороть
бі. Але народ безсмертний. Йому 
належить майбутнє. Народ Вене
суели переможеі

Г. КОРОТАЄВСЬКИЙ
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П'ЄР Г А М А Р Р А

РОМЕН РОЛЛАН-

Сто років тому в м. Клам- 
сі департаменту Ньєвр на
родився Ромен Роллан — 
великий трибун нашого ча
су. В ін  помер у містечку Ве- 
злеї ЗО грудня 1944 року.

Неможливо осмислити і 
написати історію цього пе
ріоду, не посилаючись на 
твори й гуманістичну д іяль
ність автора «Ж ан-Крісто- 
фа». Хай ідеться про мир і 
війну, хай ідеться про лепру 
фашизму, про расову во
рожнечу і расову ганьбу 
або, навпаки, про плодо
творне братерство людей і 
народів, про гідн ість  куль
турних людей, про людську 
гідн ість взагал і, хай ідеться 
про неозорі обрії, як і від
криваються найблагородні- 
шій людській діяльності че
рез музику, живопис, пое
зію, художню прозу або те
атральне мистецтво,— ці ро
ки нічної темряви і досвітку 
будуть недостатньо зрозумі
лі, якщо ми не звернемося 
до Ромена Роллана. До його 
діяльності, до його творів. 
1 додам ще — до багатства 
його думки, навіть до його 
сумнівів, до його незмінної 
делікатності, його скромно
сті.

З величезним хвилюван
ням завжди читаю я напи
сані напередодні другої сві-

СЕРЕД
НДС

тової війни сторінки його 
«Спогадів» з меланхолійним 
висновком:

«...Свою битву я програв... 
Неможливо працювати на 
наш час, ще менше — пра
цювати разом з ним. Зде
більшого я діяв без нього 
або проти нього...

Іноді мені здавалося, що 
я переміг, але це завжди був 
плід непорозуміння. Молодь 
і старі академіки 1912 року, 
які вітали «Ж ан-Кр істоф а», 
не зрозуміли «Н ад  сутич
кою», що була завершенням 
роману. А  прихильники 
«Н ад  сутичкою», які об’єд
нались п ід час війни 1914 
року в окрему групу, нама
гались мене там затримати, 
нічого не знаючи про моє 
ж иття , яке воно було рані
ше, яке стане по тому, поки 
не буде в мене відібране, 
поки не- зупиниться зовсім.

Д р узі, вперед!»
Насправді ж  ми знаємо, 

що битва Ролланова не бу
ла даремною: він ї ї  не
програв. І навіть якщо ці 
слова, написані на порозі су
цільного мороку, передували 
рокам сваволі і ганьби, ми

знаємо також , що його за 
клик «Д рузі, вперед!» від
кривав інший час, інший 
світанок.

Присутність Ромена Рол
лана серед нас сьогодні, при
страсний інтерес, який вияв
ляють до його творів, вик
лючна відданість численних 
читачів у Ф ранц ії і за ї ї  ме
жами — заперечують мелан
холію , про яку я згадав ви
ще.

У  передовій статт і спеці
ального номера журналу 
«Ероп», випущеного до юві
лею його засновника, П ’ер 
Абрагам , — а його свідчен
ня дуже дороге, —  підкрес
лює, що Р . Роллан — серед 
нас і з нами.

«М іж  двома війнами він 
був і після Визволення зали
шився для нас маяком: він 
вказує нам ш лях, веде крізь 
вагання і сумніви, як і, ча
сом, загрожую ть його зату
манити».

Щ оправда часи змінили
ся ; все більше і більше лю
дей усвідомлюють необхід
ність боротьби за мир. Н а
роди об’єднуються і продов
жую ть,-воїстину в світовому 
масш табі, зусилля груп 
предтеч і піонерів, в ідгукую 
ться на заклик «великих го
лосів», які до певної міри
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були одиночками або вва
жали себе такими.

Але хіба не «великі голо
си» провістили нові часи? 
Х іба не вони, могутні індиві
дуальності, проникли в май
бутнє силою свого мислен
ня?

В  тому ж самому номері 
«Ероп» Роже Бордьє об
стоює саме такий логічно об
грунтований оптимізм,— на
дію на безмежну силу люд
ського колективу: «Провід
на ідея Ромена Роллана, 
яку він хотів висловити в 
«Емпедоклі» і начертати на 
фронтоні свого театру, яка 
проходить через усі його тво
ри й з найбільшою ясністю 
виражена в «Кола Брюнь- 
йоні», — братерство можли
ве. Це не мрія, яку треба 
плекати, щоб зберегти ідеал, 
не таке собі абстрактне по
няття, яке можна докинути 
заради красного слівця, ані 
елементарне повчання — це 
мужній вступ людини на

ш лях до свого щ астя... «Ко
ла Брюньйон» від початку і 
до кінця, незважаючи на всі 
нещастя й драми, книга оп
тимістична, тому що люди,— 
ї ї  герої, — підносяться тут 
над своїми нещастями і дра
мами».

Саме ці погляди Роллана 
і є, — насмілюся їх  так  на
звати, — невичерпним дже
релом творчого генія , ПИ” 
сьменника. Його л ітератур
на спадщина надзвичайно 
різноманітна й багатбгран- 
на. В  ній використаний ве
личезний людський матері
ал, і це неможливо викласти 
кількома словами, втиснути 
в спрощену] наївну форму
лу. Але можна було б спро
бувати визначити ї ї  саме 
відмовою. Роллана від вузь
кості, однобічності, визна
чити ї ї  закликом письменни
ка до нового героїзму, його 
афоризмом: «Правда, якій
дивляться у віч і, — завжди 
без прикрас».

Це суворе братерське по
вчання залишається живим 
для нас і сьогодні. І твори 
Р . Роллана, художні й кри
тичні, як завжди, хвилюють 
нас. Тому ми не змінимо 
жодного слова в його чітко
му зверненні, проголошено
му в травні 1933 року — се
ред тисячі я вибираю саме 
це:

«Одною з перших акцій 
гітлерівських фашистів було 
спалення книг. Наш их та ін
ших літератур св іту ... Ко ж 
на визначна книга була 
жорстокою битвою, перемо
гою, що ї ї  здобуто над хиба
ми, глупотою, несправедли
вістю, злочином. У с і разом, 
ці перемоги відкрили наро
дам, що простують вперед, 
ш лях до майбутніх пере
мог».

Так , Ромен Роллан дійсно 
живе серед нас.

З  т иж невика « Ф р а н с  
н у в е л ь »

Один з варіантів ескізів медалі, виготовлених українським художником-графіком 
I II. Хотинком. які експонувались в Москві на форумі, присвяченому 100-річчю з дня 
народження видатного французького письменника Ромена Роллана.
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Г І С Т Ь
К Р А Ї Н И
Р А Д

Ромен Роллан в Кремлі в 1935 році.

В 1935 році на запрошен
ня О. М. Горького до Радян
ського Союзу приїхав видат
ний французький письмен
ник, музикознавець, мисли
тель і громадський діяч, 
лауреат Нобелівської премії 
Ромен Роллан. Його приїзд 
в Країну Рад  співпадав з 
визначною подією всесвіт
ньої ваги: напередодні в П а 
рижі відкрився М іжнарод
ний конгрес на захист куль
тури, участь у якому взяли 
понад чотири з половиною 
тисячі представників л ітера
турних і політичних кіл 38 
країн світу.

Рішення цього конгресу, 
учасники якого висловлюва
ли свою солідарність з бу
дівниками молодої Країни 
Рад  і викривали фашистське 
свавілля, а також  факт при
їзду Ромена Роллана в Р а 
дянський Союз яскраво 
свідчили про те, що тільки 
вільний народ однієї шостої 
частини земної кулі є справ
жнім спадкоємцем багатові
кових культурних надбань 
людства.

Ромен Роллан приїхав до 
Москви погожого літнього

ранку 23 червня. На пероні 
Білорусько - Б а л  тійського 
вокзалу його вітали числен
ні представники літератур
них і мистецьких організа
цій, робітники і колгоспни
ки, студенти й учні, тисячі 
москвичів. Безмежно схви
льований, письменник радіс
но піднімав руки, немов на
магаючись обійняти всіх во
лелюбних людей на землі, 
він усм іхався, і сльози коти
лися йому з очей. А  коли на 
пероні стихло, Ромен Рол
лан сказав:

«Я  щасливий, що зм іг 
приїхати до С Р С Р , до ц ієї 
обітованої землі всього люд
ства. Якби я був молодий, 
то об'їздив би й оглянув 
найвіддаленіш і куточки Р а 
дянського Союзу. Перш за 
все нові молоді республіки: 
Татар ію , Казахстан , Д аге 

стан, Узбекистан і Тадж и
кистан — ці молоді країни,,, 
де найглибше відчувається 
розквіт життєвих сил...» З а 
кінчив свою промову він та 
кими простими і водночас 
зворушливими словами: « Іс 
нує старе італійське при
сл ів ’я: «Побачити Неаполь 
і померти!» Я ж каж у: «По
бачити Москву — і знову 
відродитись. Почерпнути у 
вас енергію, щоб діяти !» .

Оселившись у Горках під 
Москвою, на дачі М. Горь
кого, Роллан того ж дня в 
розмові з кореспондентом 
газети .«Правда» розповів 
про мету свого приїзду: він 
хотів встановити тісніш і 
контакти з країною, до якої 
давно плекав найдружніші 
почуття, побачити індустрі
альне будівництво С Р С Р , 
його культурні досягнення
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і, особливо, зростання на
ціональних республік. П и
сьменник прагнув також  по
знайомитись з радянською 
театральною культурою, к і
но, літературою та їх  твор
цями, мріяв поїхати на Вол
гу і Дніпро.

Наступного дня всі цент
ральні, союзні й республі
канські газети вмістили по
відомлення про приїзд Рол- 
лана до нашої країни, його

портрети й біографічні відо
мості про нього. «Правда» 
надрукувала широкий ре
портаж про зустріч Ромена 
Роллана, а також статті 
Л . Леонова «Поет-трибун» 
та М арієтти Ш агінян «Вели
кий сучасник». «Известия», 
поряд з повідомленням про 
зустріч, вмістили на першій 
сторінці ц ікаву статтю  під 
назвою «Майстер і воїн 
культури, син людства».

Аналогічні матеріали надру
ковані були в літературних 
та мистецьких газетах і 
ж урналах. Автори статей 
розповідали про славний 
життєвий, творчий ш лях ве
ликого сина французького 
народу, про світову славу 
цього правнука якобінського 
комісара, духовного спад
коємця традицій 17.93 року. 
А ш лях цей справді по
вчальний, «крутий і нерів
ний, але, незважаючи ні на 
що, прекрасний». В ін  позна
чений передусім бурхливи
ми шуканнями, які вели йо
го то до героїв минулого, то 
до толстовського вчення. 
Роллан шукав «одкровення» 
в індійських мудреців, за
хоплювався якийсь час «па
сивним опором» Ганді і не
втомно прагнув осягнути 
найвищі вершини людського 
духу.

На певному етапі цих 
шукань народився образ по
зитивного героя, який, при
мирившись з дійсністю , п ід
нявшись над «сутичкою кла
сів», знайшов «спокій, вдо
волення в уявному царстві 
гармонії», в закликах до 
надкласового єднання всіх 
кращих душ людства. Ін 
тернаціоналізм думки, все
світня совість були тоді для 
Роллана найвищою метою.

Перша світова війна до
вела ілюзорність цих погля
дів. Виявилося, що виплека- 
ні письменником принципи 
за часів панування «золото
го мішка» не виправдову
ють себе. Зазнає краху дріб
нобуржуазний гуманізм , а 
разом з ним «чистий паци
фізм» і толстовське непро
тивлення злу, знецінюються 
фрази про «надкласовий ін
дивідуум» і «надкласове 
братерство». І тоді, спонуку
ваний невмолимими ф акта
ми, Ромен Роллан відкидає 
геть застарілі ідеали й ку
мири, керуючись великою 
душевною чесністю своєю, 
знову починає ш укати... і 
цього разу — знаходить. 
Знаходить ш лях туди, де ле
жать справжні ключі історії,

У МХАТ’і з В. Немировичем-Даиченко.

Ромен Роллан І А. Луначарський о 1933 р. у Вільневі.
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В ложі Великого театру.

шлях до більшовицької ре
волюції, до висновку про те, 
що Ленін — «найдосвідче- 
ніший садівник нового ж ит
тя».

Д ійсність, залізна логіка 
подій, внаслідок яких світ 
розколовся на два табори, 
змусили таким чином Роме
на Роллана переступити бе
зодню між капіталістичним і 
соціалістичним світом, твер
до і навічно стати до лав 
прихильників Радянського 
Союзу. В 1919 році він всту
пає в засновану Барбюсом 
організацію «Кларте», яку 
щиро вітав В . І. Ленін , п із
ніше бореться за звільнення 
з тюремних катівень діячів 
міжнародного робітничого 
руху: Ернста Толлєра, С а к 
ко і Ванцетті, Димитрова і 
Тельмана, Антоніо Грам ш і, 
закликає людство допомага
ти республіканській Іспан ії. 
В  1926 р. разом з Анрі Бар 
бюсом Роллан заснував 
міжнародний комітет бо
ротьби з фашизмом, в 
1932 р. виступив одним з ор
ганізаторів Амстердамсько
го антивоєнного конгресу, в 
1935 р.—Міжнародного кон
гресу захисту культури.

В  своєму посланні цьому 
Конгресу Ромен Роллан з 
властивою йому логічністю 
заявив про те, що інтеліген
ція не може врятуватись, не 
спираючись в своїй повсяк
денній діяльності на маси.

В день приїзду до Москви 
Роллану надіслали приві
тання Д . Бєдний, Бруно 
Ясенський, М ар ієтта Ш агі- 
нян, К . Паустовський, П . Ан- 
токольський та ін. Українсь
кі письменники писали йо
му: «Привіт високому май
стру і другу! Дорогий Ро
мен Роллан! В дні, коли Ви 
вперше вступаєте на землю 
нашої великої Батьківщ ини, 
кращі представники світо
вої л ітератури, Ваш і друзі і 
соратники, зібрались на 
Міжнародний конгрес захис
ту культури проти варвар
ства фашизму, на захист 
С Р С Р .

Українські радянські пи

сьменники палко вітають 
Вас, великого письменника, 
вірного друга Радянської 
країни і всього трудящого 
людства. Радянські письмен
ники бачать у Ваш ій особі 
видатного гуманіста, висо
кого майстра, вчителя не од
ного літературного поколін
ня. Ми вітаємо Вас, як кра
щого представника м іжна
родної інтелігенції, який бо
реться проти фашизму, про
ти нових воєн, проти серед
ньовіччя, за справу миру, за

справжню культуру, за кра
щі ідеї людства, виразни
ком яких є наша соціаліс
тична Батьківщ ина».

Кожен день,с що його Ро
мен Роллан провів у Москві, 
був заповнений ущерть. Він 
відвідував визначні й істо
ричні місця, театри, кіно, ви
ступав на прийомах, органі
зованих на його честь, зуст
річався- з письменниками, 
діячами культури, делега
ціями трудящих. Так , 24 
червня Ромен Роллан з дру-
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жнною відвідали мавзолей 
Леніна й поклали вінок, ог
лянули Кремль, ознайоми
лися з його історичними цін
ностями, відвідали держав
ну Збройну палату, великий 
Кремлівський палац. 25 
червня вони дивилися кіно
фільм «Чапаев» і балет 
«Бахчисарайський фонтан» 
в постановці Ленінградсько
го театру опери і балету.

У  ті дні в листі до колек
тиву Московської кінофаб
рики «Рот фронт» Роллан 
писав:

« ...Зараз я перебуваю на 
дачі Максима Горького. В ін  
організував у себе перегляд 
найкращих фільмів. Я див
люсь по одному або по два 
фільми щодня...»

28 червня письменник був 
прийнятий керівниками 
П ар тії і Радянського уряду, 
зокрема й . В . Сталіним , а 
ввечері того ж дня був при
сутній на прийомі, влаш то
ваному на його честь Всесо
юзним товариством культур
ного зв 'язку з закордоном. 
На прийомі були представ
ники уряду, Ц К  партії, вче
ні А Н  С Р С Р , численні деле
гац ії від підприємств і заво
дів, які тепло вітали високо
го гостя. Делегація «Метро
буду» піднесла письменнику 
цінний подарунок і альбом 
віршів робітників-метробу- 
дівців. Композитор С . Про- 
коф’єв і скрипаль Б . Гольд
штейн дали на його честь 
концерт. Зворушений тепло
тою зустрічі, Ромен Роллан 
сказав: « ...Я  так само, як ти 
сячі людей на Заході, вдяч
ний вашій країні за справ
дження всіх тих наших на
дій, які ви реалізуєте з та 
кою енергією. Я завжди бу
ду вам зобов’язаний, оскіль
ки ви для нас є справжньою 
підтримкою».

Багато  часу проводив 
Роллан у товаристві 
М. Горького.

А  от що сам він пише про 
день ЗО червня: «Я був при
сутній на параді ф ізкультур
ників. Я планував бути на 
ньому тільки одну годину,

але настільки захопився цим 
незвичайним видовиськом, 
що провів там цілих шість 
годин. Я перейнявся гордіс
тю і радістю цих міцних 
юнаків і дівчат. В них від
чувається впевненість, що, 
незважаючи на всі труднощі 
і перешкоди, вони побуду
ють прекрасний світ».

Щоденно, щохвилинно 
Роллан збагачував свої 
знання про Радянський Со
юз новими фактами, від яких 
душа його сповнювалась 
щастям і гордістю. З цього 
приводу в бесіді з кореспон
дентом «О станніх вістей по 
радіо» письменник сказав: 
«В  Радянський Союз я при
їж дж аю  вперше. Я знав 
його тільки по книгах, газе
тах , по численних листах, 
які я одержую від своїх дру
зів з Радянського Союзу, і 
по розповідях росіян та іно
земців, друзів і ворогів, що 
побували в С Р С Р . За ці де
кілька днів я встиг побачи
ти тільки незначну частину 
того, що мене цікавить. На 
жаль, стан мого здоров’я 
обмежує мої можливості. 
Щ о ж мені вам сказати? За 
цей час я набув стільки вра
жень і таких сильних, що я 
ще не можу їх  висловити! 
Щ о мене найбільш зворушує 
і хвилює — надзвичайна 
енергійність, запал, ентузі
азм усього народу».

9 липня Роллана відвіда
ла делегація радянських пи
сьменників в складі 50 чоло
вік. Серед них були А . Но- 
виков-Прибой, Л . Н ікул ін , 
М ар ієтта Ш агінян , Л . Сей- 
ф улліна, В . Катаев , І . Ані- 
сімов, І . Сенченко, М. Б а 
жан, А . Головко, Л . Перво- 
майський та ін. Гостя вітали 
М. Ш агінян , Л . Н ікул ін  та 
І. Сенченко.

У  відповідь Роллан ска
зав: « ...Щ е з юнацьких років 
я був прихильником культу
ри вашої країни, і ваша л і
тература надихала мене... 
І саме тому, що я любив вас, 
я захищав завжди, в міру 
моїх сил, справу нової Ро

с ії. І я захищатиму ї ї  до ос
таннього мого дня».

Потім розпочалась бесіда, 
в ході якої французький пи
сьменник продемонстрував 
глибоку обізнаність з радян
ською літературою, мистец
твом, культурою. В ін цікаво 
коментував, наприклад, тво
ри Новикова-Прибоя, Кассі- 
ля, Паустовського та ін., 
прослухав і дав свою оцінку 
новим поезіям, прочитаним 
Антокольським і Сельвін- 
ським. Натхненно говорив 
він про М. Горького, в яко
му «сконцентрована велич 
того мистецтва, яке служить 
пролетаріату», і М. Ш оло
хова, якого «читають і зна
ють на Заході» .

11 липня Роллана і 
М. Горького відвідали деле
гац ії комсомольців, парашу
тисток, єреванських піоне
рів. Письменники зворушено 
слухали юних гостей, а на 
прощання Роллан сказав: 
«Мої Ж ан-Кр істоф  і Кола 
Брюньйон народились у та 
борі ворога. А тепер вони 
прийшли в світ дружній. Я 
радий, що Ж ан-Кр істоф  і 
Кола Брюньйон знайшли 
друзів серед радянської мо
лоді. І всі сили, що лишили
ся в мене, я віддам тій спра 
ві, за яку ми всі боремося. 
Я з вами, товариші!».

Згодом в розмові з пи
сьменниками, які пишуть 
про дітей, він казав, що ра
дянські діти найвеселіші в 
св іті, що вони будуть госпо
дарями того майбутнього, в 
ім ’я якого живуть і працю
ють їхн і батьки.

Ввечері того ж дня Ромен 
Роллан і Горький приймали 
в себе радянських компози
торів і музичних діячів. Се
ред присутніх були Д . Каба- 
лєвський, 1. Бєлий, А. Хача
турян, В . Ш ебалін, В . Коче
тов та ін. Вони розповіли 
французькому письменнику 
про свою роботу й плани, 
порадували його новими 
творами.

П ід  час перебування в Р а 
дянському Союзі Ромен 
Роллан мав неодноразову
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Прощання.

можливість пересвідчитися 
у величезній популярності 
своїх творів, в любові до 
нього мільйонів радянських 
людей. В бібліотеках заво
дів і фабрик, інститутів і 
ш кіл, міст і сіл удесятеро 
зріс попит на книги фран
цузького письменника. В и 
давництва збільшили тираж і 
видань його творів. Про 
Роллана щоденно писали 
десятками мов народів 
С Р С Р  газети й журнали. 
П ’єси його з успіхом ішли в 
театрах, прозові твори, зо
крема уривки з роману «Ко
ла Брюньйон», транслюва
лись по радіо.

З усіх  кінців нашої країни 
люди поспішали висловити 
гостю свої найсердечніші по
чуття. Йому писали і при
кордонники з Далекого Схо
ду, і піонери Ігарки, студен
ти М Д У , вузів Харкова і ро
бітники Ногінського заводу 
«Електросталь», колгоспни
ки Північно-Кавказького 
краю і узбецькі комсомоль
ці, донецькі ш ахтарі й ка
рельські учні.

Прибували запрошення 
відвідати міста і села, при

їхати  на весілля, на імени
ни, на ювілеї колгоспів, ви
ступити по радіо, на зборах. 
Українські письменники за
просили Роллана взяти 
участь у прогулянці по Д н і
пру. Ось телеграма, підпи
сана І. Сенченком, П . П ан
чем і П . Тичиною: «Москва. 
Ромену Роллану. Українські 
письменники запрошують

Стенд «Ромен Роллан»

Вас взяти участь 25 липня у 
прогулянці спеціальним па
роплавом по Дніпру. Гаран
туємо спокій і цілковитий 
відпочинок. Прогулянка 
дасть багато цікавих спосте
режень. Просимо телегра
фувати згоду». У  відповідь 
письменник надіслав таку 
телеграму: «Ки їв . Спілці ра
дянських письменників. Сен- 
ченку, Панчу, Тичині. Звору
шений Вашим запрошенням. 
Стан здоров’я та скорий 
в ід ’їзд  позбавляють можли
вості зустрітися з вами, по
бачити прекрасний Дніпро і 
столицю Радянської У к р а ї
ни. Палкий привіт україн
ським письменникам. Ромен 
Ролл а н».

А пізніше українські л і
тератори знову писали Рол
лану, передавали йому 
палкий привіт від себе та 
німецьких і французьких 
прогресивних письменників, 
що приїхали на Укра їну , 
щоб ознайомитись з ї ї  соціа
лістичним будівництвом.

В дні роботи М іжнарод
ного конгресу захисту куль
тури та під час перебування 
Роллана в Радянському Со
юзі реакційна, зокрема ф а
шистська преса посилила 
антирадянську компанію і 
нападки на нього. Автори 
численних «репортажів» з

іі школі Л? б міста Києва.
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Стінна газета, присвячена Роллану, випущена учнями цієї ж школи.

«більшовицької країни», по
зичивши очі в сірка, писали 
про «масове закриття в 
С Р С Р  шкіл і лікарень», про 
«переслідування М. Горько
го органами Д П У » , про те, 
що він «навряд чи зустр і
неться з Роменом Ролланом», 
який повністю «зріднився з 
більшовиками». Д ля Ролла- 
на чергові нападки були 
звичні. Відомо, що за анти
мілітаристські виступи його 
весь час переслідували і 
цькували шовіністичні кола. 
В 1933 р. націст К . Гросхауз 
в своїй «студ ії»  зробив спро
бу представити французько
го письменника виразником 
«німецького духу» , на що 
одержав гідну відповідь 
Роллана, опубліковану на 
сторінках «Кельніше цай- 
тунг» : «Не можна бути од
ночасно за Л ессінга— Гете і 
за Г  еббельса— Розенберга.
Одне знищує інше». Роллан 
відмовився свого часу прий
няти медаль Гете, запропо
новану йому урядом третьо
го рейху. У  відповідь г ітле
рівці виставили «Ж ана-Крі- 
стофа» поряд з томами мар
ксистської літератури в од
ному з концентраційних та 
борів. Д икі вихватки ф а
шистських головорізів не

турбували письменника і 
зараз. На них він ясно і 
твердо відповідав: «Я знаю, 
що Радянський Союз — цс 
найміцніша гарантія соці
ального прогресу... І тому 
я каж у: «Захист Радянсь
кого Союзу або смерть!».

Перебування Роллана в 
Радянському Союзі набли
жалося до кінця. 21 липня 
1935 р. о 22 годині 45 хви
лин він залишив Радянську 
країну. Того дня центральні 
газети Радянського Союзу 
на перших сторінках вм істи
ли лист письменника, в яко
му було, зокрема, сказано:

«Я в ід ’їж дж аю , твердо 
переконаний у тому, що я 
передчував, коли їхав  сюди: 
що єдино справжній світо
вий прогрес невіддільно 
зв’язаний з долею С Р С Р , 
що С Р С Р  є полум’яним вог
нищем пролетарського ін
тернаціоналізму, яким по
винно стати і яким буде все 
людство, що неодмінним 
обов’язком у всіх країнах є 
захист його від усіх  ворогів, 
які загрожують його підне
сенню. В ід  цього обов’язку... 
я ніколи не відступав, не 
відступлю ніколи доти, доки 
буду жити!..»

На вокзал попрощатись з

дорогим гостем прийшли ро
бітники, службовці, студен
ти, учні Москви, колгоспни
ки навколишніх сіл , пи
сьменники, вчені, керівники 
партії й уряду. Роллан був 
до сліз зворушений. В ін  не 
міг говорити, він шепотів 
тільки : «Мерсі, мерсі, кам
рад!», яке тонуло в бурхли
вому, шквальному: «Ура то
варишу Роллану!».

Ромен Роллан повернувся 
додому, але серце своє зали
шив у нас. В ін  надсилає свої 
статті для «Правди» і «И з
вестий», пише передмову 
для французького видання 
роману М. Островського 
«Я к гартувалася сталь», ли
стується до останніх днів 
свого ж иття (помер він 1944 
року) з багатьма радянсь
кими людьми, в тому числі 
з громадянами України .

З часу приїзду Роллана 
до Радянського Союзу ми
нуло понад тридцять років. 
Та  не зменшився інтерес 
до творів письменника. 
Мільйонними тиражами ви
ходять вони різними мова
ми народів Радянського 
Союзу. На У кра їн і, зокрема, 
видано в перекладі на укра
їнську мову його «Кола 
Брюньйона», «Ж ана-Крісто-
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фа», «14 липня», драму 
«Вовки».

У  видавництві «Дніпро» в 
цьому році вийде в світ по
вість «ГГєр і Люс».

Іменем Ромена Роллана 
названі на У кра їн і школи, 
підприємства, вулиці. Про 
його творчість в наших уч
бових закладах читаються 
спеціальні курси лекцій. 
Студенти, викладачі вузів 
України підтримують друж 
ні зв’язки з його друж и
ною — Марією Павлівною, 
росіянкою за походженням, 
яка нещодавно надіслала до 
Чернівецького університету 
бюлетені Асоціац ії друзів 
письменника, нове паризьке 
видання його «Супутників» 
тощо.

Знаменною подією в Р а 
дянському Союзі стало свят
кування 100-річчя з дня на
родження Ромена Роллана.

28 січня ц. р. в Москві в 
Центральному будинку л іте 
раторів відбувся вечір, а 29 
січня у Великому театрі — 
урочисте засідання, присвя
чені великому французько
му письменнику. На вечорі й 
урочистому засіданні висту
пили представники україн
ських письменників, зокре
ма М. Стельмах.

Урочистими були ролла- 
нівські дні на Укра їн і. 22 
лютого в Києві в залі Дер
жавної ф ілармонії відбувся 
урочистий вечір, присвяче
ний знаменній даті. В Інсти
тут і літератури ім. Т . Г . 
Шевченка А Н  У Р С Р  відбу
лася наукова ролланівська 
сесія, у вузах республіки — 
наукові конференції, в шко
лах — вечори. Показовим в 
цьому плані був вечір у се
редній школі № б м. Києва 
(директор школи — Н . І. Бу- 
риченко). Учні виготовили

цікавий стенд, організували 
виставку творів письменни
ка, кімнату ім. Ромена Рол
лана, підготували уривки 
його творів французькою 
мовою. Виставки творів Рол
лана експонувалися і в Цен
тральній науковій бібліотеці 
А Н  У Р С Р , науковій бібліо
теці Київського, Одеського 
та інших університетів, Рес
публіканській бібліотеці ім. 
К П Р С  та ін.

Тридцять років тому га 
зета «Правда» писала, що, 
хто і де б не складав хресто
матію кращих зразків су
часної художньої л ітерату
ри, на одному з чільних 
місць у ній стоятиме ім ’я 
Ромена Роллана. І справді, 
Роллан, як «живий з живи
ми», і нині розмовляє з м іль
йонами своїх читачів, він і 
нині серед нас.

М. ДУБИНА

VUUEiUelvCO#

КУРЯЧА МОВА. Один ні
мецький лікар на доказ, що 
в курей існує власна мова, 
спільна для всіх курей на 
земній кулі, записав на маг
нітофон звуки, які видають 
ці птахи на різних континен
тах. Його висновок: в куря
чій мові можна розпізнати 
35 звуків, які виражають 
різні почуття.

«МІС МОВЧАНКА», 
«Будь красивою і мовчи» — 
під таким гаслом 80 тисяч 
французьких глухонімих об
рали 20-літню Франсуазу 
Мерсі «Міс Мовчазна Фран
ція 1965 року».

«Б1ТЛСИ, ГО ХОУМ!» 
Кілька поважних мешканців 

^Нью-Орлеана (США) запро
тестували проти гастролів у 
цьому місті джазового квар
тету Бітлсів. Вони висунули 
гасло: «Бетховен — так!
Бітлси — ні!»

ТУРИСТИКА Й МАНЕ
РИ. Англійська газета «Дей- 
лі міррор» надрукувала по
ради для тих, хто виїздить 
за кордон. Ось деякі: 
«Франція: жінки не повинні 
їхати до Парижа в шортах.

Якщо хочеш на вулиці по
цілувати дівчину — не ва
гайся: французи дозволя
ють. Італія: не зачіпай сам 
молодих дівчат, бо тобі за
грожує або шлюб, або не
гайне вислання з Італії. 
Публічні  ̂ поцілунки тут су
воро заборонені. Німеччина: 
якщо тебе запросить додо
му якась фрейлейн, поспі
ши поцілувати ручку її ма
тері. Якщо тебе там часту
ватимуть, не діли картоплі 
ножем, а тільки виделкою».

«НЕ ПАЛИ!» Лондонські 
лікарі як засіб боротьби з 
курінням запропонували та
ке: холодні й гарячі душі, 
далекі прогулянки, а також 
науково-популярні фільми, 
які показують операцію ра
ку.
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«Угорське вино — це радість у 
домі, здоров'я й добрий настрій. 
Отже, вибирай його так старанно, 
як дружину, і тоді ніколи не зна
тимеш смутку й розчарування»,—  
так кажуть угорці, частуючи го
стей своєї країни келихом чудово
го вина «Сірий чернець».

Кожному, хто приїжджає в Угор
щину з-за кордону, впадає в око 
одразу якийсь своєрідний культ 
вина. Вино тут королює, з успі
хом витісняючи інші напої, а 
особливо горілку. У будапешт
ських ресторанах взагалі не поба
чиш людей, які б пили горілку. 
Угорець лише зрідка може до
зволити собі випити одну-єдину 
чарку абрикосівки перед обідом.

А на того, хто в ресторані замов
ляє сто грамів горілки чи півліт
ра на цілу компанію, угорці див
ляться з подивом, наче на якесь 
надзвичайне явище. Угорці на від
мінно володіють «мистецтвом пи
ти» й прекрасно орієнтуються у 
вині. Вони вважають за недопусти
ме, коли різні вина охолоджують
ся до однакової температури. Ко- 
жен-бо знає, що відомий «Токай 
Ашу» найбільш смакує при тем
пературі 11— 12 градусів, а «Ріс- 
лінг Бадачонський» можна пити 
при 10 градусах, в той час як 
єгерська «Бича кров» найкраща

при температурі в 14— 16 граду
сів. А вже справжнім злочином 
проти доброго смаку вважається, 
коли до смажених курчат подає
ться червоне вино, або до біф
штекса — біле. Запрошені на обід 
гості довго не пробачать госпо
дині такої провини.

Твердження, що стародавні рим
ляни пили угорське вино, можли
во, є перебільшенням. Але, як 
свідчить літопис, римські легіоне
ри під час перепочинків між во
єнними походами мали висаджу
вати виноградники на гористих 
північно-західних берегах озера 
Балатон — території, яка колись 
належала Римській імперії. Імпе
рія ця загинула, але традиції ви
рощування виноградної лози на 
квітучих землях нинішньої Угор
щини залишилися.

Про угорські вина написано чи
мало товстих томів, про них роз
повідають легенди. Вино з око
лиць Соміо, наприклад, називають 
«найздоровшим вином світу». У 
старій бібліотеці Зірцевського 
абатства на першій сторінці зна
йденого там літопису стоїть такий 
напис: «У Зірці до 1742 року не 
було аптеки, а хворі лікувалися 
Соміонським вином». Жінки, які 
вживали це вино,— як розповідає 
легенда,— народжували хлопців. 
Саме тому члени роду Габсбургів, 
згідно з придворними законами, 
зобов'язувалися під час медового 
місяця пити вино з Соміо. Про 
червоне вино з Егера (відоме під 
назвою «Бича кров») казали, що 
воно повертає чоловіку мужність 
та бадьорість.

Найбільшої слави досяг «Токай 
Ашу», який донедавна обов'язко
во мусили мати в запасі всі ап
теки Угорщини. «Вино королів, ко-Типова сільська винарня.



Збирання винограду.

роль вин!» — це прислів'я вигадав 
Людовік XIV, якому «Токай» дуже 
припав до смаку, і він наказав 
обов'язково включати його в спи
сок вин версальського двору. «То
кай» — улюблене вино Фрідріха 
Великого і Петра І. Твердять, що 
токайське вино надихнуло Гете, 
Бернса та деяких інших великих 
поетів написати про нього балади, 
а Шуберт на честь «Токаю» напи
сав пісню «Хвала токайському ви
ну».

Вино з Токаю було відоме вже 
в стародавні часи, а з XVII століт
тя воно набуває світової слави. 
Восени 1660 року якийсь Мате 
Лацко, економ княгині Сузанни 
Лоранфи, вдови трансільванського 
князя Джорджі Ракоці, прочувши 
про наближення ворожого вій
ська, відклав збирання винограду 
на пізніше, побоюючись, щоб мо
лоде вино не потрапило до рук 
ворога. Лише під кінець листопа
да приступили до збирання вино
граду. У місцевості Токай-Хеджа- 
лії довго стоїть сонячна осінь, і 
у винограді відбувся, як кажуть 
угорці, «процес благородного 
гниття». Шкіра ягід винограду ви
сихала, а у виноградному соку 
збільшувався вміст цукру, який на
дає «Токаєві» такого незрівняно 
солодкуватого смаку. Токай-Хед- 
жалія —  це двадцять сім сіл, роз
ташованих біля підніжжя гір. Тут 
вирощують виноград на території 
близько 3000 гектарів. А найбіль
ші винні льохи розташовані у 
самому містечку Токай, що налі
чує сім тисяч жителів.

Процес виготовлення «Токаю», 
досить складний, бо треба суворо 
додержувати певні.* пропорцій пе
рестиглих виноградних ягід і мо
лодого вина. Але, перш за все, 
величезний вплив на якість вина 
має місцевий грунт вулканічного 
походження, а також певний вид 
грибків, що вкривають стіни льо
хів, в яких зберігається вино. Всі

Відвідувачі музею не лише огляда
ють «експонати», а й куштують їх.

спроби виготовити за кордоном 
напій, подібний до «Токаю», були 
марними. Відповідним угорським 
інстанціям часто доводиться при
тягати до судової відповідальності 
ділків з різних країн, що намага
ються обдурити споживачів, по- 
стачаючи на ринок різні «псевдо- 
токаї». Найчастіше такі шахраї за
мінюють всього одну літеру на 
етикетці. Замість «Токай» попро
сту пишеться «Токаї», що мусить, 
мовляв, свідчити, про помилку, а 
не про крадіжку фірмової марки.

У Будапешті й скрізь в Угорщи
ні багато ресторанів, винних під
валів й виноробних заводів, де 
подають знамениті вина, але най
більшою популярністю користує
ться невеличка винарня в столиці 
«Садок Маргарити», хоч будапешт- 
ці, призначаючи там побачення, 
просто кажуть: «зустрінемося у 
Пейєрля». Адже її заснував ко
лись відомий винар Янош Пей- 
єрль. В меню цієї винарні немає 
жодних страв. Кожен може при
носити з собою вечерю в кишені.

В Угорщині існує кілька винних 
музеїв, які розповідають про роз
виток виноробства в країні, про 
світовий експорт угорського вина. 
Музеї ці відрізняються від інших 
тим, що відвідувачі можуть тут 
ще й продегустувати експонати на 
місті — випити наперсток чудового 
напою.

«Вино, хліб і мир»— так зву
чить стародавнє угорське приві
тання. І слово «вино» стоїть тут 
на першому місці. Це не лише 
належна данина чудовим яко
стям угорських вин, а також і 
свідчення того, що однією з най
складніших галузей землеробства 
є вирощування винограду. Важко 
сказати, які вина, крім «Токаю», 
тримають пальму першості на Ду
наї. Прекрасні балатонські сорти, 
особливо з околиць Бадшоні, чу
дові вина з Егера і нічим не гірші 
від них з Шопрона. Взагалі ж в 
Угорщині налічується близько 65 
різних сортів вина.

За площею виноградників Угор
щина посідає 8-ме місце в Євро
пі — після Італії, Іспанії, Франції, 
СРСР, Португалії, Югославії і 
Греції. Виноградники займають 
тут майже 200 тисяч гектарів. 
В середньому з одного гекта
ра виноградників отримують при
буток у 4—6 разів більший, ніж 
з одного гектара землі, засія
ної пшеницею. Отож до кінця ми
нулого року — останнього року 
угорської п'ятирічки,— площа ви
ноградарства збільшилася у кра
їні на п'ятдесят тисяч гектарів. 
Угорські вина широкою рікою те
чуть у світ і потрапляють до сто
лу в близько сорока країнах сві
ту; вони є доброю візитною карт
кою чудового краю наших друзів!
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Рештки грат Пав'яка. У цьому лалі 
через репродуктори читають тексти 

листів в'язнів.

пленіи німецькими оголо
шеннями з іменами страче
них, невелика галерея порт
ретів, символічна жменька 
майже стотисячної армії 
в’язнів П ав ’яка періоду г іт 
лерівської окупації, замор
дованих тут , розстріляних, 
загиблих у концентраційних 
таборах. Остання сторінка— 
Павел Фіндер, секретар 
Польської робітничої партії 
в найтяжчі дні окупації, 
страчений одним з останніх 
за мурами П ав ’яка 26 липня 
1944 року.

А між цими двома сторін
ками — історія боротьби чо
тирьох поколінь. Призма тю 
ремних грат створює особли
ву перспективу. Великі істо
ричні події, що змінюють 
життя мільйонів, — це тло, 
канва, на якій вирішується

НЕ ТОРКАТИСЯ ЕКСПОНАТІВ!
В ід  П ав ’яка лишилося не

багато: один стовп розбитих 
воріт з плетивом колючого 
дроту на рейці, яка вже не 
має на що спиратися й по
висла на тл і неба. Поруч ви
сокий каш тан, він пустив 
глибоке коріння і буйно роз
рісся — бунтарський витвір 
природи, який вирішив ви
жити.

Була хвилина тиш і, одна з 
небагатьох за всю історію 
П ав ’яка , коли 21 серпня 1944 
року з в’язниці вивели остан
ніх сім ж інок і вона спорож
ніла. В ідразу ж після цього 
група фашистських підрив
ників замінувала й висадила 
в повітря ї ї  мури. Залиш ило
ся тільки дерево й покручені, 
пошматовані рештки того, 
що колись було тюрмою.

На цьому місці, з цих 
уламків, зі збережених в ар
х івах історичних документів, 
з того, що лишилося після 
страчених, закатованих, зі

МАРІЯ Р У Т К Е В И Ч

сторінок історії народу ви
ник невеликий музей в’язни
ці П ав ’як. І якщо скромний 
зал, обладнаний у вцілілому 
тюремному підземеллі, мож
на вважати конспектом ве
ликої книги істор ії ц іє ї в’яз
ниці, то ї ї  дві сторінки — 
перша й остання — це осно
ви символічної арки вісімде
сятирічної істор ії боротьби 
народу, баченої з перспекти
ви однієї з численних в’яз
ниць на польській землі.

Перша сторінка — Рому
альд Тр аугутт, керівник січ
невого повстання, один із 
перших політичних в’язнів 
П ав ’яка, який вийшов звідти 
в свою останню дорогу до 
Варш авської цитаделі й був 
страчений там 5 серпня 1864 
року. Заключна частина — 
на червоній цеглі стіни, облі-

доля одиниць, тисяч і зреш
тою в найкривавіші часи — 
доля десятків тисяч.

Т у т , на цьому місці, в не
існуючих нині камерах було 
ув’язнено борців за благо
родні ідеали, людей, «що ди
вилися в майбутнє». Р ізн і, 
несхожі одна на одну були 
долі в’язнів царату, кому
н істів — в’язнів санац ії — й 
жахлива доля в’язнів гітле- 
ризму. Та  є якась нитка, що 
з’єднує їх , спільний знамен
ник боротьби й терпіння, од
норідне в своїй основі від
чуття насильства над віль
ною природою людини, що 
бореться за свободу. Двері 
замикалися за ними всіма з 
однаковим гуркотом. Д н і, мі
сяці, роки в ув’язненні. Туга  
за коханими, за боротьбою, 
що точиться, за безмежним 
обрієм неба. Потім схили 
Ц итаделі, дорога на довгі 
роки в інші тюрми. Потім , в 
іншому вже вимірі часу, до-
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рога на Пальміри, до Магда- 
ленки, в руїни гетто. І пост
ріл у потилицю.

Стоять вітрини, звичайні 
музейні вітрини. Ось старан
но зібрані документи, речі 
загиблих, фотографії, списа
ні клапті паперу — тюремні 
грипси !, і все це системати
зоване із справжнім благо
говінням, супроводжуване 
відповідними поясненнями.

Та коли ми нахиляємося 
над вітриною, над вицвілим 
документом, який насилу 
можна прочитати, нас рап
том неначе струмом прони
зує. Щось безмежно дороге, 
хвилююче й трагічне оживає 
в документі минулого, до нас 
промовляють чиєсь безмірне 
терпіння, чиясь неймовірна 
мужність, чиєсь прощальне 
слово з камери смерті.

П ід  протоколом — власно
ручний підпис Ромуальда 
Тр аугутта , текст «Кайданяр- 
ського мазура», якого тут , у 
котрійсь із пав’яцьких ка
мер, створив Л ю двік Нарин
ський * 2. Прощальний лист із 
власними рисунками Влади
слава Гібнера 3, який чекав 
тут  виконання вироку. Чер
вона стрічка, зірвана з п ід
жака невідомого комуніста, 
який боровся тут  за гідн ість

1 Грипе — таємна записка з ін
формацією від в'язня до в’язня.

2 Варинський. Людвік (1856 — 
1889) — польський революціонер, 
один з найвидатніших представни
ків першого покоління польських соціалістів.

3 Гібнер. Владислав (1893—1925) 
— учасник революції 1905 р.. член 
Польської компартії, страчений за 
участь у замаху на провокатора.

політичного в’язня. В  ЦИХ 
мурах народилася праця 
Ю ліана Бруна-Броновича К 
«Трагедія помилок Стефана 
Жеромського». Записки 
«Пані Стеф ан ії»  Семполов- 
с ь к о ї2 про допомогу в’яз
ням. Блокнотик Д у р а ч а 3.

Вітрини стоять одна поруч 
одної. їхню  низку перериває 
невеликий напис: «Н астав
період гітлерівської окупа
ц ії, період крові й боротьби».

Вгорі — напис на чорній 
стін і: «В  роки гітлерівської 
окупації через П ав ’як прой
шло 100 000 в’язнів і з них 
близько 37 000 страчено, 
близько 60 000 вивезено до 
концентраційних таборів».

М узейні вітрини. Д байли
во зібрані скупі документи, 
перелік прізвищ у пронесе
них таємно грипсах, спогади, 
повідомлення, особисті речі, 
карти, які унаочнюють гео
графію смерті.

37000 розстріляних. Ф о
тограф ії вбитих, перелік 
транслортів смерті в л ісах 
навколо Варш ави, перелік

' Брун. Юліан (1886—1942) — 
видатний діяч польського робітни
чого руху, полум’яний публіцист.

2 Семполовська. Стефанія (1870— 
1944) — визначна громадська ді
ячка.

3 Дурач. Теодор (1883—1943) — 
юрист, член ПКП, один із заснов
ників ППР. Замучений гестапо.

страт в руїнах гетто, страт 
на вулицях, шибениці.

60 000 вивезених у табори 
й замучених там . Грипси, 
пачки листів, томики поезій, 
що народилися там . М ісця 
загибелі мільйонів — глухі 
назви таборів, які живилися 
людським життям і поглину
ли тисячі в’язнів з П ав ’яка.

Звичайний день П ав’яка— 
від переклички до переклич
ки, від розстрілів на св ітан
ку до нічних транспортів, 
схоплена в скупих рисах 
страшна хроніка кількох пе
ресічних тюремних тижнів. 
Перераховані найпростішою 
мовою фактів  методи зну
щання над в’язнями — слаб
ка луна щоденних мук.

Засклена вітрина — пооб
бивані, видобуті з-під руїн 
миска й ложка, четвертина 
хліба й розкришена пав’яць- 
ка скибка, яку через 20 років 
приніс в’язень, щоб покласти 
ї ї  тут — денний пайок. Х ли
сти й ненависні прізвища ге
стапівських катів . Зотліл і 
особисті речі, знайдені під 
час ексгумації. Ж меня меда
льйонів, зірваних з засудже
них перед стратою.

Правда про смерть буде 
неповною, якщо не сказати 
правди про ж иття. Правди 
про мужність закатованих, 
про мовчання замордованих, 
про безперервне намагання 
врятувати один одного, допо
могти один одному, про зви
чайних благородних і неско
рених людей. Безперервна 
боротьба в ув’язненні, яка 
з ’єднувалася з боротьбою за 
мурами, граната і куля про
ти катів і намальований на 
стіні чорною фарбою заклик: 
«Помстимося за П ав ’як!» 
Боротьба і надія. Незначна 

* частина фактів і прізвищ, 
свідчень про людську солі
дарність і вірність аж до са
мопожертви, не можуть пов
ністю передати того, що тре

Музей «Пав'як». Праворуч — рештки тюремних воріт; ліворуч — дерево, 
свідок численних страт. У глибині — т. зв. «Курган* — вціліле підземелля 

Пав'яка, де нині міститься музейна експозиція.
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ба назвати його справжнім 
іменем — героїзм.

У  вітрині — небагато ре
чей, що народилися тут , у 
в’язниці, стислий зв іт про 
врятування чийогось ж иття, 
історія якогось “ грипсу з 
важливим шифром, що пе
реходив з рук до рук. Зреш 
тою, ту т  є приємна усм іш ка 
на малюнку товариша і про
ста строфа вірша про бо
ротьбу й надію.

Є  тільки один невеличкий 
зал, де можна торкатись екс
понатів, де стоять речі, до
буті з-під руїн: покручені 
грати, віконна рама, лава, 
цебри, дитяче ліжечко з тю 
ремної камери, глечик, шма
ток окутих залізом дверей, 
знову грати. Вони розставле
ні вільно, без будь-якої си
стеми. На цю колекцію ав
тентичних речей, що оточу
вали в’язня, накладаються 
слова самих в’язнів з таєм 
но писаних грипсів — їх  із 
риском для ж иття вони пе
редавали товаришам по ор
ган ізац ії, родині. Слова ці 
спокійні, прості. Здається , 
оживає людський голос, за 
хований у шматочку цигар
кового паперу, голос рокова- 
них, які відпочивали серед 
цих предметів, тремтіли від 
страху і знову ставали до бо
ротьби. Оригінал наклада
ється на оригінал, факт зли
вається з фактом.

Слова цих листів, таких 
несхожих один на один, як 
несхожі людські думки й до
л і, промовляють про ту гу , 
муки й відвагу.

Не торкатися, не торкати
ся експонатів!

і  * * *

Марія Маньякувна, в’язень 
ГГав’яка, Освєнціма, 

Равенсбрюка.
16. X. 1941.
...Т у т  порівняно непогано. 

Польська служба робить 
усе, що може. Ми зустріли 
тут  багато знайомих. їмо 
тричі на день. Уранці кава 
чорна без цукру й хліб — 
четвертина на цілий день —

скільки грамів, не знаю. На 
обід і вечерю — казанок су
пу: вода з разовим борош
ном, засипана морквою, іно
ді крупою і картоплею, без 
жиру.

9. V. 1942.
...Ж и ття  стає дедалі важ

че: знову пройшла хвиля 
смерті від катувань під час 
допитів, були випадки само
губства, і то страшного. 
28. IV . вивезли 22 жійки і 
близько 200 чоловіків на 
розстріл. У  нас на це багато 
доказів. їх  забрали вночі, в 
самій білизні.

Минулого тижня це саме 
спіткало одну ж інку й кіль
канадцять чоловіків. Д уж е 
хотілося б розповісти вам, 
хто й за що загинув, але ви 
не в тих умовах, щоб можна 
було собі це дозволити. З 
цього ви бачите, що доля на
ш а— під великим знаком за 
питання. Незважаючи на це, 
ми з Марисею справді спо
кійні — адже ми знали, на 
що йдемо.

(вона Кругловська, заареш
тована в травні 1944 р., через

місяць розстріляна серед 
руїн гетто.

27. V. 1944.
Вибач, що пишу нерозбір

ливо, бо лежу на животі.

Спина в мене така побита й 
покалічена, що не можу по
вернутися. Вже кілька разів 
я була на допиті на алеї 
Ш уха 1. Одні й ті самі запи
тання: звідки меблі із тай
никами, що я в них ховаю. Я 
весь час повторюю, що купи
ла їх  на Багн і, нічого не зна
ла про тайники. Били ж ах
ливо. їх  було троє: двоє чо
ловіків і ж інка . Надягали на 
мене протигаз. Я душ илася, 
падала із стільця. Тоді один 
копав мене в спину, а ж інка 
била сталевим дротом. Я не
притомніла. Толі мене обли
вали водою. Будьте спокій
ні, я нічого не скаж у. Мама 
й Нуна не зі мною. Вони в 
іншій камері. Н уну теж ду
шили протигазом.

Вона нічого не сказала.
Я зустріла тут  чудових 

людей.
Бережи себе, старенька, 

я не хочу з тобою тут  зу
стрітися. Чи побачимося ми 
ще коли-небудь?

Іва.

Каміля Жуковська, розстрі
ляна 28. V. 1942 р. в 

Магдаленці.

Кохана Данусю й Едд і! 
Уявляю  собі, які ви зараз 

щасливі в Легіонові і як там
1 Там містилося гестапо.

Справжня історія Пав*яка починається 1863 р. Тут було ув’язнено Ромуальда
Траугутта.
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Портрети видатних підпільних діячів, закатованих

чудово. Данусю , кохай Едд і, 
як тільки вмієш. Бачиш, Да- 
нутко, яке моє ж иття, яке 
воно сумне. Блисне на мить 
якийсь трохи ясніший про
мінчик — і знову швидко 
гасне. Кохайтеся і будьте 
здорові.

...Іщ е одне прохання до 
вас: одна з ув’язнених має 
80-річну матір і два місяці 
вже не отримує від неї н ія
ких відомостей, а останнім 
часом і посилок. Може, 
хтось із вас поїхав би й дові
дався, в чому річ.

М ешкає вона на Мокотов- 
ській 41, кв. 14. Дочка дуже 
тривожиться за неї.

Мар'ян Влодарчик, 16 років, 
розстріляний на Пальмірах 

1940 р.

...Нехай мама, якщо не 
було обшуку, заховає аль
бом з фотографіями та гар- 
церську 1 форму.

Я  вже був на допиті й, 
очевидно, поїду на роботу до 
Німеччини. Сподіваюся, що 
по дорозі втечу. Нехай Гень-

1 Гарцер -т- бой-скаут.

ка сидить у селі, бо його за
беруть, а я не раджу йому 
сюди потрапити, бо тут  нема 
нічого доброго.

Ядвіга Єнджейовська, про
сиділа в Пав’яку 2 роки.

Найдорожча донечко! Ти 
зробила мені велику приєм
ність своїм щоденником, але 
пиши дрібніше й на тоншому 
папері.

Моя крихітко, якщо ти 
так  дуже хочеш бути в гар- 
церах, то воля твоя, але 
спершу порадься про це з 
пані П . з Коморова.

Будь обережна, моя доро
га Ганусько, коли переходиш 
вулицю, рух там великий, і 
мене весь час бентежать 
думки з цього приводу...

Якщо мене звідси виве
зуть, не журися, бо хто зна, 
може, для мене це буде кра
ще. Я . мабуть, надто довго 
виконувала цю досить ризи
ковану функцію. Змінили го
ловного лікаря Бомайєра, 
сподіваємося великих змін.

Ц ілую  тебе, донечко, міц
но-міцно.

Твоя мама.

гітлерівцями.

Гжегож Залевський, двічі 
сидів у Пав'яку й Штуттгоф- 

ському таборі.

...Я  зараз у стані, що ме
жує з божевіллям. Пиш у 
грифелем завдовжки півтора 
сантиметра, загорненим у 
папір. Може, мої нотатки 
тільки збільш ать мій біль, а 
може, допоможуть ідентифі
кувати мої останки. Вчора 
Ш люсарчика вдарили клю
чами в обличчя. Щ асливчик! 
У  нього тільки 3 сліди, а в 
мене... Боже, ти все бачиш і 
мовчиш. Чи це можливо, щоб 
людина стільки витерпіла? 
Так і муки.

215 хвилин допиту... три з 
половиною години. З них 
щонайменше 3/4 мене били.

Л еж у на животі, і сльози 
жалю на світ, сльози люті й 
безпорадності, сльози прини
ження котяться у мене з 
очей.

Розстріляли 2 поляків і З 
євреїв. Нині я їм заздрю.

* Відчуваю , що наступного та 
кого допиту я не витримаю. 
Боже, що я хочу зробити? 
Але я вже справді не можу. 
Мені все одно, я і так  умру, 
то навіщо мені перед цим 
так терпіти?
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...Отримав пакунок одежі. 
В ін  довів мене до божевілля, 
з голоду паморочиться в го
лові, а мені присилають 
шкарпетки. Мамо, Геню, 
Ю рку, ви ніколи не зазна
єте такого голоду, який 
свердлить мені дірки в ж и
воті. їм  брукву, але після 
кожного прийому їж і відчу
ваю ще більший голод, ніж 
досі... Боже, я голодний. Чи 
знаєте ви, що це означає бу
ти голодним? Щ о таке 150 г. 
хліба на день, що таке біль, 
що таке туга? Скільки болю 
завдають мені ваші обличчя, 
які я бачу під час марення.

Регіна Гулевич, в’язень
Пав’яка й табору Равенс- 

брюк.

Дорогі! Справа Марисі 
досить серйозна. Знайшли 
апарат, телеграми, програ
му партії, відомості. Але ще 
нічого не розібрали. Щодня 
по кілька годин допитів-мук. 
Почуваємо себе добре — до 
кінця ж иття. В мене була 
отрута і якісь знаки на чи
стій листівці — били.

Стареньких відвезіть до 
л ікарні — погрожують, М а
рисю можуть закатувати. 
Батькам не пишіть про мене, 
поки можна.

Все буде гаразд. Я  вас ду
же люблю. Повідомте— Гро- 
шовська, 256, кв. 9, Галанто- 
вич — що дочка жива й доб
ре себе почуває. Забрали ї ї  
з кав’ярні «за вороже став
лення до німецького на
роду».

Реня, 27. IX. 1943.

Дорогі! Грунтовно все зва
живши, ми зробили висно
вок: про Марисю треба дба
ти всіма силами. Справа не 
безнадійна, поки вона вагіт
на. Особливо просимо Ясю 
Форнальську зайнятися цим. 
Моя справа ясна. Ж ертва 
підслухування.

Л ітаки  мають підслуху- 
вальні апарати. П ід  час пе
рельотів л ітак ів  треба при
пиняти передачі.

Марія Маньякувна,
1. V II. 1942.

Товаришко! Ви , мабуть, 
добре пам’ятаєте, як ми з 
вами не раз розмовляли про 
те, що зробити, аби після 
провалу, в разі якщо не ви
тримаємо катувань, ' гідно 
вийти із становища. Пишу 
вам з проханням про той по
рятунок, що про нього ми то
ді говорили, і саме вам, бо 
вірю, що ви й досі додержу
єтеся тих самих думок і що, 
як енергійна ж інка, зумієте 
переконати інших, хто проти 
цього заперечував би, і, в ра
зі чогось, зробите це на 
власну відповідальність. Я 
зацікавлена в тому, щоб 
взагалі якнайменше осіб 
знало про це. Приш літь мені 
якийсь досконалий засіб, 
котрий можна довго зберіга
ти (не завадило б довіда
тись, по якому часі він втра
чає свою ефективність) і кот
рий придатний до таємного 
вживання навіть у присут
ності інших. Не бійтесь, що, 
маючи цей засіб, я марно чи

дочасно піду зі світу — кля
нуся вам усім, що для нас 
обох найдорожче в ж итті, 
що зроблю це в крайньому 
випадку. Зрештою ви знаєте, 
як я люблю життя. Нехай 
вас переконає також те, що 
можливість мого повернення 
дуже мала, якщо врахувати, 
за яку провину розстріляно 
28. V . ц. р. наших 22 товари
шок і за що з березня місяця 
вивезли вже кількасот чоло
віків з тією  самою метою. Я к 
би катували до смерті, то я, 
може, витримала б, але вони 
навмисне не дають людині 
померти, тримають ї ї  як 
слідчий матеріал, а коли 
втрачаєш свідомість, б’ють, 
садовлять на стілець і нака
зують говорити.

Я  двічі знесла це на собі і 
знаю також з досвіду інших, 
бо живу в лікарні й усе це 
бачу. Той, хто цього не за
знав, може патякати, що ви
тримає все, — а я після того, 
що вже пережила, не ручуся 
за себе й тому маю право на 
засіб, який дозволить мені 
залишитися вільною люди
ною, господарем станови
ща... Вірю  в вас — чекаю на 
подарунок якнайшвидше.
Міцно цілую, М.
Грипе Станіслава Собєсько- 
го, якого він написав із ка

мери смерті за два дні до 
розстрілу.

...В ір  і чекай, я повернуся. 
Я  здоровий. Будь сильна, 
Галюню. Вище голову. Д у 
май про себе. Все буде га 
разд.

П е р е к л а д  з  п о л ь с ь к о ї
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З  ЧЕСЬКОЇ Л ІРИ К И

В незмовкаючому хорі сучасної чеської поезії, багатому на різні тембри, виді
ляються голоси Франтішека Грубіна та Мілана Кундери, лауреатів Державних пре
мій Чехословаччини.

Франтішек Грубін (народився 17 вересня 1910 р.) вперше як поет виступив 1933 р. 
збіркою «Проспіване здалеку». Відтоді вийшло друком кільканадцять книг його віршіз 
та поем: «Прекрасна в злиденності» (1935), «Бджолиний пласт» (1940), «З орлами й 
жайворонками» (1943), «Хліб і криця» (1945), «Пісня могил і сонця» (1947), «Хіросі- 
ма» (1948), «Метаморфози» (1956), «Аж до кінця кохання» (1961) та ін.

Якщо в ранніх збірках Ф. Грубін, віддаючи данину символізму, не обтяжував 
свої вірші глибокими проблемами, то в період окупації погляд поета на роль худож
нього слова змінився, його вірш набрав вагомого звучання, став гострою зброєю бо
ротьби проти націстського ярма.

В повоєнні роки Ф. Грубін прославляє визволення Радянською Армією Чехосло
ваччини, утвердження нового життя; в поезіях наступних років він уболіває за жертви 
Хіросіми, виступає проти підготовки імперіалістами нової війни...

Мілан Кундера (народився 1 квітня 1929 р .)— поет молодшого покоління. Першу 
збірку поезій «Людина— великий сад» опублікував 1953 р. Це'щира розповідь про 
нове життя людей, ліричні вірші. Поема «Останній травень» (1955) присвячена Юліу- 
сові Фучіку (поет змальовує останні дні Ю. Фучіка перед стратою).

М. Кундера — автор відомої розвідки про творчість Владислаза Ванчури, що за
гинув у фашистській катівні. Його перу належить п'єса «Власники ключів» (1962).

Ліричні вірші Франтішека Грубіна взяті із збірки «Година закоханих» (1963), а 
вірші Мілана Кундери — з його книги «Монологи» (1965).

ФРАНТІШЕК Г Р У Б І Н

ж и т т я

Чом я життя хвалю? Іде з любов'ю — 
ви бачите його нестримність кроків, 
дарма, що опеклися в нього ноги 
й волосся спопеліло. Як любов 
до наших доторкається рамен, 
то ми, мов птахи, відчуваєм крила.

Ах, як мені болять тепер ці крила,
що розпростерлись над життям з любов'ю,
аж ніби викручено їх; рамен
не овіває вітер; моїх кроків
де й ділась легкість — місця в них лкзбов
шука: ступати в парі мають ноги.

Та я втрачаю грунт, що легко ноги 
несуть по ньому, мов орлині крила, 
під подув вітру в небі. О любов, 
чи ж стрінешся? Чи ж будеш ти любов'ю? 
Ах, стань супутницею моїх кроків, 
торкнися знову голих цих рамен!

Ти вирви з моїх болісних рамен 
цю тугу за крильми, й на мої ноги

навісь хутчій тягар дрібненьких кроків, 
як дитинча моє спішить по крила, 
тих кроків, як за мене йшла з любов'ю 
дружина. О любов! Чи ж ти любов?

Так, я хвалю життя! Адже любов 
сама тягар ходи зніма з рамен; 
болючі крила рішуче з любов'ю 
сама ж і вирве — аж підкосить ноги; 
а там уже нові зів'ються крила, — 
тож пір'я скрізь, за кожним з моїх кроків.

Чим важче посування наших кроків, 
тим ближче пригортається любов.
О боже, невідомо, чи це крила 
мені вселили болість до рамен, 
чи тягота, яку вчувають ноги 
на кржнім кроці зустрічі з любов'ю?

Ж и т т Я 'Л ю б о в  чека б іл я  рамен.
Що на заваді стало моїх кроків?
Безумні ноги! Захмелілі крила!
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СОНЯЧНИЙ ЛІС
Ліс обступив мене 3 боків 
і рушив уперед.
Відчув в собі я плин дерев 
з мигтінням світла серед віт.

Сто раз ти з лісом 
в мені пройтись хотіла.
І раптом зупинився ліс — 
в ту хвилю, як до мене ти ступила.

І не було вже вороття.
Жила тепер з мойого кроку.
Твій світ в мої замкнувся відчуття: 
ловила через мене дух живиці, 
коли ожини шпилька 
подряпину залишить на нозі, 
твоя струмує кров;
черниці смак моїм сприймала піднебінням;
хорали комашині
йшли по мені в твій слух.
І спільним бачили ми зором 
повітря душного гойдливий рух.

І заворожений цим станом, 
я раптом зупинивсь.

А потім знову рушив ліс.
Як ти ввійшла до мене, так і вийшла. 
І мої органи чуттів тепер 
вже не могли ділитися з тобою; 
вчували біль від всіх шпильок ожини, 
стрясались від хоралів комашиних, 
від запаху живиці задихались 
і, одурманені страшним сп'янінням, 
серед повітря розпливлйсь сухого.

З цим лісом мчав і я — усе гукав, 
усе до слуху я звертавсь твойого, 
звертавсь до твоїх ніздрів, язика, 
до твоїх пальців, до твоїх очей.

А ліс летів в мені.

І в мить, коли до мого серця 
порожнє внеслося гніздо пташине, 
удруге — назавжди — спинився ліс.

і розспівалося порожнє те гніздо, 
і досі спів не замовкає.

З ДІВЧИНОЮ БІЛЯ КРИНИЧКИ В ЛУЗІ
Старим йдемо ми путівцем — 
шум греблі й не вщухав.
Шукає коник під кущем, 
волосся жовте трав.

Мов ослики, що гонять їх, 
бредуть за нами вслід 
твоїх шістнадцять і моїх 
мрійливих двадцять літ.

Криничка: хтів набрать води — 
задубла враз рука.
І твоя литонька сюди 
наблизилась струнка.

Ти з соломинки воду п'єш.
Свій образ залиши, 
щоб ласку пив твоїх очей 
і пив красу душі.

Кобилки скачуть; засіяв 
в честь тебе сонця диск —

викрешує об стебла трав 
зірок іскристий блиск.

Ми задивилися нараз 
з тобою в даль ясну.
Здається, те, що гаєм час, 
хвилює й далину:

немов з очей сльозинки дві 
засиділих відданок, 
ставки блискочуть, як живі, — 
і Овчічка, й Беранек.

Старим йдемо ми путівцем — 
шум греблі й не вщухав.
Шукає коник під кущем 
волосся жовте трав.

Мов ослики, що гонять їх, 
бредуть за нами вслід 
твоїх шістнадцять і моїх 
мрійливих двадцять літ.

ГОДИНА ЗАКОХАНИХ
Ти накрутила на палець листок осоки, 
на місце, де був золотий в тебе перстень. 
Я розмовляв ще із сонцем, 
а ти вже блідла, як місяць.

Раптом за нами шелест пройшов в осоці.
І ти поклала голову з тіні 
на її листя.
Від поруху цього затріпотіло у тебе волосся.
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Тільки ж крізь стебла жалка кропива, 
ревнивість землі, що в траві заховалась, 
листям палючим вжалила литку тобі.

Ти скрикнула,
і твій зляканий голос озвався луною. 
Земля пролягла між вас.

Помалу повернулась набік, 
і нас, нас обох, закрило

травою і листям. Таких розгублених, 
як ми, тієї ночі було 
тисячі. Тиша, велика риб'яча тиша 
під лускою шепоту там пропливала, 
з німими вустами місяця.

І здавалося нам, що серцем 
ми свойого сягаєм дна.
Але в нас відкривалась 
нова глибина...

МІЛАН К У Н Д Е Р А

Я ХОТІЛА Б

Я хотіла б собі піти 
туди, де немає красунь 
і дотепних чоловіків,— я хотіла б піти, 
де звичайнісінькі люди.

Ходімо. Там — годинник і стіл, 
а на ньому — великі сучки, мов очі вірного

пса.
Старий нам по чашці наллє молока, 
і тиха, мирна гутірка опромінить нам чола.

Ніхто ні на ноги мої, ні на груди
не буде глядіти. 

Кожен вслухатиметься в свій голубий голос, 
тому що голос — голубий, коли люди

прості,
зовсім прості, як козенята, як діти.

Ходімо. Там стоїть лава над потічком — 
тече й тече вода, невпинно й утішливо, 
адже велика втіха в тому, що вода тече, 
що миє лаву, береги, камінь, усе —

спокійно, без стогону.

СОБІ ПІТИ...

Там — широка лука, я розсію на ній 
сум, який груди стискає, з яким я не знала,

що маю робити,—
я сердита була, і мені почали закидати,

ніби я мщу
за те, що старію, що я негарна собою.

Ходімо. Буде там невеличкий вокзалик
з повитицею в ящиках, 

і старий черговий сурмитиме в дудку дитячу; 
вдалині вичахкуватиме, нагадуючи крокуюче

серце,
паровоз з кількома вагонами. 

Зорі, мій любий, не будуть нам сяяти в небі: 
замість них тріпотітимуть голубки — ти ж

казав,
що не любиш зір — холонучого каміння в

порожніх безоднях, 
а любиш голубків: я хочу, щоб ти пішов зі

мною туди,
хоч туди пішов, бо ти ніколи й ніде не бував

зі мною.
Ходімо.

КРАЩЕ Б ТИ МОВЧАВ...
Не згадуй про любов!
Вчуваю в кожнім твоїм слові 
я червоточину, нещирість.
«Люблю, люблю, люблю... » >
Але я знаю — твоє серце 
чужа оплутує коса.
Не запевняй, що то моє волосся!
Не вірю я, не вірю!
Адже твої слова — то очерет і ліс,
туман, куди хотів би ти,
насунувши на лоба капелюха, втекти.
Тебе я наскрізь бачу! За кожним словом

бачу я тебе!
Я знаю, куди йдеш! Мені відомі двері!
Мені відоме ймення, написане на них!
Твою я пристрасть добре відчуваю!

Ти озираєшся, і я в твоїх очах 
ловлю неспокій, ляк...

Мовчи, мовчи,
я знаю все!.. Ах, краще б не казав, 
що ти мене кохаєш... Краще б ти мовчав... 
Так, як тоді. Колись. Ще на початку.
Тоді ти був німий...
Немов ведмедик.
І слова про кохання не промовив, 
а був — саме кохання.
Ах, дорогий мій, любий, 
моя любов жагуча!

Що? Що ти сказав?
Мовчи вже ради бога!

З  ч е сь к о ї п ер е к л а в  Валент ин С Т Р У Т И Н С Ь К И И
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До 50-річчя з дня смерті Івана Франка

Іван Франко — поет не
зрівняно широкого д іапазо
ну й полум’яний борець, 
дивної могутності вчений і 
незламний громадський ді- 
яч-демократ — все своє ж ит
тя уважно стежив за по
явою нових талан тів , в тво
рах яких звучать волелюбні 
нотки, в рядках яких чути 
заклики до боротьби за щ а
стя знедолених.

Тому творчість славної 
дочки польського народу, 
поетеси-демократки М ар ії 
Конопніцької, без сумніву, 
зразу ж після виходу пер
ших збірок повинна була 
зацікавити великого Кам е
няра. Зацікавити своєю щи
рістю й простотою, звернен
ням до фольклору, любов’ю 
до скривджених.

І це було дійсно так . Іван 
Франко добре знав, вміло 
оцінював і пропагував все 
краще, що вийшло з-під пе
ра М ар ії Конопніцької.

Вж е вихід в св іт першої 
збірки польської авторки — 
«П оезії» (1881 р.) привер
нув увагу українського 
письменника. Про це св ід
чить, насамперед, хоча б 
той ф акт, що він зразу ж , у 
рік виходу збірки, знайшов 
місце для рецензії на ту  
книгу в журналі «Світ» , у 
редагуванні якого брав 
участь. Рецензію ту , досить 
близьку духом Франкові, 
написав один із прогресив
них діячів того часу Люд-

вік Інлендер. Автор статті 
вказував, зокрема, на те, 
що М арія Конопніцька вміє 
бачити зло поміщицько-ка
піталістичної дійсності, пла
че над знедоленими, але, 
одночасно, не пробуджує в 
них обурення, не кличе до 
боротьби. Найкращими в 
доробку поетеси автор ре
цензії вважав вірші «су
спільно-громадського зм і
сту» — твори, спрямовані 
проти «старих пересудів і 
спорохнілих установ».

У  80-тих роках минулого 
сторіччя Іван Франко к іль
ка разів висловлювався з 
приводу творчості Конопні
цької. Зауваження його бу
ли часом досить р ізкі, але 
все ж доброзичливі й спра
ведливі.

Великий Каменяр, бача
чи, що пансько-шляхетська 
критика піднімає на щит 
найменш цінне в доробку 
поетеси — ї ї  деякі «сльоз- 
ливі» стил ізац ії під фольк
лор, радив своїм друзям і 
читачам не захоплюватися 
отим найменш цінним, ігно
рувати його.

З цього погляду цікаві 
листи Франка до сільської 
вчительки, поетеси демокра

тичного напрямку Уляни 
Кравченко (Ю л ії Ш найдер) 
та листи до іншої поетеси, 
теж учительки, Климента 
Попович, котрі не раз над
силали своєму старшому по
радникові власні л ітератур
ні спроби для вміщення їх  
у журналі «Зоря».

У  листі до Уляни Крав
ченко від 27 лютого 1884 ро
ку Іван Франко, хвалячи 
вірш поетеси «Я Ваш а», за
уваж ує, що цей вірш нага
дує Конопніцьку, і зразу ж 
застер ігає: «Конопніцька
заведе Вас на бездоріжжя». 
Застереження це, видно, по
роджене тими (до речі, 
кількісно незначними) вір
шами Конопніцької, котрі, 
як згодом в статті «З галузі 
науки і літератури» 
(1891 р.) писав Франко, бу
ли не позбавлені «цукерко- 
ватої солодковатості навіть 
тих розчинів, які М . Коноп
ніцька на протязі багатьох 
років видавала за народну 
поезію».

В березні цього ж року 
Іван Франко ще раз про
сить Уляну Кравченко л ік у 
ватися від «наслідування 
Конопніцької».

Щ е більш критично (про
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цю критику, до речі, чомусь 
не згадую ть українські л іте 
ратурознавці) висловився 
Іван Франко про М. Коноп- 
ніцьку в одному з листів до 
Клименты Попович: «Се
правдива отрута, та Коноп- 
ніцька — не задля своїх 
думок і переконань — але 
задля свого стилю. Стиль ї ї  
надутий, реторичний, нена
туральний, а при тім  бли
скучий і звучний вірш ,—  чи
ста спокуса для кожного по- 
чаткуючого поета».

В  цьому вислові, порівня
но із зауваженнями в ли
стах до Уляни Кравченко, є 
нове й досить значиме для 
справи вивчення Франкових 
оцінок творчості польської 
поетеси.

Автор листа , як бачимо, 
ту т  ясно вказує на те, що 
«думки і переконання» Ко- 
нопніцької не чужі йому, 
але стиль ї ї  поезії вимагає 
критичного підходу. Бо як
що ї ї  дзвінку й блискучу 
форму використати лише 
для оспівування вітрів і 
хвиль, солов’їв і метеликів 
(вислів Франка з листа до 
Уляни Кравченко від 27 лю 
того 1884 року), то це при
несе тільки шкоду поезії — 
тій поезії, яка бореться про
ти зла, деспотизму, нерів
ності.

Я к  протиотруту на таке 
захоплення чужою формою 
й стилем Франко радив 
обом поетесам використати, 
насамперед, твори великого 
Кобзаря.

В цих оцінках письмен
ник, здається, виходив в ос
новному з розгляду ранніх 
віршів поетеси на селянську 
тематику, що були інколи й 
просякнуті отією , вже зга 
дуваною «цукерковатою со- 
лодковатістю».

Глибоко соціальні, анти
клерикальні драматичні 
фрагменти книги «З мину
лого» (яка , м іж  іншим, по
бачила св іт одночасно з 
першою збіркою поезій ав
торки, але не в Галичині і 
не в центрі Польщ і, а за 
тогочасним кордоном — у 
Л и тв і) , очевидно, свідомо

не були враховані критиком 
у згаданих оцінках, даних 
в листах початківцям.

Д о речі, називаючи в 
ста тт і «М арія Конопні- 
цька» основних героїв дра
матичних фрагментів книги 
«З минулого», Іван Франко 
помилково зарахував до їх  
числа (зам ість В а зал ія ) і 
Я н а Г у с а , який насправді є 
героєм значно пізнішого, на
віть не драматичного твору. 
На цей недогляд автора 
статт і «М арія Конопніцька» 
в нових виданнях Франка 
повинні звернути увагу ви
давці й коментатори.

Однією з характерних 
особливостей ставлення Ів а 
на Франка до М ар ії Коноп- 
ніцької є порівнювання й 
протиставлення творчості 
поетеси доробкові «селян
ського сина», в молодості 
демократично настроєного 
діяча, поета з Познанщи- 
ни — Яна Каспровича, з 
яким Франко довго дружив 
і співпрацював.

Вважаю чи, що справжня 
народна поезія в польській 
л ітератур і може зазвучати 
тільки  з-під селянської стр і
хи, Іван Франко спочатку 
покладав на Яна Каспрови
ча великі н ад ії, вважав йо
го за «зірку, яка сходить на 
горизонті польської л ітера
тури», шанував як співця, 
з чиїх вуст може зазвучати 
«справжня народна пое
з ія ...» , підтримував як «сп і
вака епопеї хлопського 
ж иття».

Великий Каменяр говорив 
про Каспровича навіть, як 
про подібного до Шевчен
ка поета, бо, мовляв, йшло
ся цро «дві ягоди з того са
мого поля, двох селянських 
синів, як і власною великою 
працею піднялися з сірої 
товпи простих людей і по 
щ аблях безлічі страждань і 
принижень видряпалися на 
т і височини, на яких ( .. .)  
можна осягнути деякі гори
зонти, розпізнати круті й 
заплутан і лю дські стежки».

Одночасно, в т ій  же с та т
т і («Поезія Яна Каспрови
ча», 1889 р.) Іван Франко,

говорячи про М арію Коноп- 
ніцьку, характеризує ї ї ,  як 
авторку, яка «замало знає 
ж иття народу», яка є «чи
стокровним епігоном ш ля
хетського романтизму». (Ц я 
оцінка, до речі, значно су
воріша за раніш у, дану в 
ста тт і про «Форпост» П ру
са, де Конопніцьку Франко 
ставив вище одного з кра
щих тодіш ніх поетів — Тео- 
ф іла Ленартовича).

Я к  бачимо, Іван Франко, 
всупереч твердженню Г . Д . 
Вервеса, не вважав тоді 
М . Конопніцьку першою 
(перед Каспровичем) автор
кою, «що може втілити в 
своїх творах найрадикальні- 
ші ідеали часу» '. За тако
го автора, як видно з вище 
наведеного, Іван Франко 
спочатку ( і потім, аж до 
розчарування в ньому) вва
жав саме Яна Каспровича.

Однак через якихось 
10 років, як це бачимо в 
дуже Цікавій і цінній статт і 
Франка «Сучасні польські 
поети» (1899 р .), великий 
Каменяр розчарувався в 
Каспровичеві, перестав вва
ж ати його співцем селян
ства. Каспрович-бо на той 
час уже відійшов від те
ми селянської недолі, так 
реалістично розкритої ним 
у циклі сонетів «З халупи», 
«Колишній вільнодумець» 
зайнявся переспівом б іблій
них сюжетів.

Це розчарування, можли
во, посилило потяг Івана 
Франка до поезії Конопні- 
цької, і тепер уже, в 1899 
році, Іван Франко дещо зм і
нив свою оцінку доробку 
польської поетеси, відзна
чив вищість Конопніцької 
над Каспровичем, вказав, 
зокрема, на те, що Коноп
ніцька підходить ближче до 
народної поезії, а Каспро- 
вич від неї відкотився.

Це сталося тому, пише 
Франко, що «Каспрович не 
любить своїх героїв, не лю
бить того люду» (підкрес- 1

1 Г. Д. Всрвес, «Іван Франко і питан
ня українсько-польських літературно- 
громадських взаємин 70—90-х років 
XIX ст.», В-во АН УРСР, Київ. 1957, 
стор. 299.
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лення Франка»— /. / \ ) ,  малює 
розумом і фантазією , а не 
чуттям», яке в поета «зов
сім не розвинене». Д ал і ж , 
знову порівнюючи творчість 
ПОЛЬСЬКИХ поеті»', уже ЦІЛ
КОМ категорично стверджує: 
« У  однім маленькім вірші 
Конопніцької є більше чут
тя , н іж  у цілій поезії Кас- 
провича».

Правда, в тій  же с та тт і, 
тільки трохи нижче, Франко 
все ж не втримався, щоб не 
зробити певного закиду пое
тесі в незнанні народного 
ж иття , зарахувавши Коноп- 
ніцьку до тих , хто «кон
струює... робочий ЛЮД», 
«дивлячися з вікна вагона 
або з вікна сільського двора 
та читаючи газети».

В за гал і, отож нова оцін
ка доробку Конопніцької, 
дана в статт і «Сучасні поль
ські поети», була набагато 
об’єктивніш а, так  би мови
ти, більш позитивна, аніж  
згадані оцінки в листах по
передніх років. Критик на
зиває поетесу людиною, т іс 
ніше інших «зв’язану з ін
тересами і задачами хвилі» , 
людиною, яка внесла до 
«сільської поезії», подібної 
до поезії Ленартовича, «ши
року освіту і ліберальні по
ступові думки». Автор ста т
т і відзначає як кращі тво
ри поетеси, народжені «ж и
вим враженням подій», зо
крема «Пан Бальцер в 
Б р аз іл ії» , і водночас заува
ж ує , що Конопніцька все ж 
«на все народне горе не зу
міла дати іншої відповіді 
понад звичайні буржуазні 
поклики: освіта, милосердя 
з додатком шляхетського: 
згода хати з двором».

Щ е одну, і треба сказати , 
найбільш правильну оцінку 
доробку Конопніцької дав 
Іван Франко в статті «М а
рія Конопніцька», яку опуб
л ікувала німецька газета 
«Д і цайт». С таттю  Франко 
написав з приводу 25-ти річ- 
чя творчої діяльності поете
си і в час, коли вона вже 
жила поблизу, в Галичині, 
а згодом навіть у самому 
Львові.

У  Франковій праці, яку, 
до речі, з і схваленням зу 
стріла Леся У кра їнка , дана 
узагальнююча характери
стика творчості поетеси, ви
значене ї ї  місце в польській 
л ітератур і, зроблений ко
роткий огляд громадсько- 
політичних і літературних 
поглядів, що вплинули на 
формування таланту Коноп
ніцької, коротко охаракте
ризовано першу й деякі на
ступні книги ї ї  поезійу а т а 
кож тоді ще незакінчену 
поему «Пан Бальцер в Б р а
з іл ії»  і разом з тим від
значені певні хиби в твор
чості ювіляра.

«Конопніцька,— пише на 
початку своєї статт і Іван 
Франко, — є безумовно най
більшою польською поете
сою і, поруч з Елізою  
Ожешко, найбільш талано
витою жінкою в л ітератур і 
не тільки польській, але й 
загальнослов’янській».

Д ал і відзначається, що 
найважніше й найбільш ха 
рактерне в М ар ії Конопні
цької — ідейний зм іст ї ї  
творів, прагнення змалюва
ти «польського селянина в 
цілій його сумній дійсності», 
вміння «польській народній 
пісні надати чарівного бли
ску і віднайти в ній незбаг- 
нуте багатство мелодій і 
мотивів», боротьба проти 
несправедливості й зла.

Франко відзначає також , 
що Конопніцької «описи 
безвихідної нужди, їдка іро
нія й гостро виш ліфувані 
оскарження на адресу гро
мадськості нагадую ть у де
чому терпкий стиль Н екра
сова і могутність вислову 
Достоєвського».

Я к  на певні (до речі, і 
раніше відзначувані) недо
ліки в творчості поетеси, 
Іван Франко вказував на 
невміння викрити причини 
несправедливості і зла, на 
деяку монотонність окремих 
творів, на слабку компози
цію «Пана Бальцера» та ін.

Наприкінці варто відзна
чити, що Франко, віддаючи 
данину тогочасній польській 
критиці, вбачав у творчості

Конопніцької впливи й про
яви позитивізму, що однак 
не відповідає дійсному ста 
ну речей.

С та ття  «М арія Конопні
цька» згодом лягла в осно
ву публічної лекц ії, присвя
ченої ювілярці, яку Іван 
Франко читав восени 1902 
року в товаристві «Січ» 
(текст лекц ії, на ж аль, і до
сі не знайдено).

Характерним і цікавим в 
усіх цих Франкових заува
женнях — схвальних і р із
ких, спокійних і гарячих — 
про поезію Конопніцької є 
те, що Франко завжди праг
нув не лише «критикувати», 
а й збільш увати в творчості 
поетеси вагу суспільно зна
чущих ідей, актуальних, пе
кучих проблем; прагнув 
спрямувати поезію славної 
польки до нових революцій
них горизонтів, допомогти 
їй творити поезію, що, «мов 
трубою, міліони зве з со
бою».

Іван Франко і М арія Ко
нопніцька .жили й творили 
в одну й ту саму епоху і 
певний час в одному й тому 
самому краї — Галичині, а 
пізніше навіть в одному й 
тому самому м істі— Львові.

Через це, незважаючи на 
різницю в суспільно-громад
ських і літературних погля
дах , обидва митці не раз 
виступали проти одного й 
того самого зла, захищ али 
знедолених синів і дочок 
двох народів — українсько
го й польського, не раз роз
в’язували тотожні пробле
ми, бралися за подібні те 
ми. Отож в творчості обох 
поетів-сучасників є чимало 
різних взаємозв’язків і взає
мовпливів. Вкажемо хоча б 
на деякі з них — важливі 
для обох слов’янських пое
тів .

Дещо спільне у змалю
ванні життя знедолених се
лян і їхн іх  дітей, у способах 
цього змалювання, у драма
тичному показі знедолених 
селян знаходимо між ранні
ми «малюнками» («О браз
ками») М ар ії Конопніцької
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і «Галицькими образками» 
Івана Ф ранка.

Певну ідейну й тематичну 
подібність мають цикл 
Франкових віршів «До Б р а
зилії» і поема Конопніцької 
«Пан Бальцер в Б р аз іл ії» . 
Там і там дана картина 
нужденного ж иття , яке ви
гнало селян Польщі й У кр а
їни ш укати щастя за океа
ном; там і там змальований 
важкий ш лях ем ігрантів та 
страхітливе ж иття в бразіль- 
ській пущі (в поемі, правда, 
це важке ж иття показано і 
дал і, аж до рееміграції гру
пи селян).

Обидва автори подорож 
переселенців та їх  життя за 
океаном на власні очі не 
бачили, а тому черпали в і
домості з тогочасних газет 
і розповідей ти х , що повер
талися на батьківщину 
(ста тт і польського л ітерато
ра Адольфа Дигасинського, 
оповіді польського реемі
гранта Ю зефа Бельцежака 
і ін .) . Обидва автори майже 
з однакових ідейних позицій 
висвітлювали тему ем ігра
ц ії. Внаслідок між текста
ми обох поетів є значна по
дібність, навіть лексична.

Це видно, зокрема, в сце
нах страшного переїзду за 
океан.

В  одному з віршів згада
ного циклу — у вірші «Лист 
із Б р аз іл ії»  Іван Франко 
змальовує, наприклад, таку 
картину:

«...На морі вмерло дев’ять душ 
народу;

їх замість погребу метали
в воду.

Най бог боронить від такої 
тьми,

Як матері ридали за дітьми,

Коли їх риби довгі, як ті балки.
Зубаті, чорні, рвали на

кавалки!»
Подібне зустрічаємо і в 

«Пані Бальцері» Конопні
цької:

«І стали діти умирати...
Але ніхто дітей як слід

там не ховав.
На них і глянуть мамі не

давали.
...їх вніч матроси в море

викидали.

...і люд не раз дививсь,
убитий горем,

Як за дитячим трупиком
пливла

Акула, чорна й- гостра,
як пила».

Особливо повинен зац іка
вити нас взаємозв’язок ' і, 
можливо, взаємовплив твор
чості обох поетів — авторів 
різних виступів проти так  
званих «єзу їт ів»  і, зокрема, 
проти так  званих «отців- 
змартвихвстанців».

Свого часу, в першій по
ловині минулого сторіччя, 
до Парижа з 'їхалася  сила- 
силенна різношерстих кле
рикалів. З них згодом, як 
отруйний гриб на гною, ви
росла войовнича єзуїтська 
організація .— «Змартвих- 
встанці». Отці-змартвих- 
встанці» боролися проти 
всього прогресивного й де
мократичного,, наполегливо 
зміцнювали католицизм, 
прагнули відродити ш ляхет
сько-магнатську «історичну» 
Польщ у «від моря до мо
ря».

Проти єзуїтів-«змартвих- 
встанців» піднялося все 
світле й передове Європи. 
Один з найдошкульніших 
ударів їм завдав 1884 року 
Іван Франко в статт і «Во- 
скресеніє чи погребеніє?»

Великий Каменяр відзна
чав у своїй ста тт і, що нео- 
езуїти несуть не воскресіння 
«Польщ і людовій, а погре- 
біння вс іє ї будочини поль
ського народу», викрив лю 
ту  ненависть і ворожість 
«змартвихвстанців» до «схо
ду» — до України , до всіє ї 
слов’янщини.

Подібний нещадний удар 
цій же клерикальній згра ї 
майже одночасно завдала й 
М арія Конопніцька, якій , 
напевно, були відомі окре
мі антикатолицькі твори 
Ф ранка, скаж імо, хоча б 
згадана стаття  «Воскресеніє 
чи погребеніє?», опублікова
на в ж урналі «Д іло».

Тим ударом був дивної 
саркастичної сили вірш «До 
отців-змартвихвстанців».

Рядки його гнівні й без
ж альні:

«...Шле Рим благословінь
аж вісім, шле із гуком: 

Благословіть усіх, хто в крові 
миє руки.

Хто з бруса гніту меч
й сьогодні не знімає 

Всім їм Христовий глас хай 
груди наповняє! 

Благословіть купців, що злото 
лічать радо.

Бо край, що кров святих 
злила, їм дано в спадок! 

Благословіть царів, монархів 
тих кривавих.

Бо в храмі щедрість їх нам 
вівтарі поставить! 

Благословіть усіх, що руки
простягають 

До вбогих-вбогих лат,
вдовиць що обдирають! 

Благословіть усіх, що хрест 
бруднять господній. 

Що божих посланців в ярмі 
гнітять сьогодні! 

Благословіть усіх, що світом 
управляють, 

Намісник-бо. Христа братами 
їх взиває!

Благословіть же віри
кривдників палкіше, 

Бо імена їх вирізьблять
на храму нішах!»

Антикатолицький гнів 
цього уривка безперечно пе
регукується не лише з гн і
вом Франкової статт і «Во
скресеніє чи погребеніє?», 
але й з статтею «Католи
цький панславізм». В ізьм і
мо хоча б уривок такий: 

«Згадаймо тільки  про ка
толицькі ордени «Хресто
носців» та «Мечових бра
тів» , котрі ріками лили кров 
слов’ян і литовців над Б а л 
тійським морем... Згадаймо 
про облудну політику пап і 
інтриги єзу їт ів  на дворі 
польських королів та  вель
мож, котрі довели до зло
щасної ун ії релігійної, до 
переслідування руського 
(тобто українського—/. Г .)  
люду зразу за його віру, а 
дал і й за народність, довели 
до його крайньої руїни і до 
великих та кривавих війн 
козацьких! Згадаймо про 
спалення Гуса».

Окремі твори М арії Ко
нопніцької та Івана Фран
ка мають ще більшу подіб
ність не лише тематичну та 
ідейну, а й ритмічну, стилі
стичную навіть текстуальну.

Поки що ми не знаємо, 
які саме твори українського 
поета читала польська пое-
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теса, але, зважаючи на дати 
появи Франкових творів у 
св іт, можемо хай поки що й 
гіпотетично говорити про 
вплив деяких Франкових 
поезій на поезії Конопні- 
цької.

У  1880 році великий К а 
меняр опублікував вірш 
«Земле, моя всеплодющая 
мати!». Ось кілька рядків 
ц ієї могутньої поезії:

«Земле, моя всеплодющая
мати,..

Дай теплоти, що розширює
груди,

Чистить чуття і відновлює кров,
Що до людей безграничную 

будить
Чисту любов!»

Сіма роками пізніше 
М. Конопніцька друкує в 
газеті «Кур ’єр Варш авскі» 
вірш «AdeSsa рагіа», що 
своєю темою, ідеєю, звер
ненням до Землі-матері і 
навіть ритмічним візерун
ком нагадує тільки що 
згаданий твір Ф ранка.

Про це свідчить хоча б 
оця строфа польського вір

ша, поданого в прозовому 
перекладі:

«О Земле!
О мати-роднтелько, з того

праху й костей,
Що засіяли тебе, печальну

і чорну,
Навчи нас самопожертвою

і подихом любові 
Здобути зерно!»

Подібне можна сказати і 
про вірш Конопніцької «О 
Земле!» та вірш Франка 
«Гримить! Благодатна пора 
наступає...» , написаний май
же за чверть сторіччя перед 
появою твору польської ав
торки. Ось, для порівняння, 
перші строфи обох творів.

У  Івана Ф ранка:

«Гримить! Благодатна пора
наступає,

Природу розкішная дрож
пронимає,

Жде спрагла земля
плодотворної зливи, 

І вітер над нею гуляє
бурхливий,

І з заходу темная хмара
летить —

Г римить!»

У М ар ії Конопніцької:

«Так де ж той грім весняний 
і де та буря,

Що струсоне твої долини
і твої підгір’я,

О Земле!».

Є певна ідейна й тема
тична близькість і між 
окремими прозовими твора
ми обох письменників.

Тема взаємозв’язків між 
творчістю Івана Франка і 
М ар ії Конопніцької отож, 
як бачимо, досить цікава і 
важлива.

Великий Каменяр з пова
гою ставився до найбільш 
цінного в доробку польської 
поетеси, пропагував найде- 
мократичніше з того дороб
ку, критикував незначне в 
ньому. В  творчості обох 
співців і борців за волю і 
національну незалежність 
своїх народів є чимало 
спільного, близького, в ок
ремих творах обох пись
менників відчуваються іі 
певні взаємовпливи, деталь
не вивчення яких ще чекає 
свого дослідника.

І. ГЛИНСЬКИЙ
м. Могилів-Подільський
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ІВАН
ФРАНКО
І ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА

Великому українськом у пись- 
менникові-революційному демок
рату Івану Я ковичу Ф ранку по 
праву належ ить одне з найпочес- 
ніших місць в лавах  борців за 
зближ ення і співробітництво сло
в ’янських народів. Як поет, про
за їк , л ітературний критик, пере
кладач, етнограф, дослідник і ко
ментатор текстів , Іван Франко, 
чудово володіючи слов’янськими 
мовами, уважно вивчав л ітера
турне ж иття слов’янських народів. 
У своїх статтях він ріш уче і гост
ро виступав проти замкнутості і 
відокремленості деяких слов’ян 
ських літераторів, які підмінюва
ли в своїх творах реальне ж иття 
різними естетськими і формаліс
тичними експериментами. Гаряче 
вітав великий Каменяр тих пись
менників, які правдиво відобража
ли реальну дійсність.

Протягом усього ж иття І. Фран
ко виявляв  інтерес до чеської і 
словацької л ітератур , високо ц і
нував твори видатних представни
к ів  чеського національного відрод
ж ення Я. К оллара, И. Ю нгмана,
В. Ганки, Ф. Ч елаковського, Ф. П а- 
лацького. Із окремими зразками 
духовного ж иття  чехів і словаків 
Франко познайомився ще в гі
м назії і тоді ж  палко захопився ни
ми. Під впливом учителів І. Верх- 
ратського і Ю. Турчинського він 
робить перші переклади з чеської 
мови, обравши для цього окремі 
розділи Краледворського і Зелено- 
горського рукописів. Ці твори, що

являю ть собою майстерну підроб
ку  народних епічних та ліричних 
пісень, свого часу сприяли фор
муванню  національної самосвідо
мості чехів, пригнічених австро- 
угорським абсолютизмом. Саме це 
й привабило до них молодого пе
рекладача.

Франко обирає з Краледворсько
го і Зеленогорського рукописів на
самперед ті твори, в яких  ідеться 
про гнів, боротьбу народу проти 
поневолю вачів. Одночасно з пере
кладами він пише і наукову роз
відку «Дещо про Рукопись Коро- 
ледворську», де захоплю ється пое
тичністю ц ієї т. зв. пам ’ятки  ста
ровини, ї ї  спрямованістю  проти 
іноземної експансії. «Видимо тут, 
—  писав Ф ранко,— заразом і гли
боку ненависть проти німців, кот
ра іскрою тліє в глибині серця че
хів , доки не вибухне колись яс 
ним полум’ям, а  що се сталось і 
коли се сталось, про те свідчить 
історія кривавими картинам и про 
Івана  Гуса і Ж и ж ку» .

Варта уваги  і досить емоціо
нальна згадка про словацького 
поета М артина Меднянського (що 
виступав під псевдонімом Душан 
Сава П епкін), я к у  знаходимо у 
Франковому «Л ітературному пись
мі», вміщеному в львівському сту
дентському ж урналі «Друг» у 
1 8 7 6  році. Тут так  само акцент 
робиться на поезіях, що оспівують 
і підносять любов до свободи і не
нависть до загарбників.

В елика заслуга Івана Франка

полягала в тому, що він перш ий 
познайомив україн ських  читачів з 
творами визначного чеського са
тирика і публіциста Карла Гавліч- 
ка-Боровського (1 8 2 1 — 1 8 5 6 ). 
П ереклади ного епіграм, зроблені 
українським  письменником, зн а
ходимо в ж урналі львівських г і
мназистів «Товариш » (1 8 8 8  р., 
№  1). Про них ідеться і в листі 
Франка до чеського етнографа і 
ж урналіста Ф рантіш ка Рж  его рж а:

«Посилаю Вам перш ий номер 
нашого нового м ісячника «Това
риш ». Вийшов він ще в липні, 
але досі мусив покутувати в по
л іц ії. Будьте л аскаві подати про 
нього відомість куди узнаєте за 
потрібне до чеських писем. По 
можності будемо ми звертати ува
гу на речі слов’янськ і. В 1-ому 
н-рі найдете переклад двох епі
грам Гавлічкових, а в другім н-рі 
думаю дати переклад його «Ті
рольських елегій», котрий влас
не нині я  скінчив і думаю, що хоч 
трохи свобідний, все таки буде 
досить вдатний».

Інтерес до творчості К. Г.-Бо- 
ровського не охолонув і пізніше. 
В 1 9 0 1  році у Львові вийшла 
в перекладах Івана Франка збір
ка вибраних творів чеського пись- 
м енника-сатирика. Сатира Боров- 
ського приваблю вала Франка то
му, що в них він знайш ов яскра
вий, вільний і пристрасний вираз 
думок, близьких і зрозумілих йому 
і всім кращ им представникам ук
раїн сько ї інтелігенції. Франко
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вбачав у  Гавлічку борця за на
ціональне визволення Ч ехії з-під 
австрійського гніту, а  також  бор
ця за народність літератури , за  
реалізм , за  простоту літературної 
мови.

До Ф ранкової зб ір к и в ір ш ів  Гав- 
лічка-Боровського ввійш ли поеми 
«Х рещ ення святого Владимира», 
«Ц ар Л аврін», «Тірольські еле
г ії»  і ц ілий ряд вірш ів та  епіграм. 
Слід відзначити, що, перекладаю 
чи вірші та  епіграми Г авлічка, 
Франко прагнув зберегти їхн ій  
глибокий соціальний зміст і на
родність. Рецензую чи ці перекла
ди, редактор ж урналу  «Словански 
пржеглед» Адольф Черний писав: 
« ...зі всіма труднощами він упо
рався блискуче, його переклад на
ближ ається до справді ідеальної 
точності і розуміння характеру  
оригіналу».

Франковим перекладам переду
вала досить велика стаття  про 
творчість К. Гавлічка-Боровського, 
автором я ко ї був сам перекладач. 
Говорячи про реалізм великого 
чеського сатирика, про його бо
ротьбу з реакційними явищ ами 
тогочасної дійсності, Іван  Франко 
пророче писав:

«Гавлічкова доба —  смію ска
зати  —  прийде ще і в самій Че
х ії. І то не тільки  як  політика. 
І я к  поет він буде ще мати свій 
ренесанс. Адже він —  найбільш е 
національний чеський поет. Гу
мор, дотеп, їдкість і простота 
чеської душі виявляю ться в його 
нечисленних творах так  ясно, так  
безпосередньо і ж иво, я к  у жод
ного іншого з чеських поетів. 
Особливо після космополітичної 
чеської поезії нової доби, п ісля 
кабінетних епопей і лірик В рхлі- 
цького, Сватоплука Чеха, Зейера 
—  Гавлічкова поезія смакує, я к  
чиста джерелова вода п ісля біль
ше або менше штучного загранич
ного вина. З сього погляду в Сло
в ’янщ ині є тільки  один поет, з 
яким можна порівняти Г авл ічка—  
а се наш Ш евченко».

Іван Франко виявл яв  інтерес і 
до творчості Я на Неруди, С. Ха
лупки , 10. Зейера, С. Чеха, 
Е. Красногорської, перекладав ті 
з їхн іх  поезій, в яких  відчутні 
громадська пристрасть, послідов
ний демократизм і народність.

Перу українського письменни

ка належ ить і ряд літературно- 
критичних статей про чеську л і
тературу, в яких  є висловлю ван
ня і зауваж ен н я  майже про кож 
ного чеського письменника XIX ст. 
У статті «Н ова чеська література, 
ї ї  розвій. Ярослав Врхліцький, 
його ж иття  і творчість. «Бар-К ох- 
ба», вміщеній у «Л ітературно-нау
ковому віснику» (1 8 9 9  р .) Іван 
Франко дає високу оцінку творам 
К. Г. Махи, В. Галка, Я . Неруди, 
С. Ч еха, А. Гейдука, В. Сладка та 
ін. Особливу увагу  приділено тут 
поету Я рославу Врхліцькому, тон
кій ліричності, бездоганній формі 
і багатству тематики його вірш ів. 
Проте, відзначаю чи позитивні ри
си творів чеського поета, Франко 
вказує водночас на властиві їм 
елементи схематизму, абстрактно
го філософствування, різко крити
кує поверховість думки, психоло
гічного розкриття характерів  ге
роїв.

П ерекладати твори Я. В рхліць- 
кого Франко почав значно раніш е 
—  ще в 1 8 8 5  році під псевдоні
мом «М ирон», він опублікував у 
вісімнадцятому номері галицької 
«Зорі» свій переклад вірш а «Дрі
маючий монах». 1 8 9 7  року укра
їнський  поет розпочинає роботу 
над перекладом історичної епопеї 
«Бар-К охба». Встиг він переклас
ти тільки  пролог, пісню четверту 
(«В ибранець Господній») і пісню 
шосту («Тур-С им он»), які були 
надруковані в «Л ітературно-нау
ковому в існику» в 1 8 9 9  р.

Чималий інтерес виявив Іван 
Франко і до творчості видатного 
чеського поета Йозефа С ватоплука 
М ахара ( 1 8 6 4 — 1 9 4 2 ). В статтях  
«З нової чесько ї літератури» 
(«Ж итє і слово», 1 8 9 5  р .), « 4 0 -і 
роковини Й. С. М ахара» («Л ітера
турно-науковий  в існ ик» , 1 9 0 4  р .) 
він високо оцінює ті з творів пое
та, де сміливо і пристрасно роз
в ’язано соціальні проблеми, реалі
стично передано картини ж иття 
народу, критикується  бурж уазний 
лад. Разом з тим Франко різко за 
судж ує спроби М ахара наслідува
ти модерністів. У країнський  пи
сьменник радить йому йти ш ля
хом реалістичного зображення 
ж иття.

Відхиляючи думку деяких чесь
ких критиків, як і нам агалися за 
рахувати  М ахара до декадентів, 
Франко в статті «Ч еська модер

на» і Й. С. Махар» в ідзначав: 
«Вже те одне, що Махар у своїх 
поезіях залю бки вибігає на полі
тичне поле, гаряче займ ається по
літичною боротьбою свого народу, 
не л як ається  бути в різкій опози
ц ії до найсильніш ої тепер у чехів 
політичної п артії і навіть осміяв 
ту  партію  в цілій сатиричній пое
мі «Божі в ояки » , —  вже те одно 
показує, що він не є н іякий  дека
дент, а просто собі талановитий 
поет, ж ивий і гарячий  чоловік, 
чех з сучасною європейською  ос
вітою, що вміє симпатизувати з 
боротьбою і емансипаційними зма
ганнями свого народу, та при тім 
уміє й критично дивитися та має 
відвагу безпощадно бичувати без
характерність та ш ахрайство, яко
го допускаю ться на народних ін
тересах тіснозорі або егоїстичні 
політики».

Франко переклав також  кілька 
поезій Й. С. М ахара. В 1 8 9 7  році 
він надрукував у ж урналі «Ж итє 
і слово» уривки з його поеми 
«М агдалена», як і являю ть собою 
різкий виступ проти лицемірної 
моралі буржуазного суспільства. 
В наступному році у «Л ітера
турно-науковому в існику» був 
вміщений Франків переклад вір
ша «Мати Гуса», а через сім ро
ків  (1 9 0 5  р.) у цьому ж  ж урналі 
—  переклади кількох поезій Ма
хара з циклу «Подорож до Кри
му».

Послідовним поборником друж 
би і рівноправності всіх слов’я н 
ських народів, великим ерудитом 
виступає Іван Франко і в статтях 
«Л ітературне відродження полуд
невої Русі і Ян Коллар» та  «Сло
в ’янська взаємність в розумінні 
Я на Коллара і тепер». Проблемам 
слов’ян сько ї взаємності був при
свячений і виступ ,україн ського  
письменника на з ’їзді слов’ян сько ї 
молоді у  Празі в 1 8 9 1  р. На са
мому початку, подякувавш и при
сутнім за теплі, привітні слова, 
сказан і на з ’їзді на його адресу і 
на адресу українського народу, 
І. Франко відзначив, що україн ц і 
не вперш е гостюють на чеській  
землі і що в сивину, століть захо
дять зв ’язки  між чехами і укра
їнцям и.

«Щ е давно, в XV ст., —  сказав  
на празькому з ’їзді письм енник,—  
приходили звідси до нас промені
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вільної віри від моравських бра
тів. Давно —  в тяж к і для чехів 
часи —  наш і богатирі, козаки за
порізькі воювали разом з вашим 
Ж ижкою  проти н імецької навали.

А пізніш е, в цьому столітті, 
наш і найкращ і люди, вчені, 
письменники і патріоти часто по
спіш али до П раги, я к  до дж ерела 
ж иво ї води». Згадавш и в зв 'я зк у  з 
цим імена Ш евченка, Бодянсько- 
го, Костомарова, Іван  Франко да
лі каж е:

«Ми приїхали , щоб сказати , що 
ми розуміємо слов’янську  взаєм
ність не я к  яку сь  єдину спеціаль
ну слов’ян ськ у  культуру , не я к  
як ісь  платонічні симпатії, не я к  
ф разу, а я к  важ ку  роботу в ім’я  
конкретних інтересів трудового на
роду слов’янського, передусім в 
ім ’я  інтересів кожного слов’я н 
ського народу, а  потім спільних 
інтересів усіх народів».

П рагнучи ближче познайомити 
у к раїн ськ у  громадськість із полі
тичним і культурним  ж иттям  чесь
кого народу, Франко пише ряд 
публіцистичних і наукових статей, 
де розповідає про ставлення че
хів  до слов’янства взагал і, а до 
російського народу зокрема («С ло
в ’ян ськ а  солідарність чех ів» , «Че
хи, росіяни і слов’яни зм »), про 
чеське село й народну освіту в Че
х ії («Село в полудневій Ч ех ії» , 
«Д іяльність чехів на ниві осві
ти » ).

Критикуючи сліпу орієнтацію  
частини чеської інтел ігенції на 
реакційну політику царського са
модержавства, Іван  Франко публі
кує в  1 8 8 7  році в газеті «К ур’єр 
Л ьвівський» ряд статей на цю те
му. Особливої уваги  заслуговує 
стаття  «До відома панів чех ів» , 
де письменник з гнівом обрушу
ється  на редакцію  чеського періо
дичного органу «П олітик», я к а  
передрукувала з французького 
ж урналу  статтю -некролог М іль- 
руа про відомого реакціонера Кат
кова. Франко з дош кульним сар
казмом розкриває справж нє облич
чя цього донощика європейсько
го масш табу (а  він його добре 
зн ав). В другій статті —  «Діло 
про К аткова» —  він писав: «К ат
ков ніколи не був і не може бути 
справж нім  репрезентантом росій
ського народу, російської інтелі
генц ії» . На справж ніх представ

ників російського народу Франко 
вказує чехам у  заклю чній  частині 
статті «До відома панів чех ів» : 
« ...Зрозум ійте, панове чехи, що, 
якщ о ви хочете єднатись з Росією, 
якщ о не втратили лю дської гід
ності, можете це робить з тією 
благороднішою частиною росій
ського сусп ільства, словом з Ро
сією Тургенева, Салтикова, Ч ер- 
ниш евського, Добролюбова, П иса
рева і т. д., а не з Росією Мещер
ського, Суворіна і К аткова». В 
цих щирих словах великого Ка
м еняра дуже легко побачити 
близькість до ленінського розу
міння двох національних культур 
в одній н ац ії. С таття допомогла 
частині чесько ї інтел ігенції визво
литися від впливу панславізм а, 
відіграла певну роль в справі про
паганди в Ч ехії прогресивної ро
сійської літератури .

Важко назвати  будь-кого з ук
ра їнських письменників і громад
ських діячів другої половини XIX 
ст., хто мав би так і широкі зв ’я з 
ки  з представниками чеської 
культури , я к  Іван  Франко. Він був 
особисто знайомий і листувався 
з чеськими письменниками і вче
ними Ф. Рж егорж ем, Я. Врхліць- 
ким, Й. С. Махаром, Р . бсенською 
(перекладачем  творів Т. Г. Ш ев
ченка, Лесі У країнки, І. Франка 
на чеську  мову), Ч. Зібртом, І. По
лівкою, Ф. Главачком та  ін. З од
ними Франко обмінювався кни га
ми та ж урналам и, іншим допома
гав  діловими порадами. Т ак, 
Ф. Рж егорж у він вислав бібліо
графію і матеріали про М. Ш аш - 
кевича, а  Руж ені Єсенській допо
міг відредагувати переклади тво
рів великого Кобзаря на чеську  
мову. Свідченням останнього може 
бути докладна рецензія  Івана  
Ф ранка на переклади Р. бсен- 
ської, знайдена і вперш е опублі
кована вж е в наш  час словацьким 
україн істом  М. Мольнаром.

П редставники передової чесь
ко ї культури  вбачали в особі Ів а 
на Ф ранка свого щирого друга і 
сп ільника, борця за  національне 
і соціальне визволення слов’ян 
ських народів, виразника демокра
тичних прагнень і сподівань. 
«П ропагандист соціалізму на за
хідноукраїнських землях, —  пи
ше літературознавець М икулаш 
Н еврлий,—  він найбільш е соліда-
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ризувався з молодим чеським ре
волюційним поколінням, яке в 
9 0 -х  роках XIX ст. репрезентува
ли чеські прогресивні студенти, 
об'єднані трохи згодом з чеськими 
соціал-демократичними «Омладі- 
намн» (ю нац ьким и .. робітничими 
гурткам и). В цьому поколінні ба
чив Франко не лиш е гарячих 
чеських патріотів, але й носіїв со
ц іалістичних ідей».

В творах Івана Ф ранка чехи і 
словаки, які в тон час перебували 
в тяж ких умовах австро-угорсько- 
го поневолення, одразу ж  відчули 
пильну увагу до соціальних проб
лем, палкий заклик  до боротьби за 
кращ е майбутнє, безкомпромісне 
викриття потворності кап італ іс
тичного суспільства. Саме тому 
вж е наприкінці минулого століття 
Ф ранко-письменник і привер
нув до себе увагу  чеської і сло
вацько ї громадськості. Починаючи 
з 1 8 8 9  року, коли в газеті «До- 
м аж ліцке лісти» було надруковано 
уривок з повісті «Лель і П олель», 
твори великого К аменяра система
тично поширю ю ться в чеських і 
словацьких перекладах. Перед тут 
ведуть чехи, в яки х  у  середині 
1 8 9 2  року з ’я вл яється  перш е ок
реме видання Ф ранка чеською  мо
вою —  оповідання «На дні» . Ав
тором цього перекладу була Бо
гу слава Соколова. На цю невели
к у  книж ечку знаходимо критичні 
відгуки в ж урналах  «Ч ас» 
< 18 9 3  р., Л ї 5 ), «Л ітерарні л іс
ти» (1 8 9 3  р., Л? 1 2 ) і «Н іва» 
(1 8 9 3  р., Л ; 1 1 ). Майже всі ре
цензенти відзначаю ть майстерне 
зображ ення автором кап італ істич
ного суспільства, підкреслю ють 
класовий  підхід до зображ уваних 
подій і героїв. Т ак, наприклад, 
Арношт П рохазка в «Л ітерарніх 
л істах»  прямо пиш е, що в опові
данні Ф ранка відбився протест 
проти тогочасного соціального л а 
ду. Такою ж самою неприхованою  
політичною тенденцією позначена 
Гі рецензія в «Ж урналі чеського 
студентства», автором яко ї в важ а
ють Я рослава В. Буріана. Тут 
зроблена спроба розібратися в то
му, що критик вваж ає найхарак
тернішим для вс іє ї творчості у к 
раїнського письменника, а саме—  
в його вмінні осягати навколиш нє 
ж иття очима трудящ ої людини. В 
цьому відношенні рецензент вва
ж ає оповідання «На дні» одним

з найцікавіш их творів світової 
л ітератури .

1 8 9 8  року в популярній «Сві
товій бібліотеці» виходить одра
зу дві книж ки  Франка —  повість 
« B o a  c o n s t r i c t o r »  в перекладі 
Ф рантіш ка Главачка і драма «Ук
радене щ астя» , перекладена Ярос
лавом Розводою. Коротенький біо
графічний нарис, який  Я. Розвода 
додав до свого перекладу, написа
но з цілком демократичних пози
цій. Автор виявив непогану обіз
наність з історією У країни й ос
новними рисами творчості Івана  
Ф ранка. Особливо підкреслю є він 
тісний ідейний контакт письмен
ника з народом, характеризує 
Ф ранка я к  справж нього реаліста, 
виразника найпотаємніш их думок 

% і сподівань українського народу.
Критика загалом прихильно зу 

стріла обидва ці переклади, хоча 
дехто н звинувачував переклада
чів, насамперед Ф. Главачка, в 
певних стилістичних похибках. 
Щодо самих творів, то особливо 
тепло зустріла критика повість 
« B o a  c o n s t r i c t o r » .  Т ак, видат
ний чеський л ітературознавець 
Ф. К. Ш альда в своєму відгуку 
назвав  Ф ранка «сміливим і при
страсним письменником», а його 
твір —  «блискучим зразком ду
ш евної відваги і ш ляхетності» . 
П ’єса «Украдене щ астя» також  
викликала певний інтерес у чесь
ких театральних діячів та крити
к ів , проте більш ість рецензентів 
сприйняли ї ї  т ільки  я к  «тради
ційну драму подруж ньої зради», 
не помітивш и ї ї  викривального 
характеру  й соціальної загостре
ності. Як звичайну сімейну драму 
трактували  «Украдене щ астя» і 
на сценах тогочасних чеських те
атрів  (в  1 9 0 0  році п ’єсу поставив 
театр міста Їндрж ихув-Градець, в 
1 9 0 7  р. —  «П іш тєків» театр 
м. П раги, а в 1 9 1 7 р .  —  театр 
міста Табор. В 1 9 2 5  році світло 
рампи побачила навіть опера «Ук
радене щ астя» , музику до яко ї на
писав композитор Владімір Амб- 
рос).

Про популярність Івана Фран
ка в Чехословаччині к інця мину
лого століття свідчать і ті критич
ні статті й нотатки, що з ’явилися 
в чеській  та словацькій  періодиці 
з нагоди 25-річного ювілею л іте
ратурної діяльності письменника. 
Так, у ж урналі «Час» (1 8 9 8  р .)

знаходимо статтю Ф рантіш ка Гла
вачка «Іван Ф ранко», я к а  містить 
досить грунтовний огляд усієї 
його творчості. Автор високо оці
нює різнобарвну літературну па
літру Ф ранка, підкреслю є заслуги 
його я к  перекладача чеських кл а
сиків —  К. Гавлічка-Боровського, 
Я. Неруди, С. Чеха, Ю. Зейєра та 
И. С. М ахара.

К ількість літературознавчих 
праць, присвячених Франковій 
творчості, істотно збільш ується в 
Чехословаччині в перші десяти
л іття  нашого століття. Причини 
тако ї уваги  пояснив, між іншим, у 
1 9 0 7  році друг Ф ранка Адольф 
Черний, редактор і засновник ж ур
налу «Словански пржеглед» у 
передмові до «Галицьких образ- 
к ів» , що вийш ли тоді ж  окремою 
книжкою  в гарних перекладах 
Я. В. Буріана. С характеризувавш и 
Івана Франка як  видатного пред
ставника у к раїн ськ о ї культури, 
Адольф Черний писав:

«П рагнення до свободи, про
гресу і щ астя народу привели йо
го до ідеалів соціалізму, зробили 
справжнім демократом, який  бо
ронить знедолених і скривдж е
них, виступає за визволення тру
дового люду од приниж ень, біди, 
експлуатац ії, бореться за  еконо
мічне і духовне піднесення най- 
ш ирш их народних мас.

П рагнення до правди привело 
його до реалізму, який  він широ
ко використовує, стверджую чи 
свої соціальні й національні ідеа
ли. Проте було б неправильно ду
мати, що Франко обмежується 
лиш е реалістичним напрямком —  
в його творчості знаходимо роман
тичні й фантастичні струмки. Зга
даймо хоча б його історико-уто- 
п ічну повість «Захар Б еркут» , 
романтичний ескіз «Без роботи» 
або драматичну фантазію  «Сон 
к н я зя  Святослава» та ніжне 
«З ів ’яле листя» . Та все ж  реаліс
тичний струмінь, реалістичний 
підхід до зображуваного є найха
рактернішою  ознакою творчості 
Івана  Ф ранка».

Вартий уваги і щирий відгук в 
словацькій  газеті «Народне но
віш і» (7  вересня 1 9 0 9  р .) на по
становку аматорським театром 
м. Н адьялака п ’єси Івана Франка 
«Украдене щ астя» в словацькому 
перекладі Івана Лілге-Лисецького.
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Рецензент, яки й  пише під псевдо
німом «А стероїд», дав високу 
оцінку драмі, відзначає багато
гранність ус іє ї л ітературної твор
чості Ф ранка. «З політичних при
чин, —  читаємо в рецензії, —  
багато хто із сп іввітчизників не
дооцінює його д іяльн ість. Це не 
раз завдавало болю його серцю, 
багато в чому утрудню вало його 
працю, ставило перепони на його 
життєвому ш ляху. Проте немає 
сумніву в тому, що його твор
чість діж деться визнання і спра
ведливої оц інки».

З перекладів творів Ф ранка, 
зроблених на початку століття, 
варто було б назвати ще збір
ку оповідань, з якою словаків 
познайомили В. Буріан  і Ф. Во- 
труба (останній  пізніш е став ви
датним критиком). Книж ка ця, 
що складалася з п 'я ти  оповідань 
письменника, вийш ла у 1 9 І 4  р. 
В передмові, автором яко ї в ва
ж аю ть Ф. Вотрубу, поряд з до
кладною розповіддю про творчість 
Ф ранка, йдеться про народність і 
револю ційну спрямованість ук ра
їнського автора.

З поезією Івана Франка в Че- 
хословаччині познайомилися п із
ніш е, ніж  з прозою та драм атур
гією. Вперше добірка його вірш ів 
з 'я ви л ася  в ж урналі «Словански 
пржеглед» (1 9 0 1  р., N° 3 ) в пе
рекладах Руж ени Єсенської. Це 
були поезії: «Розвійтеся з вітром, 
листочки з ів ’я л і» , «В П еремишлі, 
де Сян пливе земний», «Оце тая  
стеж ечка» (із збірки « З ів 'яле  лис
т я » ), «У долині село л еж и ть» , 
«Ходить вітер по ж иті»  (із збір
ки «Із днів ж урби») та к ілька  
творів з книж ки  «Мій Ізм арагд». 
Хоча в цих перекладах і відчу
вається  прагнення точно відтвори
ти зміст, вони ще досить слабо 
віддають найхарактерніш і від
тінки  перш отвору.

Через два роки Р. Єсенська вмі
щує в «Слованскому прж егледі» 
(1 9 0 3  р., N  5 ) вірш і Ф ранка 
«Н ехай і так , що згину я .. .» ,  «Я к 
почуєш вночі край  свойого в ікна» 
та  «П ривид». Трохи пізніш е 
Адольф Черний під псевдонімом 
Я. Рубін публікує в «Слованско
му пржегледі» (1 9 0 7  р., N° 9 ) 
свої переклади вірш ів «Як там у 
небі», «Говорить дурень в серці

своїм», «Як трапиться тобі в гро
мадськім ділі», «Сонет». П ерекла
ди Черного зроблені майстерно.

Серед тогочасних критичних 
відгуків на творчість Іван а  Фран
ка в чеській пресі важ ли ве місце 
займаю ть праці відомого вченого- 
славіста Я на М ахала, яки й  над
звичайно високо ц інував у к р а їн 
ського худож ника слова, вваж аю 
чи його видатним письменником.
«В усіх своїх творах, —  писав 
Махал в книзі «Слов’янщ ина. К ар
тина ї ї  минулого та сучасного» 
(1 9 1 2  р .) ,— виступає Франко піо
нером прогресу, поборником со
ц іальної справедливості, апосто
лом дійового патріотизм у». Все
бічному аналізу  Я . М ахал піддав 
творчість Ф ранка і в третьому то
мі своєї кап італ ьно ї праці «Сло
в ’янськ і л ітератури » .

Набагато бідніші перекладами 
і публікаціям и про Ів ан а  Ф ранка 
2 0 — 4 0 -і роки нашого століття.
За часів існ уванн я  бурж уазної 
Ч ехословаччини вийшло тільки  
два книж кових видання творів 
українського  письменника. Це 
збірка «М аніпулянтка та  інші но
вели» (1 9 2 0  р .) в перекладах 
К рж иш тяни Груш кової та  повість 
«Захар  Б еркут» (1 9 3 1  р .), пере
кладена Й. Гаєвським. Обидві 
книж ки  мали передмови, автора
ми яки х  були самі перекладачі.

П ісля визволення Ч ехословач
чини од німецько-ф аш истських 
загарбників знову посилю ється ін
терес до творчості К аменяра. Вже 
в 1 9 4 9  році М арія Н еврлая 
вмістила в газеті «Лідова об- 
рода» свій переклад оповідання 
«Schon schreiben».

У тому ж  номері ц іє ї газети  . 
знаходимо і переклади кількох 
вірш ів нашого поета, зроблені Зде- 
нею Богмовою та Індржихом Мо- 
равцем.

врож айним  на переклади з 
Ф ранка був у Чехословаччині 
1 9 5 1  рік, коли одна по одній з 'я 
вилися чотири книж ки , а  саме: 
повісті «Борислав см іється» і 
« B o a  c o n s t r i c t o r »  (видавництво 
«РО Г»), невелика збірочка, до 
яко ї увійш ли дві новели «Я к Юра 
Ш икманюк брів Черемош» і 
«Терен у нозі» (видавництво 
«М елантріх»), однотомник опові
дань під загальною  назвою «Р у

бач» (видавництво «Свобода») та 
книга «О повідання», яку  випусти
ло «Слов’янське видавництво» в 
серії «Бібліотека слов’янських 
к л аси к ів» . Перші три з названих 
книг переклав Рудольф Гулька —  
на той час один з кращ их знавців 
і перекладачів українського ху
дожнього слова. «О повідання» пе
реклав А. Лебеда. Працю обох пе
рекладачів не можна .назвати дос
коналою. Якщо Р. Гулька (в біль
шості випадків) збіднює Франкову 
палітру  своїм методом дослівного 
перекладу, то А. Лебеда, навпаки, 
зниж ує художню ефективність 
твору надто вільним поводженням 
з оригіналом.

Того ж  1 951  року в антології 
ук раїн ськ о ї поезії «П еремагати і 
ж ити» чехи вперш е дізналися про 
ш ирокий творчий діапазон Фран- 
ка-поета. Р. бсенська і А. Черний 
перекладали свого часу тільки  
поезії суто інтимного плану, го
ловним чином із збірки «З ів ’яле 
л истя» . Тепер великий Каменяр 
постав перед чеським читачем як  
худож ник слова, якому однаково 
підвладні і н іж на л іра, і меч са
тирика. . П ереклади з антології 
«П еремагати і ж ити» належ ать 
Я. Т уречку-їзерськом у, М. Мар- 
чановій, І. Моравцю, 3. Богмовій.

Визначною подією у чехосло
вацькому ф ранкознавстві була ви
дана в Празі в 1 9 5 2  році моно
графія М икулаш а Неврлого «Іван
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Франко —  україн ський  поет-ре- 
волю ціонер» —  перш а в Чехосло- 
ваччині грунтовна м арксистська 
п раця про українського  письмен
ника. Використавш и роботи ра
дянських дослідників, маловідомі 
й забуті матеріали, автор розкри
ває  образ Ф ранка я к  громадянина, 
борця за волю і прогрес, великого 
народного митця. Водночас Ми- 
кулаш  Неврлий пише і про зна
чення великого Каменяра не тільки  
я к  національного, але й я к  загал ь
нолюдського майстра слова, чиє 
місце, за  його думкою, —  поруч 
із найвизначніш ими представни
ками світової культури . Крім ан а
лізу  творчості І. Ф ранка і харак
теристики його зв 'я зк ів  з передо
вими чеськими письменниками і 
громадськими діячами, автор наво
дить досить солідну бібліографію 
статей і рецензій про нього, опуб
лікованих у чеських періодичних 
виданнях.

З нагоди сторіччя з дня народ
ж ення І. Ф ранка в Братіславі на
прикінці травня 1 9 5 6  року було 
проведено за  ініціативою  Сло
вацько ї Академії наук спеціальну 
конференцію, присвячену нашому 
великому співвітчизникові. Пи
танням  творчості письменника, 
його ідейної близькості з чеською  
і словацькою  літературам и при
святили  свої доповіді академ ік 
А. Мраз (« Іван  Франко про 
Я на К оллара»), вчен і-україн істи  
М. Мольнар («С тавлення Ф ранка 
до чеської і словацької кул ьту 
р и » ), М. Н еврлий («С тавлення 
Ф ранка до сучасної йому чеської 
політики »), а  також  дослідники і 
перекладачі К. Рипачек, Ф. Глава- 
чек, 3. К оутенська. П ізніше (у  
1 9 5 9  р .) матеріали ц іє ї конферен
ц ії були опубліковані в збірнику 
«З історії чехословацько-україн
ських зв 'я зк ів » .

Варто згадати тут і велику 
к ільк ість  статей, як і з 'я ви л и ся  в 
чехословацькій  періодиці протя
гом 1 9 5 6  року. Хоча більш ість з 
них м ала газетний характер, про
те всі вони свідчили про великий 
інтерес в Чехословаччині до Фран
ка . Це і стаття «Вічний револю
ціонер Іван  Франко» М. Готліба 
(«Р уде право» , 2 6  серпня 
1 9 5 6  р .), і нотатки про поета, 
що належ ать перу Ф. Соукупа 
(«К вєти » , Я® 4 1 , 1 9 5 6  р .), і де

сятки  інш их схвильованих відгу
к ів , сповнених щ ирої любові й 
п риязн і до великого сина у к р а їн 
ського народу. У явлення про лю
бов і повагу, з якою  кращ і пред
ставники  чеської і словацької 
культури , сучасники Ф ранка, ста
вилися до великого письменника, 
даю ть статті-спогади, написані 
народним художником Людвиком 
Кубою (« Я к  я  познайомився з 
І. Ф ранком», «Словански прж ег- 
лед» , 1 9 5 6  р., Я® 7) і переклада
чем Франтішком Главачком («Д е
к іл ька  згадок про І. Ф ранка», 
«П рага —  М осква», 1 9 5 6  р., 
Я® 1 1 ).

Про це ж  ідеться і в збірнику 
документів « З в 'я зк и  Івана  Фран
ка з чехами та словакам и», вида
ному в 1 9 5 7  р. в Братіславі.

З цікавими й грунтовними пра
цями виступили в дні ювілею і 
провідні чехословацькі україн істи  
М. Мольнар (брош ура «Великий 
син українського народу Іван  
Ф ранко») і М. Неврлий (« І . Фран
ко і дитяча л ітература» , «Злати  
М ай», 1 9 5 6  р ., Я® 2 ). Та й саме 
святкуван н я  в Чехословаччині 
Франкового ювілею, його масовість 
було знаменним явищ ем, яскра
вим проявом нового в україн сько- 
чехословацьких культурних взає
минах.

Роботу над перекладами поетич
ної спадщ ини Івана  Ф ранка про
довжили в наш і дні Ян В ладислав, 
Марія М арчанова, Ян Т уречек- 
Ізерський, Зденька Ганусова. На
слідком ї ї  було перш е окреме ви

дання чеською мовою поетичних 
творів великого Каменяра, яке  ви
пустило ювілейного 1 9 5 6  року 
п разьке видавництво худож ньої 
літератури , музики та  мистецтва. 
Упорядник збірки Ян Владислав 
(він же і автор змістовної п ісля
мови) вибрав з поезії Франка все 
найваж ливіш е і найхарактерніш е, 
показав його і проникливим ліри
ком, і пристрасним публіцистом.

1 9 5 6  року, після сорокарічної 
перерви, повернулась до реперту
ару  чеського театру і драма Івана 
Ф ранка «У крадене щ астя» , пере
кладена Карлом Мартінком і 
Зденьком Дигріном і надрукована 
видавництвом «Орбіс». Тоді ж  во
на побачила світло рампи у Пів- 
нічночеському театрі міста Лібе- 
рец (реж исер М. Воируба). Рецен
зуючи цю виставу в ж урналі 
«П рага —  Москва» (1 9 5 6  р., 
Я® 5 ), Ірж і Флічек підкреслю вав 
і соціальне звучан ня  ц ієї перлини 
україн сько ї театральної класики.

Поки що йш лося про чехів. А 
я к  ж е відгукнулися на ювілей Ка
меняра словаки? За к іл ька  років 
до того Феро Новоградчан пере
клав  драму «Украдене щ астя» 
(1 9 5 1  р .), а ПІ. Копердан позна
йомив читачів із своїми пере
кладами оповідань українського 
письменника. Ю вілейного року в 
Братіславі вийшло дві книж ки  —  
повість «Захар  Б еркут» (переклад 
Людмили П ікулової, післямова 
Марти Л есної) і великий том опо
відань, яким  словацьке видавни
цтво худож ньої літератури  поча
ло видання вибраних творів Фран
к а . Згодом вийшло ще два томи 
—  «Борислав сміється» та  інші 
повісті (1 9 5 8  р .) і повісті «Ос
нови суспільності» і «П ерехресні 
стеж ки» (1 9 5 9  р .). В перекладі 
прозових творів брали участь 
Е. Ш тефан, М. Л ічкова, П. Лічко, 
К. Рипачек. Таким чином, у сло
ваків  перекладено вж е всі кращ і 
прозові й драматичні твори укра
їнського письменника, але, на 
ж аль , словацький читач ще й досі 
не має ніякого уявл ен н я  про 
Ф ранка-поета. Можливо, цю істот
ну прогалину заповнить том Фран
кових поезій у вж е згадуваному 
вище зібранні творів, яки й , я к  по
відомляла словацька преса, має 
вийти найближчим часом.

Геннадій КОНОВАЛОВ
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Тшебятівські

ПІСНЯ

Похмурі гори, подекуди 
вкриті темно-зеленим лісом, 
в ярах ще лежить сн іг, а зе
лена долина вже полум'яніє 
весняними квітами, дзвінко 
щебечуть жайворонки — і 
раптом у загальну симфонію 
весни вплітається ніжна п іс
ня пастухів . Чарівно лунає 
вона над срібним Саном. 
Знайома мелодія, ї ї  можна 
почути і над Ворсклою, і над 
Десною, і над Россю.

Вона котиться луною по 
багатьох селах польської 
землі. Українц ів можна зу
стріти не тільки на М азурах 
і Люблінщ ині. Вроцлавщині 
і перемишлянській землі, а її 
між Одером і Нейсе. Л унає 
пісня під акомпанемент бан
дури — це тш ебятівська ка
пела виконує пісню на сло
ва Тараса Шевченка «Реве 
та стогне Дніпр широкий». 
Аматори акомпанують собі 
на шести бандурах. А поча

лося все з однієї бандури. 
Було це п’ять років тому. 
В  соту річницю смерті 
Т . Г . Шевченка М іністерство 
культури Радянської У к р а ї
ни надіслало з Києва в да
рунок Українському су
спільно-культурному това
риству у Варш аві бандуру, 
на якій було вирізьблене 
слово «Україна» — марка 
Чернігівської фабрики му
зичних інструментів. Співро
бітники У С К Т "  у Варш аві 
зраділи подарунку, але спо
чатку не знали навіть, де 
знайти бандуриста. І от п іс
ля подорожі до Щ еціна ін
струмент опинився в Тшебя- 
тові. З захопленням і хви
люванням розглядали укра
їнц і, що живуть в Тшебято- 
ві, справжню бандуру, а 
один з них — Степан Ш ум 
ка — навіть наважився ви
словити припущення, що та 
ку бандуру можна зробити 
і власними силами. Доти 
Степана Ш ум ку знали тут 
як колісника, отже, дехто 
сприйняв його заяву як 
жарт. Та вже наступного 
дня Ш умка заходився вимі

бандуристи.

рювати інструмент і вивчати 
кожну деталь. Перешкод ви
никало чимало. Треба було 
дістати  добре висушене де-, 
рево, бажано тополю. Зго
дом в сусідньому селі С те
пан Ш умка знайшов мате
ріал аж на чотири бандури. 
Майстер працював з надзви
чайним захопленням.

«Таким чином, — розпові
дає керівник аматорської 
капели, — перші дві банду
ри фабрики Степана Ш ум 
ки дали початок нашій ка
пелі. На одній почав грати 
сам Ш ум ка, а на другій Іван 
Бабицький. В ід  1 листопада 
1962 р. ми почали науку му
зики і співу при акомпане
менті трьох бандур. Два ін
струменти надіслав з Вар
шави У С К Т ... Минуло пів
року, Ш умка закінчив остан
ні дві бандури, багато легші 
і кращі, з гарними голосами. 
Тепер робить уже п’яту бан
дуру і вкладає в неї всі свої 
знання і уміння, щоб надати 
ще більшої музичної варто
сті та естетичного вигляду».

Капела одержує з Києва 
ноти, пісні і поради. З Києва
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артистка Гриценко надісла
ла музикам книжку «Ш кола 
гри на бандурі»,,яка справді 
стала школою для тшебятів- 
ських аматорів. Прізвища 
Софіенко, Гриценко і Гален
ко — чарівного тріо банду
ристок з столиці України — 
ту т  добре відомі ще з 1963 
року, коли вони разом з ін
шими артистами виступали 
в Щ еціні.

Про історію першої бан
дури і організацію тшебятів- 
ської аматорської капели ми 
довідалися з «Українського 
календаря», що видається 
Українським сустіільно-куль- 
турним товариством у Поль
щ і. В тім , нічого дивного в 
цій історії нема, вона лише 
характеризує широкий і не
стримний потяг українців, 
що живуть на землях брат
ньої Польщ і, до рідної пісні, 
до милозвучної української 
музики.

Проїдьте північною низо
виною Польщ і, по Вармій- 
сько-мазурській землі, яку 
після війни повернули до 
ж иття поляки разом з ук 
раїнцями, завітайте у села 
Гданського воєводства, Л іг- 
ніцького, Голдапського пові
ту , Кошалінського воєвод
ства, на Вроцлавщину, де 
живуть п’ятнадцять тисяч 
українців, і ви почуєте пре
красні пісні, побачите ама

торські вистави, народні тан 
ки, милі вашому серцю з са
мого дитинства. А  театраль
не ж иття аматорських гурт
ків! Все це показує, як в 
атмосфері інтернаціоналізму 
і братерської дружби роз
квітає культура українців, 
що живуть на польських 
землях. Насамперед тут  
створені необхідні умови для 
навчання дітей рідної мо
ви. Ось перші дані про ви
вчення української мови з 
1952/53 навчального року: 
пунктів — 24, учнів — 487, 
в 1955/56 к ількість пунктів 
зростає до 82 (1625 учн ів). 
А  ось цифри за 1964/65 на
вчальний рік: 130 пунктів
навчання з 2268 учнями, 2 
початкові українські школи 
(161 учень), 2 ліцеї (ЗОЇ 
учень). Всього навчанням 
охоплено 2730 дітей.

Микола Сивіцький в своїй 
статті «На шкільній лаві» , 
надрукованій в «Українсько
му календарі», розповідає, з 
якою прихильністю став
ляться до шкільних потреб 
українського населення пар
тійні організації та М ін іс
терство освіти П Н Р .

«Д ля підвищення квал іф і
кацій М іністерство освіти і 
Головне Правління Укр а їн 
ського суспільно-культурно
го товариства організували 
щороку місячні вакаційні

курси української мови та 
літератури, на які приїж
джало ЗО— 40 вчителів. К ур 
си ведено в Сулеювку і 
Мєндзешині коло Варшави, 
в Слупську, а останнім ча
сом в Л ігниц і. Викладачами 
були професори з України 
та місцеві спеціалісти. Крім 
цього, також  майже щороку 
виїждж ає під час вакацій 
група вчителів до Києва, 
щоб там поглибити теоре
тичні і практичні знання ук
раїнської мови. С л ід  під
креслити, що Міністерство 
освіти У Р С Р  опікується ни
ми дуже щиро і старається, 
щоб місячне перебування 
дало якнайбільше користі. 
Ц і зустрічі з Україною , з ї ї  
людьми, з науковцями, пись
менниками, діячами культу
ри, з історичними та куль
турними пам’ятками да
ють незабутні враження, 
особливо ж — безцінну до
помогу вчителям, а посеред
ньо і учням. Досі побувало 
вже в Києві більше 170 вчи
телів».

В 1956 році в Бартош ицях 
почав функціонувати педа
гогічний ліцей для вчителів 
української мови, а роком 
пізніше — кафедра укра їн
ської ф ілології у вчитель
ській студ ії в Щ ецін і, яка 
дала кілька випусків. Ліцей 
в Бартош ицях перетворився 
на справжню кузню вчитель
ських кадрів. В  серпні 1964 
року було тут  ПО заяв на 
9 місць. Вихованці цього л і
цею стають не тільки  вчи
телями української мови, а 
й режисерами, диригентами, 
активістами культурної ро
боти У С К Т  серед укра їн 
ського населення.

«За цей час проведено 
чималу роботу в підготовці 
кадрів з вищою освітою. Во
на проходила в двох універ
ситетах — Варшави і Киє
ва. Заснована в 1953 році 
кафедра української ф іло
логії Варшавського універ
ситету випустила понад ЗО 
абсольвентів. Добрі були на
слідки виїздів на навчання 
до Київського університету,Українці села Суховольці біля Кліщель.
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Лемки в народному одязі.

який закінчило 14 осіб. П ’я
тирічне перебування в серці 
України дало не тільки все
бічне знання, але й добрий 
гарт до праці».

Так  пише «Український 
календар» 1966 року. В  Б і
лому Борі, маленькому міс
течку на Кош алінщ ині, ж и
вуть ще люди, які пам’ята
ють старі часи, коли україн
ське слово вважалося кра
мольним. Але молодь Білого 
Бору навіть уявити собі не 
може такого свавілля й ди
кунства. Адже хлопчики й 
дівчата Білого Бору з пер
шого класу навчаються в 
українській школі. Т ут  є все 
необхідне: св ітл і класи, на
очні приладдя, підручники, 
зокрема українські читанки 
для I —V I I  класів. До речі, 
нещодавно Міністерство ос
віти доручило одному з ви
давництв підготувати гра
матику української мови з 
вправами та український 
пісенник для ш кіл.

Однак повернімось до Б і
лого Бору. Ш колу, що но
сить ім ’я Тараса Шевченка, 
засновано ще в 1958 році. 
Вчаться тут  не тільки діти 
з Білого Бору, а й з інших 
воєводств: ІДецінського,
Гданського, Ж еневського . З 
року в рік зростає кількість 
дітей, що навчаються рідної 
мови; десятки випускників 
вступають до польських се
редніх ш кіл, до загальноос
вітнього ліцею в Л ігниці і 
підліцею в Бартош ицях. В 
селах навкруг Білого Бору 
кожний приїзд колективів 
художньої самодіяльності з 
школи ім. Шевченка — це 
справжнє свято. Гарячими 
оплесками сприймають слу
хачі кожну пісню, кожен 
вірш і танець.

«Ш кола стає, — пише в 
своєму дописі Я . Грицко- 
в’ян, — осередком україн
ської культури, добивається 
значних успіхів в ділянці 
виховання молоді, де слово 
інтернаціоналізм набирає 
повного практичного значен
ня».

Керуючись ленінським

принципом національної по
літики , П О Р П  і уряд Н а 
родної Польщі здійснюють 
заходи, мета яких — залу
чати до активної участі в 
трудовому й громадському 
ж итті найширші верстви ук 
раїнців. Величезну роботу 
провадить створене ще де
сять років тому Українське 
суспільно-культурне товари
ство. 15 червня 1956 року, 
напередодні першого з’їзду 
У С К Т , у Варш аві вийшов 
перший номер української га 
зети «Наше слово». М. Вер
бовий пише в «Українському 
календарі»: «Важ ко , здаєть
ся, було б написати підруч
ник з ж иття українців у 
Польщ і, який з такою до
кладністю й глибиною пере
дав би всі його сторінки, як 
зробило це «Наше слово». 
Незабаром як додаток до 
«Нашого слова» почав вихо
дити літературний та по
пулярно-науковий місячник 
«Наш а культура», а двічі на 
місяць — «Світанок» — для 
дітей.

Транслюються й радіопе
редачі українською мовою, 
майже в кожній з яких роз
повідається про видатних 
українців або поляків, чия 
д іяльність пов’язана була з

Україною , ї ї  культурним і 
суспільним життям . На про
тязі восьми років радіослу
хачі мали можливість по
знайомитися з усіма визнач
ними українськими письмен
никами, культурними діяча
ми, художниками, вченими, 
істориками. В  передачах 
ідеться і про спільну бороть
бу українців та поляків на 
фронтах другої світової вій
ни, в партизанських загонах, 
про співробітництво україн
ців і поляків.

Широко знайомились слу
хачі з життям Радянської 
України , розвитком ї ї  куль
тури, науки, освіти. В пере
дачах українською мовою 
виступали покійний поет і 
вчений Максим Рильський, 
професор Євген Кирилкж, 
поет В італ ій  Коротич, арти
сти української естради, д ія 
чі української культури з 
Луцька та Львова.

Всі ці передачі мають ве
лике виховне значення. Во
ни сіють любов до рідного 
слова, до культурних здо
бутків народу, поглиблюють 
д р уж б уз поляками. Чудови
ми українськими піснями за
хоплюються всі, тим-то не 
дивно, що, крім українців, 
передачі українською мовою

95



охоче слухає польське насе
лення. Т а к  на благородних 
засадах інтернаціоналізму 
поширюється культурний 
рух українців.

В борні і праці міцніла і 
квітла дружба поляків і ук
раїнців. Самовіддана пра
ця в ім'я високої мети це
ментує єдність і дружбу 
людей. Досить згадати, що 
економічний стан, скажімо, 
Вармійсько-мазурської зем
лі тепер куди вищий ніж  до 
війни. На таке порівняння 
ми маємо право, якщо зва
жити на те, що села й міста 
тут  були знищені на ЗО— 80 
процентів, а від мільйона 
жителів залишилось тільки 
150 тисяч. Коли 60 тисяч у к 
раїнців переселилися сюди 
1947 року, їм довелося по
чинати все, фактично, на го
лій землі.

Сьогодні ж мережа почат
кових, середніх та вищих 
ш кіл, лікарень, будинків 
культури, клубів розрослася 
до небачених досі розмірів. 
Можна без перебільшення 
сказати, що українці разом 
з поляками повернули до 
ж иття  Вармійсько-мазурсь- 
ку землю. Звичайно, нині в 
селі Добри, Пасленського 
повіту, не залишилося слідів 
спустошливої війни, але вам 
ту т  можуть намалювати ту  
ж ахливу картину, що в ід
крилася очам переселенців. 
Голова громадської Ради 
Микола Вишко приїхав на 
Ольштинщину з ГІідляш ш я. 
Добрий господар виявився й 
активним громадським д ія 
чем. За цю діяльність Мико
лу Виш ка нагороджено «Зо
лотим Хрестом» та золотою 
відзнакою.

Громадська Народова Р а 
да села Добри, розповідає 
М. Вишко, невелика. У  8 се
лах господарює 200 рільни
ків, з яких 45 процентів — 
українці.

Серед найкращих господа 
рів с. Добри широко відомі 
Гук , Соляр, Марецький, Ва- 
цура, Карпінський, Самелюк 
та багато інших. Найкращ і
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господарі, як правило, бе
руть і найактивнішу участь 
у культурному русі.

П існя, музика, художня са
модіяльність стали невід’єм
ною частиною ж иття україн
ця на вільній польській зем
л і.

Найбільше сьогодні укра
їнського населення в Лю б
лінському воєводстві. Д авні 
революційні традиції, муж 
ня боротьба українців разом 
з поляками проти експлуа
таторів за часів панської 
Польщ і, а потім і проти ф а
шистських окупантів поро
дили прекрасне братерство, 
яке набирає нових благород
них рис серед молодого по
коління.

Не тільки л ітн і люди, а 
й юнаки шанують пам’ять 
славного сина Холмщини 
Степана Бойка — комуніста, 
революційного бійця, зака
тованого санаційною луць
кою дефензивою. З гордістю 
вимовляють ту т  ім ’я комуні
ста, в’язня санаційних тю 
рем і Картузько ї Берези — 
Олександра Гаврилюка.

А  скільки безсмертних ге
роїв полягло під час масо
вих судових розправ у м іж 
воєнний період і в період 
гітлерівської окупації, ск іль
ки загинуло героїв-партиза- 
нів, бійців В ійська Поль
ського і Радянської А рм ії, 
тих , хто воював за сього
днішню народну владу в 
Польщ і.

Ц я дружба і братерство — 
неоціненний скарб народів. 
Ось що пише про це Микола 
Королько в «Українському 
календарі»:

«Найбільш  активним увесь 
час був Люблінський гур
ток Українського суспільно- 
культурного товариства. У  
Лю блін і є багато україн
ської інтелігенції, є кілька 
вищих учбових закладів , в 
яких навчається чимало у к 
раїнської молоді. Крім того, 
У С К Т  має велику допомогу 
зі сторони партії та иародо- 
вої Ради. До У С К Т  в Л ю б
лін і належать не тільки ук

раїнці, але і студенти біло
руси і поляки. Тому стає 
зрозумілим, чому Л ю блін
ський гурток міг у всіх від
ношеннях передувати, жити 
повним життям та бути ма
яком для інших гуртків та 
скупчень українського насе
лення на Люблінщині».

У  м істах і селах Радян
ської Волині добре знають і 
шанують Люблінський ан
самбль пісні і танцю, який 
було створено при У С К Т .

Цей талановитий мистець
кий колектив складається не 
тільки з українців, а й по
ляків  та білорусів. П існі й 
танці люблінчан полюбили
ся і варшав’янам.

Сфера діяльності У С К Т  
вельми широка. Це можна 
побачити на прикладі Лю б
лінського гуртка У С К Т .

Публічні лекц ії і доповіді 
з питань літератури, історії 
польсько-українських зв’яз
ків, культури збирають до
сить солідну аудиторію. С в іт
лицю У С К Т  відвідує багато 
українців. Адже тут  можна 
почитати газети і журнали з 
Радянської України , подиви
тись фотовиставки, репро
дукц ії творів українських 
художників. У  світлиці і б іб
ліотеці відвідувач може все
бічно познайомитися з Р а 
дянською Україною, ї ї  гео
графією , історією, культу
рою, літературою, наукою, 
господарством, боротьбою 
українського народу за ко
мунізм, за мир на землі.

Микола Королько в статті 
«На Люблінщині» пише: 
«Багато  людей вже так 
звикли до світлиці У С К Т , 
що просто не уявляю ть со
бі, якби то сьогодні могло 
бути без такої світлиці і біб
ліотеки. До нас звертається 
багато людей не тільки з 
Лю бліна, а й з воєводства 
за матеріалами для допові
дей про Укра їну та диплом
них праць».

Український хор у Вар
шаві користується попу
лярністю не тільки серед 
українців, його висока му-
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зична майстерність викли
кає захоплення й у поляків. 
Цей рік ювілейний також і 
для Українського хору у 
Варш аві, бо офіційно він іс
нує з часу заснування У С К Т . 
Але в робітничому районі 
Воля ще раніше, до утворен
ня У С К Т , щовечора лунали 
українські співанки. Так  з 
маленької зав’язі виріс пре
красний плід, яким ‘пиш а
ються люди. Хор побував 
майже в усіх воєводствах, де 
живуть українц і, важко п ід
рахувати кількість концер
тів , що він їх  дав на фабри
ках, заводах, у військових

частинах. Сим патії поляків 
до цього колективу надзви
чайно великі і цілком зрозу
м ілі. Кожний концерт цього 
колективу — чи то серед 
робітників радіозаводу на 
Грохові, чи в «Домі жовні
ра», чи в Будинку радян
ської культури, чи у В ій 
ськовій технічній академії 
ім. Я . Домбровського у В ар 
шаві — перетворюється на 
справжнє свято пісні. Вар 
ш ав’яни добре пам’ятають 
великий концерт хору з на
годи 150-річчя з дня народ
ження Тараса Шевченка, на 
якому були представники

партії та уряду і гості з Р а 
дянської України . Разом з 
хором співав соліст Варш ав
ської опери Бернард Ладиш . 
Я к  пише «Український ка
лендар», в його виконанні 
пролунали і назавжди лиши
лись в серцях присутніх та 
кі пісні як «Заповіт», «Думи 
мої», «Взяв би я бандуру», 
«Козак» Монюшка та інші.

Незабутнім був також ви
ступ хору під час святкуван
ня 19-річчя П Н Р  і відкрит
тя пам’ятника бійцям-парти- 
занам на Лемківщ ині. З 
сльозами на очах слухали 
українці з Америки, присут
ні на цьому концерті, «Руш 
ничок», «Варш ав’янку» та 
інші пісні.

А хори Перемишля, Щеці- 
на, Б ілянок, Лося, Зиндра- 
нови, Гданська, Ольштина, а 
драматичні і музичні колек
тиви на перемишльській 
землі, на Краковщині!

В невеликій статті не
можливо докладно розповіс
ти про український культур- 
но-освітний рух, очолений 
У С К Т , 10-річчя діяльності 
якого відзначається цього 
року.

Редакція «Українського 
календаря» в своєму звер
ненні до читачів пише:

«Протягом 10-річної по
всякденної праці ми послі
довно реалізували високі 
ідеї дружби та співпраці з 
польським та іншими наро
дами з думкою про мирне й 
багате життя нашої країни... 
У  новому десятиріччі д іяль
ність та повинна набагато 
посилитись, стати своєрід
ним вкладом у культурний 
доробок нового 1000-ліття 
Польщі».

7 і І
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БИТВА
НОЛО

..ЛУНЕЙ-ГОТЕЛЮ»
Десятки отаких груп І численні поодинокі шукачі полюють на затонулі

скарби.
Минулого літа багаті курортни

ки, що дихали благодатним морсь
ким повітрям на терасі фешене
бельного «Лукей-готелю», на Ве
ликому Багамському острові, ста
ли свідками видовища, яке дуже 
нагадувало епізоди з піратських 
романів.

На відстані одного кілометра від 
Золотого Пляжу, в синіх  ̂ водах 
Флорідської протоки відбувся 
справжній морський бій між двома 
загонами шукачів скарбів.

Один загін складався з відомих 
на весь курорт «Лукейських щас
ливчиків» — чотирьох здорованів, 
яким місяць тому пощастило знай
ти на дні моря скарб срібних мо
нет, що оцінювався, приблизно, в 
один мільйон доларів.

В другому човні сиділи двоє 
професіоналів-водолазів і кілька 
американських бізнесменів з чис
ла курортників, людей З  С О Л ІД Н И 
М И банківськими рахунками, яких 
брязкіт старовинних піастрів, про
те, позбавив спокою, сну й апети
ту. Цю групу назвали згодом «пі
ратами».

Намір «піратів» був банально- 
простий: вони хотіли встановити 
координати тієї ділянки дна, звід
ки «щасливчики» витягали срібло.

«Щасливчики» розгадали цей 
план лише тоді, коли «пірати» по
чали кружляти навколо їхнього 
човна, що вже кинув якір над по
топленим тут двісті років тому іс
панським фрегатом.

Бійка почалася з великого кро
вопускання. Щоправда, спершу 
пролилася кров не людська, а 
риб'яча. Хтось із «щасливчиків» 
схопив, з_ палуби велику, щойно

виловлену рибину, розпоров її 
ножем, кинув, закривавлену, у во
ду й крикнув:

— На запах її крові зараз при
пливуть акули! Не смійте пірнати! 
Скарб —  наш, і ми нікому його 
не віддамо!

Та що таке акула для бувалого 
бізнесмена?! Банкіри й фабрикан
ти тремтячими руками понадівали 
акваланги й один по одному шу
бовснули за борт. За мить озброє
ні підводними рушницями «щас
ливчики» також зникли під водою.

Кілька хвилин тільки брижі роз
бігалися по морській гладіні, по
тім один з «піратів» торпедою ви
летів на поверхню і, відпльовую
чись, загорлав:

— Бандит! Злочинець! Він зі
рвав з мене маску!

Повигулькували й інші. Один —  
з перерізаним шлангом, другий — 
без ласт, третій — без маски.

Край ц'й «битві» коло «Лукей-го
телю» поклав поліцейський човен.

Очманілих «щасливчиків» і «пі
ратів» повитягували з води, і на
чальник поліції острова, який осо
бисто прибув розбороняти поваж
них курортників, заявив, що від
нині на цьому місці патрулювати
ме поліцейський катер — аж до

ки суд вирішить, кому належить 
законне право на підводний скарб.

Цікава деталь: акули не підпли
вали до того місця, де точилася 
підводна бійка. Морські хижаки 
явно злякалися...

СКАРБОМАНІЯ

Бійка між «щасливчиками» й 
«піратами» є тільки одним з епі
зодів новітньої історії скарбома- 
нії, що хвилею обрушилася на 
східне узбережжя Сполучених 
Штатів, узбережжя, коло якого 
свого часу були потоплені бурями 
або піратськими ядрами десятки 
суден різних національностей.

Ця масова лихоманка розпочала
ся після того, як поблизу Форт-Пір- 
са (штат Флоріда) знайшли під во
дою залишки корабля, що пото
нув 1715 року з цілим багатством 
на борту. З нього було піднято 
на поверхню золотих й срібних 
монет загальною вартістю на пів
тора мільйона доларів.

Навколо нової «золотої гаряч
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ки», певна річ, одразу ж виник 
широко розгалужений бізнес.

В Майамі, наприклад, процвітає 
фірма, що виготовляє «підводні 
магнітометри» — прилади для ви
явлення схованих під піщаним 
морським дном уламків металу.

У Форт-Пірсі шахраї з ліцензія
ми комівояжерів жваво торгують 
«електронними щупами», здатни
ми начебто виявити підводні по
клади золота.

Величезні прибутки приносить 
торгівля «старовинними» картами 
(пройдисвіти збувають їх як «сі
мейні реліквії»). Хрестиками й ну
ликами на тих картах позначені, 
звісно, місця корабельних аварій.

Слід зазначити, що на руку цим 
бізнесменам зіграв найстрашні
ший за останнє тридцятиріччя ура
ган 1964 року, який підняв з дна 
Атлантичного океану та Карібсько- 
го моря й викинув на берег улам
ки кількох кораблів.

Ну, а довершує справу, звичай
но, хитро продумана пропаганда, 
яка й досі на різні лади повторює 
історію знахідки у Форт-Пірсі.

АУКЦІОН 
В НЬЮ-ДЖЕРСІ

Десять років тому 49-річний 
столяр Кіп Вагнер з міста Себа
стьян в штаті Флоріда, прогулю
ючись по пляжу, побачив у піску 
старовинну іспанську срібну мо
нету —  побачив і в ту ж мить 
захворів на нову «золоту гаряч
ку».

Чотири роки пішло у Вагнера на

Цей золотий хрест, оздоблений 
дорогоцінним камінням. також 

знайдено на морському дні.

На рекламному плакаті, що 
запрошує приїздити на курор
ти Флоріди. серед інших при
над називають також і «мож
ливість знайти казкове багат
ство на дні моря».

те, щоб заснувати компанію шука
чів скарбів, придбати необхідну 
екіпіровку, обладнання тощо. 
Потім —  ще три роки пошуків, 
незначних удач і великих розча
рувань.

Вагнер і його компанія застосо
вували досить-таки аматорські ме
тоди, і щастя не всміхалося їм. 
Та все ж вони були на правиль
ному шляху, і це зрозумів Мел 
Фішер — «один з найдосвідчені- 
ших і найбагатших в Америці шу
качів скарбів», як характеризує 
його преса. Фішер вклав у «під
приємство» Вагнера 250 тисяч до
ларів, і інтенсивність пошуків од
разу ж різко зросла.

І все ж невдачі переслідували 
Вагнера. Зима того року була 
надто сувора, море бурхливе, і 
довелося на кілька місяців припи
нити всі роботи. А коли потеплі- 
шадо, до Вагнера прийшов шукач 
із сусідньої ділянки узбережжя—  
Віро-біч — і заявив, що йому по
щастило натрапити на залишки 
корабля, які так довго й марно 
намагався знайти колишній сто
ляр. Сусідові, проте, бракувало 
техніки, аби підняти нагору важ
кий кістяк судна, і він запропону
вав Вагнерові в обмін за допомо
гу частину здобичі.

Для Вагнера то був страшний 
удар. Друзі його розповідають, 
що цілу ніч він ходив туди й сю
ди по своїй кімнаті, повторю
ючи: «Я знав, що так буде! Я знав, 
що так буде!»

Кінець кінцем він знехотя прий
няв умови партнерства.

Коли шукачі спустилися в зазна
ченому місці під воду, вони нічо
го не знайшли! На рівному, глад
кому дні не видно було жодних 
слідів давньої аварії. Здавалося, 
скарб грає з Вагнером у хованки.

І все ж у травні 1964 року йому 
всміхнулося щастя. Один з водо
лазів побачив на дні моря якусь 
річ, що тьмяно виблискувала; то 
була золота плитка вагою в кіль
ка кілограмів. З усіх боків до ньо
го кинулися товариші. Вже за 
кілька хвилин з'ясувалося, що дно 
в цьому місті буквально всіяне 
монетами.

Протягом десяти днів гарячко
вої праці Вагнер та його поміч
ники підняли на поверхню понад 
три тисячі золотих монет, велику 
кількість злитків і стільки срібних 
монет, що їх уже на другий день 
покинули лічити, а почали просто 
зважувати у великих лантухах.

Здавалося, Кіп Вагнер може, на
решті, полегшено зітхнути. Та 
тільки тепер для нього почалися 
справжні труднощі. Довідавшись 
про казкову знахідку, власті шта
ту Флоріда заявили, що цей скарб 
є невід'ємною частиною природ
них багатств штату, а отже, нале
жить казні.

Вагнерові довелося вступити в 
юридичну суперечку з властями, 
роблячи водночас усе можливе 
для того, щоб відомості про зна-
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хідку не потрапили до газет. Ijo 
якби тільки в пресі з'явилися 
якісь повідомлення про неї, ціни 
на золоті й срібні монети відра
зу б різко впали.

Але таємниця проіснувала не
довго. Вагнеру потрібна була го
тівка, і він влаштував в штаті Нью- 
Джерсі аукціон, де продав монет 
на 50 тисяч доларів. Уже наступ
ного ранку його номер у готелі 
обложили репортери, .а надвечір 
надійшло повідомлення з біржі: 
ціни на старовинні монети різко 
знизилися...

Та це ще не все. За кілька днів 
двоє найближчих партнерів Ваг
нера зажадали від нього більшої 
пайки, ніж було між ними домов
лено.

«Кіп тепер — надломлена лю
дина, — сказав нещодавно про 
нього один з найближчих дру
зів.— Він боїться, що суд відбере 
в нього гроші, він боїться, що йо
го обкрадуть і він боїться, що 
пірати обчистять інші кораблі із 
скарбами, про існування яких йо
му відомо. А понад усе лякає йо
го те, що старовинні іспанські мо
нети можуть зовсім знецінитися. 
Він просто нещасна людина».

А тим часом уже не самі лише 
американські бізнесмени нажи
ваються на тисячах своїх співвіт
чизників, хворих на «скарбома- 
нію». В гру включилися власті 
прибережних штатів, міські муні
ципалітети тощо.

У Форт-Пірсі та інших містах 
численним туристам засліплює очі 
блиск експонатів, виставлених у 
спеціальних «Музеях знайдених 
скарбів». Репортери жовтої преси 
вигадують найнеймовірніші історії, 
з метою привабити на узбережжя 
якнайбільшу кількість туристів.

Ось одна з таких історій, що її 
минулого року надрукували мало 
не всі газети штату Флоріда:

«Шістнадцятирічний хлопець з 
Форт-Пірса, полюючи з підвод
ною рушницею неподалік від бе
рега, раптом побачив невеличку 
акулу, яка пропливла повз нього, 
покрутила хвостом, розвіявши пі
сок на дні. І хлопець побачив на 
тому місці три золотих монети. 
Через тиждень скарб підняли на 
поверхню. Хлопець став власни
ком золотих монет часів грома
дянської війни загальною вартіс
тю на 50 тисяч доларів».

Такі випадки зводять людей з 
розуму. Сотні молодих й старих 
американців кидають роботу, роз
продують своє майно, залишають 
рідні місця і, придбавши аквалан
ги, «старовинні» карти й новітні 
видання «Історії морських битв» 
та «Хронології морських ката
строф», лізуть у воду. їх калічать 
морські хижаки, океанські хвилі 
назавжди поглинають їх, та до 
останньої миті очі їм застилає 
золотий туман.

Наприкінці минулого року в га
зетах багатьох країн було надру
ковано коротеньке повідомлення, 
розповсюджене якимсь телеграф
ним агентством:

«В Австрії помер 85-річний Йо- 
ганн Бергман, останній з тих, хто 
пережив трагедію пароплава «Ти
танію» у квітні 1912 року. Тепер 
не залишилося більше жодного 
живого свідка найбільшої катаст
рофи в історії судноплавства».

Проте висновок цей був перед
часний. Прочитавши повідомлення, 
відразу ж зголосилося кілька лю
дей, які були на борту «Титаніка» 
в ту трагедійну ніч, коли величез
ний пароплав зіткнувся з айсбер
гом. Кореспонденти газет одразу 
кинулися на вказані адреси. В Пра
зі вони розшукали 80-річного Йо- 
ганна Лінгарта, який був на «Тита- 
ніку» стюардом в ресторані І кла
су. А в демократичному Берліні 
живе аж двоє з «Титаніка» — 79- 
річний Отто Ріфенштейн і 72-річ- 
ний Зігфрід Аренс.

Обидва берлінці добре пам'я
тають усі подробиці загибелі па
роплава, на якому вони служили:

і

Ріфенштейн — музикантом в ор
кестрі, а Аренс — підручним кель
нера.

«Я був тоді 18-річним юнаком 
і працював учнем кельнера у ве
ликому берлінському готелі «Брі
столь», — розповідає 3. Аренс. — 
Саме в цей час з'явилися оголо
шення про набір команди і обслу
говуючого персоналу на «Титанію». 
Про це тодішнє чудо суднобуду
вання ходило стільки різноманіт
них, іноді просто напівфантастич- 
них розповідей, що я вирішив 
обов'язково потрапити на «Тита
нію». Мені пощастило, я був серед 
тих, кого обрали з числа багатьох 
кандидатів, і ось я вже на борту 
легендарного пароплава в ролі 
підручного кельнера, та ще в 
І класі!»

Зігфрід Аренс згадує, яке ви
шукане товариство доводилося 
йому тоді обслуговувати. Серед 
пасажирів «Титаніка» були англій
ські лорди і американські мільйо
нери, німецькі промисловці і на- 
слідні принци. В сейфах І класу 
зберігалися численні коштовності 
отих високих пасажирів. Для ба
гатьох з них поїздка на «Титаніку»
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була просто роззагою. Ніхто з них 
й не гадав, чим все завершиться...

Отто Ріфенштейн також добре 
пам'ятає останній вечір на паро
плаві. Пасажири розважалися, тан
цювали. Ресторан і бар І класу бу
ли переповнені. «Я був на звичай
ному місці, — згадує Ріфенштейн, 
— на концертній естраді, разом 
із своїми товаришами по оркест
ру. Пасажири примушували нас 
увесь час грати, а близько 12-ої 
години ночі сталося це нещастя...»

Ще й тепер, через півсторіччя 
після тої страшної ночі, обидва 
вони—і Зігфрід Аренс, і Отто Рі
фенштейн — з жахом згадують 
подробиці катастрофи. На дві ти
сячі пасажирів було лише якихось 
півтора десятка рятувальних чов
нів. Власники пароплавної компа
нії, якій належав «Титанік», рекла
муючи розкішні умови для паса
жирів, не подбали про найменші 
рятувальні засоби. Бракувало поя
сів, кругів. Коли ж сталася ката
строфа, команда дбала насампе
ред про пасажирів І класу. Вони 
змогли першими дістатися до чов
нів. Гірше було пасажирам II кла
су, а найстрашніша трагедія ро
зігралася в III класі. Тут їхали пе
реважно емігранти з різних країн

Зігф рід Дрене.

Європи, що подалися в далеку 
Америку в пошуках роботи і шмат
ка хліба. За наказом капітана, мат
роси відгородили вихід з III класу 
залізними гратами, щоб не допус
тити цих пасажирів до рятуваль
них човнів, призначених для тов
стосумів.

Отто Ріфенштейн згадує, що 
устрої для спуску човнів на воду 
виявилися несправними. Кілька 
човнів з пасажирами повисли над 
морською безоднею, а потім обі
рвалися, і люди, що були в них, 
загинули.

Як же врятувалися обидва бер- 
лінці?

Зігфріда Аренса, коли він опи
нився у воді, відразу ж підібрали 
на один із спущених з пароплава 
човнів. Гірше довелося Отто Рі- 
фенштейну. Коли «Титанік» став 
швидко занурюватися у воду, він, 
натягнувши на себе рятувальну 
жилетку, стрибнув у море з майже 
десятиметрової висоти. Крижана 
вода зовсім забила йому подих, 
він ледве не втратив свідомість. 
Прийшовши до тями, Ріфенштейн 
подумав, що краще відплисти від 
пароплава подалі. Коли він був 
уже за кілька сотень метрів, про
лунав страшенний вибух. Озирнув
шись, Отто побачив, що «Титанік» 
став вертикально, а потім одразу 
зник у морських хвилях.

Відпливши трохи далі, Ріфен
штейн побачив у воді якийсь тем
ний предмет, то був переверну
тий догори рятувальний човен. 
Разом з кількома іншими людьми, 
що пливли поруч, вдалося відно
вити положення човна. В ньому 
швидко опинилися шестеро лю
дей. Але на човні не було весел, і 
він безпорадно гойдався на хви
лях. Так тривало кілька годин, по
ки до них не наблизився пароплав 
«Карпатія» і не взяв усіх шістьох 
на борт.

Огто Ріфепш тсГш .

Від усього пережитого Отто 
Ріфенштейн дістав глибоке нерво
ве потрясіння, тривалий час він 
нічого не чув. Вже пізніше, коли 
дістався додому, в Берлін, ліка
рям вдалося повернути йому слух.

Коли в західній пресі з'явилися 
оці розповіді Аренса і Ріфенштей- 
на, зголосилися ще чотири учас
ники того трагічного плавання на 
«Титаніку» — три французи і один 
англієць. Це поки все, що відомо 
про нині ще живих з числа тих 
711 людей, які 54 роки тому 
пережили страшну морську ката
строфу.

ВСЕСВІТУ

САМ СОБІ ОРГАНІЗА
ЦІЯ. Відповідні англійські 
власті зареєстрували на те
риторії країни нову міжна
родну організацію. Назива
ється вона повністю «Між
народна організація по під
готовці святкувань 2000-го 
року нашої ери», або скоро
чено «Вакі-2000». Керівни
ком цієї нової організації 
є лондонський актор Джон 
Гудмен. Поки що він є та
кож її єдиним членом.

НІКОЛИ НЕ ПІЗНО... 
Житель одного маленького 
шведського містечка Кірс- 
тен Сорден одержав пові
домлення, що він, як на
роджений 1958 року, досяг 
шкільного віку і, отже, по
винен обов’язково відвіду
вати школу. Шведські влас
ті переплутали лише одну- 
єдину цифру: Сорден на
родився не 1958, а 1858 ро
ку і недавно відсвяткував 
свій 108-й день народження.

СОБАЧИЙ СЕРВІС. У 
Парижі видано першу кухо
варську книгу собачого 
харчування. В ній є навіть 
різні меню для собачих іме
нин та інших урочистих ви
падків.

ЗАЛЯКУЮТЬ... У захід
нонімецькому місті Гельмил- 
тедті керівник євангелічно- 
лютеранської громади ро
зіслав усім священикам та
кий циркуляр: «Пояснити
усім парафіянам, що кожна 
пропущена ними церковна 
служба є шлях до більшо
визму. Отже, тих, хто не 
відвідує церкви, слід роз
глядати як таких, що роз
чищають шлях більшови
кам...»

ПАРЛАМЕНТАРІЇ КУ
ПАЮТЬСЯ. У Мюнхені від
крито новий плавальний ба
сейн для депутатів бавар
ського ландтагу. На дверях 
тут водить таке оголошен
ня: «Лише для депутатів. 
Під час парламентських де
батів басейн не працює».



Вхід до «Орлиного гнізда >.

тибюль до не менш помпезного 
конференц-залу. Крім того, Бор
ман звів тут ще ЗО нових примі
щень. Біля покоїв Гітлера облад
нали кімнати для його особистої 
охорони, яка вдень і вночі була 
напоготові. А есесівський чинов
ник, який доглядав «Бергхоф», 
отримав навіть від Гітлера офіцій
ний титул гофмаршала.

Обладнання всіх приміщень бу
ло більш ніж розкішним —  ста
ровинні меблі, віконні рами, оп
равлені свинцем. Борман добре 
знав кожне дошкульне місце Гіт
лера. Під керівництвом Бормана 
Оберзальцберг із звичайної дач
ної місцевості перетворився на

Ю В Ч І ш
Між австрійськими містами Інс- 

брук і Зальцбург, на великому 
плато, оточеному пасмом гір, ле
жить долина Берхтесгаденланд з 
мальовничим баварським містеч
ком Оберзальцберг.

Саме тут Гітлер влаштував свою 
лігню резиденцію. Спочатку він 
нічого не змінював у будинку. Ли
ше назвав його «Бергхоф» і роз
порядився, щоб на листівках із 
зображенням маєтку був напис: 
«Будиночок народного канцлера 
Гітлера». Це Суло одним із засо
бів поширення міфу, ніби він є 
простим і скромним вождем на
роду.

Але скоро вигляд «Бергхофу» 
став докорінно змінюватися. І ке
рував цією справою один з най
ближчих поплічників Гітлера Мар- 
тін Борман. До маєтку Гітлера під 
виглядом створення необхідної 
захисної зони були приєднані ве
ликі навколишні земельні площі. 
Був збудований помпезний готич
ний зал з масивними мармурови
ми колонами, що правив за вес-

пристановище фашистських вер
ховодів. Незабаром тут з'явилися 
«Ландхаус Герінг», «Хаус Бор
ман» та інші, що своєю пишно
тою не дуже поступалися перед 
«Бергхофом».

Борман не знав обмежень ні в 
коштах, ні в робочій силі, яку по
стачали концентраційні табори. 
Не було, звичайно, нестачі і в бу
дівельних матеріалах.
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Всю місцевість оточили дво
метровою огорожею з колючого 
дроту. Скрізь були розставлені 
вартові, крім того, територію нав
коло будинків Гітлера і Бормана 
охороняли ще відбірні загони ес
есівців.

Коли закінчилися всі роботи по 
перебудові «Бергхофу», Борман 
переконав Гітлера збудувати ще 
одну резиденцію десь високо в 
горах. Вибір пав на вершину гори 
Келштейн заввишки 1834 метри. 
Саме тут й виникло відоме «Ор
лине гніздо». Два роки тривало 
будівництво 7-кілометрової доро
ги, яку метр за метром відвойо
вували у скель. Дорога вела на 
висоту 1700 метрів і закінчувала
ся просторою площадкою для ав
томашин. Звідси в горах було ви
довбано штольню, по якій ліфт 
піднімав відвідувачів до вестибю
лю «Орлиного гнізда». Це роз
кішне житло мало приголомшу
вати іноземних дипломатів і пере
конувати їх у всемогутності тре
тього рейху. Але невдовзі все 
різко змінилося. Після розгрому 
на берегах Волги націстські вер
ховоди швидко спустилися з над
хмарних висот глибоко під зем
лю. Борман почав терміново спо
руджувати в Оберзальцбергу під
земне сховище.

Перша система підземних ходів 
і кімнат була збудована для Гіт
лера, друга — для родини Бор
мана. Коли те ж саме запропону
вали Герінгу, виявилося, що рейхс- 
маршал був напрочуд передбач
ливий і ще в 1941 році збудував 
для себе подібне сховище під 
своїм будинком.

Сховища в Оберзальцбергу бу
ли обладнані опаленням, освіт
ленням, телефонним зв’язком, 
підлоги вкриті паркетом і кили
мами, стіни оздоблені дорогоцін
ною деревиною і мармуром. Ко
ли бункери були готові, Гітлер 
раптом виявив, що в них немає 
місця для його вівчарки. Знову 
почали бурити і будувати...

25 квітня 1945 року під час дво
годинного нальоту американ
ської авіації Оберзальцберг був 
зруйнований. А все те, що не зни
щили бомби, після війни амери
канці зрівняли з землею. Однак 
вони залишили руїни есесівських 
казарм і кілька замурованих бун
керів —  як символ застереження. 
Після довгих переговорів було 
вирішено залишити також «Орли
не гніздо». В ньому тепер влаш
товано ресторан.

* *

У густому лісі поблизу теперіш
нього польського міста Кентшін 
можна побачити руїни «Вовчого 
лігва» — колишньої ставки Гітле

ра, зведеної ще до нападу на Ра
дянський Союз, тоді, коли націст- 
ська Німеччина готувала свій 
«дранг нах остен».

У 1940 році тут почали будува
ти бункери різних типів і розмі
рів. Ті, хто працював тут — кіль
ка тисяч людей, — не знали, що 
саме вони зводять. Взагалі, гітле
рівці намагалися зберегти в пов
ній таємниці все, пов’язане з бу
дівництвом «Вовчого лігва». Наці- 
сти говорили, що будується ми
ловарний завод.

«Вовче лігво» було розміщене 
всередині трьох охоронних зон. 
Вся територія навколо Кентшіна 
перебувала під контролем геста
по, ча в самому місті мали зали
шатися лише старики, всіх інших 
планувалося вислати.

За першою, зовнішньою зоною, 
йшла друга — семикілометрова 
смуга лісу. Дороги там охороня
лися кулеметними точками, за
маскованими різними господар
ськими будівлями.

Третя зона також являла собою 
смугу лісу і була оточена колю
чим дротом і мінним полем, зав
ширшки від 5 до 400 метрів. Все
редині цієї третьої зони і був са
мий табір. Кожний бункер мав 
два підземні поверхи, а товщина 
стін і стелі дорівнювала 9 метрам. 
На дахах бункерів для маскуван
ня були висаджені дерева. Три 
рази на рік — весною, восени і 
взимку — мінялося захисне мас
кування.

Охорона налічувала 1500 есесів
ців. Через кожні сім місяців охо
ронників відправляли на фронт, і 
до «Лігва» прибували нові 1500 
есесівців.

В таборі серед його мешканців 
панували недовір'я, підозрілість і 
вічний страх. Територія, де стояв 
бункер Гітлера, перебувала під 
постійним наглядом гестапо і СС  
і ділилась на окремі сектори. З 
одного сектора до другого мож
на було переходити лише за пе
репустками, які мінялися кожні 
три години. І все ж таки саме тут 
20 липня 1940 року на Гітлера був 
вчинений замах.

Кінець для «Всвчого лігва» на
став у січні 1945 року. Гітлерівці 
самі висадили його в повітря, за
клавши під кожний бункер по 250 
тонн вибухівки, але шкода, запо
діяна вибухами, була порівняно 
невеликою.

Одинадцять років з 1945 по 
1956 рік тривало розмінування ці
єї території. Радянські і польські 
сапери знешкодили тут понад 650 
тисяч мін шістдесяти різних типів.

Тепер ця місцевість зберігаєть
ся як пам’ятник-застереження. 
Сюди приїздять люди з різ
них країн подивитися на те, що 
залишилося від колишнього «Вов
чого лігва», яке не врятувало Гіт
лера від безславного кінця, як не 
могли врятувати його ніякі інші 
неприступні гірські фортеці і під
земні сховища.

Залишки колишніх ссссіп- 
ських казарм п Оберзальц

бергу.

Все, що залишилось від бун
керів...

Так свої одні шігладке «Вов
че ЛІГІШ*.



В. І В А Ш O B А

БЕЗВИХІДЬ 
ДЖЕЙМСЯ ДЖОЙСЯ

Загальна тенденція модерніст
ської л ітератури , всього кап італ і
стичного зах о д у ^  1 0 -х — 2 0 -х  ро
ків  нйшого століття дістала най- 
заверш еніш ий вияв у мистецтві 
Джеймса Джойса. В творчості 
цього письменника найяскравіш е 
втілилася характерна для дека
дансу філософія соціального песи
мізму. Ідейний і формальний зв ’я 
зок ; м іж  творчістю  Джойса і тими 
літературним и течіям и, як і вирос
ли наГ*грунті тотального запере
чення, Ділком очевидний.

Важко відш укати суперечливі
ш у постать, ан іж  постать нат
хненника і вчителя європейсь- 
ких декадентів 2 0 -х  років. Люди
на великого і незвичайного та 
ланту , він присвятив усе ж иття 
служінню  мистецтву, але твори, 
написані ним, об’єктивно є зап е
реченням будь-якого мистецтва.

Вплив методу Джойса певною 
мірою позначився на творчості 
найвидатніш их письменників За
хідної Європи і США я к  у 2 0 -х  
роках нашого століття, так  і зн ач
но пізніш е. Багато видів сучасно
го модерністського «новаторства» 
виникли я к  вар іац ія  або дальш ий 
розвиток «дж ойсизм у».

Для багатьох письменників За 
хідної Європи й Америки творчий 
метод Джойса та ного літератур-

Джеймс Джойс в 1916 р.

на техніка перетворилися на си
стему обов’язкових естетичних 
канонів. Ш ляхами, прокладеними 
Джойсом, піш ли усі письменники, 
які сприйняли вчення Зігмунда 
Фрейда я к  незаперечну істину, —  
а таких на Заході було чимало. 
Вплив його відчули Хемінгуей і 
Стейнбек, воно очевидне в твор
чості раннього Фолкнера, йому 
віддав данину Дж. Дос Пассос. 
Сьогодні про нього говорить Ап
дайк.

В Англії вплив Джойса визна
чив творчість В ірдж інії Вульф і 
всіх письменників «психологічної 
ш коли», поезію Еліота і його по

слідовників. Відчув естетичний 
вплив Джойса навіть Грем Грін, 
яки й , втім, переосмислив мисте
цтво автора «Улісса» і, застосу
вавш и техніку «потоку свідомос
т і» , не зробив її ,  проте, основою 
свого методу.

Ш ироку популярність Джойса 
визначив його найвидатніш ий 
твір «У лісс».

В ивчення всієї еволю ції Джой
са, особливо ж  вивчення «У лісса» 
і останнього твору «метра» анг
лійського модернізму «Поминки 
но Ф іннегану», дає змогу краще 
зрозуміти модерністське мистецт
во сьогоднішнього дня —  суть 
формалістичних експериментів йо
го сучасних представників.

Джеймс Джийс був ірландець. 
Вій народився у передмісті Дуб
л іна в родині середнього достат
ку. Вчився у єзуїтськом у коледжі 
і спершу готувався до духовної 
к ар ’єри, але потім, втративш и ві
ру, порвав з своїми католицьки
ми наставниками і вступив на 
філологічний ф акультет Дублінсь
кого університету. Вже в юності 
Джойс був дуже самотній, сторо
нився людей і зам икався в собі; 
вивчаючи найрізноманітніш і кни
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ги, нагромаджував величезний за 
пас фактичних знань.

Ставши студентом, Джойс за 
хоплю ється лінгвістикою , ан тич
ною літературою , історією. Х арак
тер освіти, що ї ї  здобув письмен
ник, позначився згодом і на його 
творчості.

Я к і багато інш их представни
ків ірландської інтел ігенції по
чатку століття, письменник був 
глибоко невдоволений станови
щем у рідній країн і, але ріш уче 
відмовлявся від будь-якої участі 
в ї ї  суспільному і політичному 
ж итті. 1 9 0 2  року він їде вчити
ся до П ариж а, потім ненадовго 
повертається в Дублін, а  в 1 9 0 4  
році, цього разу вже назавж ди, 
покидає батьківщ ину.

Ірландія переж ивала період 
спаду револю ційної хвилі. Су
спільні і політичні суперечності 
в ці роки тут були разючі і сплі
талися в складний клубок. Н ай
старіш ий англійський критик- 
марксист Алек Уест дуже пра
вильно характеризує становищ е в 
Ірландії кінця XIX —  початку XX 
століть, коли Дзкойс ї ї  покидає: 
«Влада перебувала в руках бри
танського капіталізм у. Йому про
тистояли ті самі сили, що й в 
інших країн ах  світу, але на до
дачу —  ірландський капітал ізм ». 
В міру того, я к  Ірландія поступо
во долала свою індустріальну від
сталість, зав ’язу вал ася  боротьба 
між лоялістами та гомрулівцями \  
англійським  капіталом  і кап іта
лом ірландським, англо-ірландсь- 
ким капіталом і трудящ ими. Н а
решті, існувала католицька церк
ва, я к а  то повставала проти анг
лійського капіталізм у та англ і
канської церкви, то об’єднувалася 
з ними проти спільного ворога —  
ірландського визвольного руху, 
який загрож ував стати рухом ір
ландських робітників. На почат
ку століття Джойс залиш ився в 
суспільній ізоляц ії. У нього тоді 
не було жодних ілюзій щодо ір
ландської бурж уазії, але прогре-

1 В тоГі час як передові представники 
ірландського національно-визвольного 
руху (сінфейнери) боролися за цілко
виту незалежність Ірландії, ірланд
ська буржуазія та буржуазна інтелі
генція, боячись масового демократично
го руху, пов’язували свої сподівання 
наприкінці XIX—на початку XX ст. з ді
яльністю Парнелла. Парнелл добивав
ся в англійському парламенті прове
дення поміркованої програми «гомру- 
лу» (від англ. Home Rule), тобто роз
ширення місцевого самоврядування.

сивні сили, які діяли в Ірландії, 
також  були чуж і йому. В резуль
таті він виріш ує залиш ити бать
ківщ ину.

Джойс спершу їде в Трієст, 
потім ж иве в Цюріху (тут, між 
іншим, він вивчає учення Фрейда 
і стає його переконаним прихиль
ником). В 1 9 2 0  році він оселяє
ться  в П ариж і, ж иве у злиднях, 
бореться з тяжкою  хворобою (він  
поступово втрачав зір, а на к і
нець ж иття  осліп остаточно). По
мер Джойс 1 9 4 1  року в П ариж і, 
в оточенні небагатьох палких 
прихильників його таланту , але 
не визнаний і не збагнений ши
рокими верствами читачів, яких 
він усе ж иття умисне ігнорував.

В 1 9 0 7  році Джойс випустив 
свою перш у книгу. Це була не
велика збірка ліричних вірш ів 
«Камерна м узика» , написаних в 
дусі ліричних романсів 9 0 -х  ро
ків , як і він, проте, тонко паро
діює.

1 9 1 4  року вийш ла збірка но
вел «Дублінці». Вона складалася 
з окремих оповідань, написаних 
набагато раніш е. Потім в Г 916  
році виходить друком перш ий ро
ман Джойса «Портрет худож ника 
замолоду». О публікований в 1 9 4 4  
році (тобто через три роки після 
смерті автора) уривок «С тівн-ге- 
рой» був ескізом до цього ро
ману. Водночас з публікацією  
«Д ублінців» 1 9 1 4  року в ж ур
налі «Літтл Ревю» почали друку
ватися перш і епізоди роману 
«У лісс». Вже ці епізоди * 1 майбут
нього роману викликали  сенса
цію, скандал. Книгу проголосили 
аморальною, і публікацію  її  пов
ного тексту я к  в Англії, так  і в 
США було заборонено. Англійсь
кою мовою книга вийш ла лиш е 
в 1 9 2 2  році, притому в П арижі, 
куди на той час уж е п ереїхав  ї ї  
автор.

Заверш ивш и «У лісса», Дзкойс 
нбчинає нову книгу «Поминки 
по Ф іннегану». Твір цей, над 
яким  Джойс працю вав багато ро
к ів , був опублікований в остаточ
ній редакц ії лиш е в 1 9 3 9  році.

Уже перш і оповідання Джой
са, написані на початку 9 0 0 -х  
років і зібрані потім під загаль
ною назвою «Д ублінці», свідчать 
про неабиякий талант молодого

*У.їіс.;> но поділений на розділи.

тоді автора. Дзкойс не нам агаєть
ся розгорнути в них ш ироку кар
тину суспільного чи політичного 
ж иття своєї країн и , але в окре
мих епізодах змальовує представ
ників ірландського міщ анства та 
інтелігенції і дуже влучно схоп
лює типові характери. Письмен
ник дає в них уявлення про ту 
суспільну атмосферу, яка  пану
вала в змальовуваних ним колах 
суспільства наприкінці XIX сто
л іття , коли зазнала краху політи
к а  П арнелла і настав період по
л ітичної кризи.

Джойс ріш уче відмовився від 
прикраш ання всього ірландсько
го —  прикраш ання, характерного 
для багатьох ірландських письмен
ників, що приєдналися до «Гель- 
ського відродження» К Його опо
відання безпощадно правдиві. 
М айстерність тип ізац ії в них ду- 
зке тонка і досконала. Він пока
зує обивателів, без жодних ілю
зій та ідеалів. Щ оправда, даючи 
викривальні портрети ірландців, 
що пристосовую ться до англійців, 
портрети святенників і обмеже
них пош ляків, Джойс навіть не 
пробує відтворити картину су
спільно-політичного ж иття в Ір 
ландії. Він проходить мимо, не
мовби не помічаючи визвольного 
руху, який  ніколи остаточно не 
припинявся в к раїн і. Дзкойс був 
далекий від робітничого руху, про 
нього в новелах збірки немає ж од
ного слова.

Внутріш ній розлад, що його пе
реж ивав Джойс в період створен
ня «Д ублінців», наклав відбиток 
на всі оповідання збірки. Вони 
написані в дусі гіркої і сумної 
іронії, і вже тут відчуваю ться ті 
мотиви скепсису, який  згодом ви
значить загальну інтонацію  «Уліс
са».

Ірландські видавці вбачили не
безпечні мотиви в ряді новел 
збірки, антибританські крамоль
ні інсинуації в деяких з них і 
відмовилися ї ї  друкувати. Книга

1 «Гельське відродження» було націо
налістичним культурним рухом, що по
ширився в Ірландії кінця XIX—початку 
XX століття і був підхоплений ірланд
ською інтелігенцією. Представники 
«Гельського відродження» намагалися 
ігнорувати політику і відійти якнайда
лі від реального життя. Інтереси і спо
дівання ^ірландського народу їм були 
абсолютно чужі.

В літературі представники цього руху 
романтизували і прикрашали не тільки 
ірландську старовину, а й усе ірланд
ське, закривали очі на непривабливу 
дійсність.
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побачила світ тільки  в 1 9 1 4  ро
ці, притому в Лондоні.

Англійські дослідники Джойса 
справедливо відзначаю ть в нове
лах «Дублінці» вплив Флобера. І 
сам Джойс завжди називав Фло
бера своїм учителем.

В дусі Флобера змальовано тут 
закутн ість, провінціалізм ж иття 
людей, які в предметом спосте
реж ень молодого худож ника. Пот
ворна і сіра проза міщанського 
ж ивотіння передається лаконічно 
і стримано. В підтексті відчуває
ться туга молодого письменника 
за  іншим ж иттям , проте, перева
ж аю ть сухувата іронія, інтонації 
безрадісного скепсису.

Новели Джойса свідчать про 
неабиякий хист молодого письмен
ника, про його вміння побачити 
і змалю вати найхарактерніш е, л а 
конічно розкрити внутріш ній світ 
своїх персонаж ів, дати стислий і 
водночас чіткий портрет. Уже тут 
розкривається рідкісна майстер
ність Д ж ойса-стиліста, багатство 
відтінків його мови.

Роман «П ортрет худож ника за
молоду», написаний Джойсом уже 
після від’їзду з Ірландії, в 1 9 1 6  
році, провістив образ самотнього 
поета і філософа Стівна Д едалу- 
са, образ, який  потім був розви
нутий в «У ліссі». Персонаж цей 
цілком очевидно автобіографіч
ний. Молодий студент Стівн, іцо 
присвятив себе вивченню  грець
кої культури , нервовий і неврів- 
новажений, нагадує молодого 
Джойса. Ще будучи школярем, 
Джойс убачав подібність між со
бою і древнім афінським скульп
тором Дедалом. Він самолюбивий, 
замкнений і в той ж е час дуже 
гордовитий.

Як уже відзначалося, ескізом 
до роману служ ив фрагмент 
«С тівн-герой». Якщо порівняти 
«С тівна-героя» і «Портрет художт 
пика замолоду», впадає в око 
еволю ція, я к о ї зазнавав  худож
ній метод Джойса. В присвячено
му Дедалусу уривкові, який  був 
написаний задовго до «Портрета 
худож ника замолоду», велику 
роль відіграють люди, що оточу
ють героя, обстановка, у якій  він 
ж иве. «Портрет худож ника» на
писаний у тій самій реалістичній 
манері, що й «Дублінці». Але в 
«П ортреті» вся увага автора зо
середж ується на аналізі внутріш 

нього світу героя. Люди, що ото
чую ть Д едалуса, виступаю ть ли
ше остільки, оскільки вони 
сприяю ть розкриттю цього вну
тріш нього світу. Н авколиш ня дійс
ність розкривається відбитою в 
свідомості Д едалуса. Думки, пе
реж ивання і відчуття Стівна пе
редаю ться майже виключно че
рез внутріш ні монологи героя.

Джойс відтворює окремі кар
тини ж иття Д едалуса, починаючи 
від раннього дитинства. Картини 
ці не зв ’язані певною фабулою: 
письменник зображує насамперед 
психологічну еволюцію молодої 
людини. Змальовую ться ш кільні 
роки Стівна, навчання у єзу їт ів , 
студентські роки в Дубліні, по
чаток еротичного досвіду. П рипи
суючи Стівнові власні спостере
ж ення і переж ивання, Джойс зма
льовує їх  дуже гостро і яскраво, 
але об’єктивний світ розкриваєть
ся скупо, причому лиш е через 
психологічне сприйняття Стівна. 
«П ортрет худож ника» багато що 
пояснює в еволю ції світогляду і 
мистецтва Джойса, допомагає зро
зуміти причини, як і змусили йо
го покинути Ірландію і стати на 
все ж иття добровільним вигнан
цем.

Дедалус, у якому вгадується 
сам Джойс, зв ільн яє себе від 
будь-яких громадянських обов’я з
ків , від служ іння своєму народо
ві, пориває з суспільством і ста
вить себе над усіма. Будь-яку 
суспільну боротьбу —  в тому чис
лі і боротьбу за визволення бать
ківщ ини —  він вваж ає безглуз
дою. Дедалус приходить до пере
конання, що художник (« я к  бог, 
що створив світ») мусить стояти 
над тим, що він малює: «Н еви
димий, витончений, до всього бай
дужий. Він споглядає світ, «під
пилюючи нігті» .

Ідея служ іння батьківщ ині 
сприймається Дедалусом, як  за 
бобон. Він зв ільн яється  від неї, 
як  зв ільн яється  від іншого забо
бону —  релігії. «Я  не служ ити
му тому, у що більше не вірю, —  
каж е Стівн в кінці книги. —  Од
наково, як  воно називається  —  
рідний дім, батьківщ ина або церк
ва. І я спробую виразити себе в 
яком усь виді мистецтва, притому 
абсолютно вільно, використовую 
чи єдину зброю, яку  я дозволю 
собі п ідняти ,— мовчання, вигнан

ня І хитрість... Я не боюся са
мотності... І не боюся зробити по
милку, навіть величезну помил
ку, помилку всього свого ж иття, 
яке розтягнеться у вічн ість».

Слова ці виявилися пророчи
ми: Джойс, як  і Стівн, відмовив
ся від зв ’я зк у  з суспільством, по
ставив себе «над сутичкою» і 
зробив ф атальну помилку, яка 
привела великого худож ника у 
глухий кут декадентського мисте
цтва, «вільного» від дійсності.

Славу Джойса визначили, про
те, не його ранні повісті, а роман 
«У лісс», що здобув широку по
пулярність. Саме «Улісс» поро
див літературну сенсацію, безліч 
наслідувачів, поклав початок 
«ш колі Д ж ойса». Метод Джойса, 
який  відтоді нерозривно пов’я зу 
ють з уявленням  про Джойса і 
«дж ойсизм», сформувався саме в 
«У ліссі».

Ще до того, як  роман був за 
вершений (він друкувався части
нами в «Літтл Ревю », 1 9 1 4  р .), 
«Улісс» викликав запеклі супе
речки. Повний текст «У лісса» 
англійською  мовою Джойсові по
щ астило опублікувати тільки  за 
межами Великобританії: книга
л як ал а  відвертістю в зображенні 
того, що не звикли оголювати в 
художній літературі, л як ав  гру
бий, підкреслений фізіологізм. Та 
що б не казали  захисники бур
ж уазно ї моралі, зневаж еної на 
сторінках роману, Джойса ще до 
публікац ії повного тексту роману 
почали наслідувати. «Улісс» був 
проголошений прапором «сучас
ного» мистецтва (тобто модерніз
му) і в самій Англії і за ї ї  ме
жами. Про твір цей заговорили, 
як  про новий етап в розвитку су
часної прози.

Згідно з задумом Джойса, кни
га його мала стати всеосяжною 
енциклопедією  сучасного ж иття іі 
культури . Важко назвати інший 
твір, написаний англійською  мо
вою, в якому відраза до бурж уаз
ної культури , зневага до неї, бу
ли б виражені так  гостро і від
верто, як  в «У ліссі».

«Улісс», —  пише англійсь
кий бурж уазний дж ойсознавець
С. Гольдберг, —  це песимістичне 
заперечення всього сучасного ж ит
тя , «всеосяж на сатира на світ 
безплідності і анархії, що його 
являє собою сучасна історія».
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В різних епізодах «У лісса» 
наявні нищівне сатиричне зобра
ж ення і католицького духовенст
ва, і самих підвалин християнсь
кої релігії \  дош кульна сатира 
на представників британської ім
перії і слухняної ї ї  диктату ір
ландської бурж уазії.

Джойс знущ ається  з безплідної 
псевдореволюційності бурж уазної 
ірландської інтелігенції. Огидою 
і гіркотою пройняте в його книзі 
зображення обмеженості і тупого 
самовдоволення ірландського мі
щ анина.

Художник сатирично змалю вав 
багато кричущ их вад бурж уазно
го сусп ільства, причому знайш ов 
для цього найрізноманітніш і за 
соби худож ньої виразності, сміли
ві сатиричні прийоми. Але зм а
льовувані вади він виводив не з 
умов, які їх  історично породили. 
Світосприйняття худож ника, під
хід його до зображ уваних явищ , 
той метод, що виріс на грунті цьо
го світосприйняття, послабив си
лу його сатири, зв ів  ї ї  до тоталь
ного н ігілізму.

Коли Джойс почав працю вати 
над «У ліссом», його світогляд уж е 
остаточно сформувався. В иявили
ся в ньому остаточно і ті супе
речності, як і лиш е намічалися в 
молоді л іта. Це були суперечнос
ті в ставленні Джойса до Ірлан 
дії та британського п анування; 
суперечності ате їста , який  не міг 
звільнитися від впливу католиць
кого св ітосп ри й н яття1 2; людини, 
що ненавиділа бурж уазну  куль
туру, але переконаної в тому, що 
іншою вона іі не могла бути. 'Т о
му Джоііс і відкидав людську 
культуру, як  таку .

Книга, що виросла з ненависті 
до потворності бурж уазного ж ит
тя, суспільного ладу , взаємовід
носин, що склалися в кап італ і
стичному світі, об’єктивно служ и
ла ие боротьбі з цим ладом, а його 
зміцненню. «У лісс» —  гірке ви

1 Див. шостий епізод «Улісса». де в 
зв’язку із зображенням похорону дуб’ 
лінського обивателя Дігнема дається 
нищівна сатира на догмати католиць
кої церкви, духівництво, саму релігію 
християнства.

2 Втративши віру, Джойс, хоч як це 
парадоксально, до кінця життя зали
шався католиком. На «Уліссі» лежить 
відбиток схоластичного мислення в уяв
ленні про гріховність і мерзотність 
людської плоті. Джойс відкидає като
лицькі святині, глузливо говорить про 
каюлицькі догмати, ритуали, але ха
рактер його іронії і сатири виказує 
«відступник^*, не до кінця вільного 
від впливу того, що він скидає.

криття мерзотності м іщ анської мо
ралі, міщ анського ж иття , міщ ан
ських уявлень. Але він таки  —  
декларац ія  мнимої загальності мі
щ анина, його торж ества. Це ро
ман, що викриває низькість ін 
стинктів і водночас декларує: 
людина це звір , може, точніш е на
віть —  брудна і низька тварина.

Джойс беззастережно прийняв 
філософію сучасних йому англ ій 
ських і американських суб’єктив
них реалістів  (Бредлі, Ройса, Мак- 
таггарта) і довів до краю реляти
візм сучасної йому бурж уазної 
думки. Основний принцип філо
софії Джойса —  заперечення зако
номірностей матеріального світу і 
лю дської думки, сприйняття бут
тя  як  хаосу.

Основним положенням м ірку
вань сучасних Джойсові ідеалістів 
була відносність часу і простору. 
Для Джойса, я к  і для його вчи
телів, місце і час абсолютно умов
ні, час і простір —  відносні кате
горії у сприйнятті суб’єкта. В 
свідомості його героїв минуле 
вільно проникає в теперіш нє, кон
кретність даного часу абсолютно 
умовна, людина одночасно існує 
в різні моменти.

Час і простір в «У ліссі» то 
стискаю ться, то розтягую ться. їх  
відносність демонструється в усіх 
епізодах книги. В теперіш ньому 
майже невпинно постає минуле, в 
нього вплітаю ться побоювання що
до майбутнього і, матеріалізую -

Дж. Джойс. Дружній шарж Сісера 
Еіібіна, 1932 р.

чись, перетворю ються на свого ро
ду реальність. Одиниця часу мо
же розтягатися і стискатися без 
будь-яких обмежень.

Сприйняття Джойсом навко
лиш нього світу і його художню 
інтерпретацію  забарвлю ю ть ре
лятивізм  і безпросвітний песи
мізм.

С вітосприйняття Джойса не 
тільки  визначає підхід письмен
ника до зображ уваних явищ  ж ит
тя , а й весь час проривається в 
текст «У лісса» в прямих вислов
лю ваннях тих чи інш их персона
ж ів  роману, за  якими в даному 
разі стоїть автор.

«Я  був щ асливий тоді, —  мір
кує один з героїв «У лісса» Блум.
—  Але чи був то я? А я  тепер —  
це я?»  «Якщ о Іуда сьогодні вве
чері вируш ить в дорогу, ця до
рога приведе його до Іуди, —  чи
таємо в дев’ятому епізоді книги.
—  Ж иття кожного з нас —  це ба
гато днів, день за днем ...»

«Ми бачимо різних людей, але 
зустрічаємо завж ди самих себе». 
Безглуздість коловороту з повер
ненням «на кола свої» —  таке в 
уявленні Джойса людське існ у 
вання. Звідси його інтерес до 
теорії Віко, який  не раз відзна
чався  дж ойсознавцями.

В дев’ятому епізоді «Улісса» 
читаємо: « ...той , яким  я був, зли
вається в одне з тим, який  я те
пер, і з тим, яким  я стану. Так, 
в майбутньому —  сестрі минуло
го —  я, може, побачу самого себе, 
що сидить тут тепер, але лише 
відбитого в тому я , яким я  ста
ну тоді».

В оцінці поведінки і мислення 
людей Джоііс іде за Фрейдом, пе
реносячи метод психоаналізу в 
царину худож ньої творчості. Слі
дом за  Фрейдом Джоііс утверджує 
панування ворожого розумові ір
раціонального н ачала в людській 
психіці.

Якщо ми підійдемо до роману 
з боку його змісту, фабули, що 
леж ить на поверхні, «Улісс» —  
це розтягнена на багато сотень 
сторінок .розповідь про трьох дуб
лінських обивателів —  Леопольда 
Блума —  збирача оголош ень, йо
го друж ину Меріон Твіді та моло
дого літератора Стівна Дедалуса.

Ці три персонажі узяті Джой
сом як  зразки  буцімто загально
людського значення і мають, за
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його задумом, втілю вати різні 
«начала»  людського існування. 
Леопольд Блум —  « e v e r y m a n » ,  
тобто «всякий  і кож ний», серед
ній бурж уазний обиватель, трак
тується  Джойсом я к  середня лю
дина. Він вульгарний, погано 
освічений, начинений забобонами, 
хоч і не позбавлений практичного 
розуму і розваж ливості. Він боя
гузливий і дріб’язковий, але йому 
притаманні доброта і навіть чутли
вість. Блум ніколи не піднімає
ться (і не може п іднятися) вище 
утилітарного і низького сприй
н яття навколиш нього, хоч йому 
нечужі елементарні людські чес
ноти. Інтереси і цілі його обме
ж ені, диктую ться здебільшого фі
зіологічними імпульсами. Багато 
в чому Блум —  постать типова. 
За задумом автора, він  має я в л я 
ти собою таку  собі квінтесенцію , 
типу «м іщ анина». На додачу до 
всього в ньому втілю ю ться і ха
рактерні риси ірландського мі
щ анства певної епохи. Вони ви
являю ться в некультурності Б лу
ма, браку у нього громадянських 
почуттів, ірландському провінціа
лізмі.

Виконуючи свої дуже несклад
ні обов’язки  збирача оголошень, 
Блум повсякчас охоплений дум
ками, що мучать і переслідую ть 
його; це спогади про батька, 
який  наклав  на себе руки, при
низлива впевненість в зрадливос
ті друж ини, і, нареш ті, біль від 
втрати сина, який  умер м алень
ким. Останнє особливо істотне в 
задумі Джойса і багато що пояс
нює в композиції роману.

Джойс змальовує Блума, як , 
проте, і інших персонаж ів, «зсе
редини», показує не так  його 
вчинки, навіть не так  свідомі 
прагнення, як  ті дрібні, придуш е
ні пристрасті та інстинкти, які 
час від часу випливаю ть з його 
підсвідомості.

Про друж ину Блума —  співач
ку за професією —  Меріон Твіді в 
книзі говориться багато, але вона 
безпосередньо показана лиш е на 
початку і в кінці «У лісса». В 
образі Меріон Твіді об’єктивно ще 
більше підкреслені пош лість і 
приземленість. Меріон думає зде
більшого лиш е про свої любовні 
зустрічі, цілком перебуваючи під 
владою сексу. За думкою Джой
са, вона —- втілення інстинкту

дітородіння, «вічна ж іночність», 
як  ї ї  розуміє автор «У лісса». 
У явлення про «вічну ж іночність» 
ним депоетизується і зводиться до 
втілення плотського начала, без
соромної відвертості сексуальних 
потягів.

В іншому ключі зм альовується 
образ Стівна, персонаж а, знайомо
го читачеві Джойса з «Портрета 
худож ника». Якщо Блум і Меріон 
є втіленням «тваринного начала» , 
Стівн Дедалус в «У ліссі» —  вті
лення людського інтелекту.

В ихованець єзу їт ів , якйй  став 
атеїстом , ш кільний учитель, поет 
і філософ Стівн Дедалус ненави
дить сучасну Ірландію , я к а  зра
дила в ільну Ірландію  минулого. 
А втім, далі ненависті Стівн не 
йде і вперто зам икається  у своє
му запереченні, песимізмі і скеп
сисі. Він відчуває постійне гли
боке незадоволення, що зумовлено 
як  особистими причинами, так  і 
станом сусп ільства, у якому він 
змуш ений ж ити . Я к і щодо Б лу
ма, Джойс розкриває не стільки 
психологічний світ Стівна, скіль
ки ж иття його підсвідомості. По
збавлений брудних поривань, що 
весь час випливаю ть з підсвідо
мості Блума, Стівн, однак, також  
не має спокою: його повсякчас 
мучить відчуття провини перед 
померлою м атір’ю. Втративш и ві
ру, він відмовився виконати 
останнє прохання релігійної ж ін 
ки, висловлене на смертельній 
п остелі,—  стати на коліна і по
молитися разом з нею за  ї ї  душу.

Блум і Стівн —  ірландський 
обиватель середнього віку і мо
лодий поет —  трактую ться я к  ду
же різні представники дублінсь
кого сусп ільства і навіть ширше
—  суспільства я к  такого. В той 
же час за  задумом Джойса, який 
стає очевидним в ході читання 
книги, Блум і Стівн —  лиш е роз
двоєння єдиної особи. їхн і ш ляхи 
схрещ ую ться в ході роману не 
раз, але майже зливаю ться в його 
кінці (епізод в публічному домі). 
Показуючи Блума і Д едалуса —  
учасників  огидної оргії, Джойс 
хоче підкреслити хисткість від
мінності між «високим» і «низь
ким », продемонструвати мниме 
торжество інстинкту над інтелек
том. Ж иття і почуття усіх трьох 
персонаж ів «У лісса», з яких  двоє
—  обмежені міщани, подаю ться

я к  типове вираж ення людського. 
В цьому вихідному принципі трак
тування персонаж ів позначається 
властиве всім модерністам прини
ж ення людини, ї ї  дискредитація.

В «У ліссі» змальовано лише 
один день в ж итті Блума, Меріон, 
Стівна Дедалуса і міста Дубліна, 
в яком у вони ж ивуть. Це зви
чайнісінький, нічим не знаменний 
день 16  червня 1 9 0 4  року. Джойс 
показує, іцо робили, думали, го
ворили, відчували троє дублінців 
з восьмої години ранку 16 черв
ня до третьої години ранку на
ступного дня. Він умисне торкає
ться усього того, що становить в 
його концепції людське існуван
ня як  таке: відбувається похорон, 
любовне побачення, народж уєть
ся дитина... Трудова діяльність 
персонаж ів роману змальовується, 
проте, лиш е мимохідь, і це симп
томатично. Вона в концепції 
Джойса не головне і не визна
чальне в ж итті його персонажів, 
я к  і в ж итті будь-якої людини.

Прогресивні англійські критики 
підкреслю вали фізіологізм тракту
вання «людського існування» в 
романі. Якщо виклю чити епізод 
в редакц ії дублінської газети, в 
романі ніхто нічого не робить. В 
ньому з ’являю ться, зустрічаю ться 
й розходяться різні люди, і їх  так 
багато, я к  багато перехожих на 
вулицях великого міста; вони ді
стають влучні характеристики, 
але ніхто з них не показаний в 
якомусь трудовому процесі.

Роман починається змалю ван
ням ранку 16 червня: Стівн Де
далус снідає з товариш ами у 
башті на березі дублінської зато
ки, де він ж иве, потім він купає
ться  в морі, за тим урок історії, 
що його молодий чоловік дає в 
ш колі, його розмова з директором 
ц іє ї школи Дізі —  недоумкуватим 
консерватором. Потім —  пробуд
ж ення Блума і Меріон. Детально 
показано ранковий туалет Блума, 
те, як  він іде в місто, повернен
ня, сніданок, відвідання убираль
ні. Епізоди в лазн і і на пошті. 
Все змальовується автором з од
наковою ретельністю  і натуралі
стичною відвертістю. Джойс скру
пульозно занотовує час дії: вось
ма година ранку, десята година, 
третя година дня, восьма година 
вечора і т. д.

В міру того, як  спливає час,
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відбуваю ться різноманітні, зма
льовані то з більшою, то з мен
шою натуралістичною  точністю 
епізоди. Блум і Стівн ідуть своїми 
дорогами, але назустріч одне од
ному, к ілька  разів  зустрічаю чись 
і знову розходячись.

Блум відвідує бар. Блум їде 
на похорон свого приятеля Д ігне- 
ма, дивиться, я к  того ховаю ть. 
П ісля похорону він іде в редак
цію газети «Ф рімен», о перш ій 
годині дня обідає в ресторані. 
Відвідавши потім Н аціональну біб
ліотеку, Блум о другій годині зу 
стрічає тут Стівна. В той час як  
Блумові потрібна в бібліотеці 
службова довідка, Стівн Дедалус 
веде тут філософську і л ітератур
ну розмову. Час минає. 0  третій 
годині Блум іде вулицями Дублі
на. Передано ритм вуличного 
ж иття, мелькаю ть люди, подають
ся влучні зарисовки їхн іх  портре
тів. Блум заходить до бару, слу
хає музику, вона пробуджує в 
ньому спогади. Він пише любов
ного листа Марті, пошлій дівчи
ні, з якою завів  любовну інтриж 
ку. О п ’ятій  годині, ш укаю чи зн а
йомого, він знову потрапляє в 
ресторан, де точиться політична 
суперечка, я к а  мало не зак ін чує
ться скандалом. О восьмій годині 
вечора Блум на пляж і. Тут він 
бачить молоду дівчину, і його 
охоплює низьке еротичне баж ан
ня. Потім Блум іде в родильний 
будинок, де хоче відвідати друж и
ну одного з своїх приятелів . Не
подалік од родильного будинку 
він знову зустрічається  із Стів- 
ном, відбуваю ться розмови різних 
осіб, п ісля чого Блум разом із 
Стівном прямую ть в квартал  пуб
лічних домів. Н астає ніч. Зма
льовується  оргія розпусти. Епізод 
в публічному домі, що його кри 
тики справедливо називали  джой- 
сівською «Вальпургієвою  ніччю », 
має в романі важ ливе значення 
—  це апофеоз плоті, торжество 
тваринного начала. Вийшовши з 
публічного дому, Блум змушений 
рятувати  Стівна, побитого п ’ян и 
ми матросами. Вже пополуночі 
Блум і Стівн ідуть вулицями Дуб
ліна, потім заходять у барак до 
візників* де знову відбуваю ться 
тривалі розмови з його відвідува
чами і, зокрема, з одним старим 
моряком. Блум веде Стівна до се
бе додому. Коли Стівн на світан

ку  залиш ає цю гостинну домівку, 
Блум лягає  в ліж ко напівсонної 
зрадливої Меріон. Останній епі
зод роману передає потік неяс
них еротичних спогадів Меріон й 
обривається на слові «Т ак» .

Т акі є події, що леж ать на по
верхні.

Але зміст «У лісса» не визна
чається  зовніш німи факторами 
або визначається  ними лиш е част
ково. Джойс не обмежується на
туралістичною  фіксацією  кожного 
моменту існування своїх пер
сонажів. Те, що з ними відбуває
ться  —  це лиш е к істяк  того за 
думу, який  визначає справж ній 
зміст твору.

П ередана схема зовніш ніх по
дій, що відбуваю ться в романі —  
канва, на якій  тчуться  і переплі
таю ться найскладніш і алегорії. 
Саме вони розкриваю ть смисл за 
думу, справж ній  зміст книги і ви
магаю ть детального тлум ачення. 
Весь текст «У лісса» пом’якш ений 
символікою, що потребує ретель
ного розш иф рування, усі образи 
мають обов’язковий  фрейдистсь
кий підтекст.

П ослідовники Джойса і тлум а
чі його книги визначали  роман 
я к  алегорію всіє ї історії людства.

За задумом Джойса, «Улісс» 
мав у символічній формі п оказа
ти блукання людини в тому по
хмурому хаосі, яким  є світ в уяві 
письменника.

Вчинки Блума і Стівна (Меріон 
в «Уліссі» майже не показана в 
дії) подаю ться як  реал ізац ія  і 
м атеріалізац ія підсвідомого. В зає
мовідносини Блума й Стівна вті
люють «Едіпів комплекс» (цен
тральний у вченні Ф рейда). Мо
тив докорів сумління, що мучать 
Стівна, проходить через весь ро
ман і визн ачається  в підтексті як  
вираж ення фрейдистського «ком
плексу» неповноцінності. Той са
мий >«комплекс» визначає пове
дінку Блума, якого невідступно 
мучать думки про зрадливу дру
ж ину.

Н аполегливе ф іксування уваги 
на еротиці, якою пройнятий ро
ман з перш их сторінок і до остан
ньої, знов-таки  цілком поясню є
ться  фрейдистським тлумаченням 
вчинків, поривань, емоцій і навіть 
думок людей. Т рактування ероти
ки, я к  низьких і ганебних інс
тинктів, було результатом ніколи

не подоланих письменником до 
к ін ця  впливів католицьких на
ставників.

Н азвавш и свій роман «Улісс» 
(тобто «О діссей»), Джойс хотів 
провести аналогію  між мандру
ванням и дублінського обивателя 
Блума і героя древнього епосу.

«У лісс» пройнятий натяками 
на відповідність з «Одіссеєю». 
Образ Блума має пародіювати про
тотип: Блум —  мудрий і хитрий 
як  Одіссей, Блум також  мандрів
ник, що ш укає ш ляхів на бать
ківщ ину, він повертається до 
своєї друж ини Меріон —  Пене- 
лопи. Стівн Дедалус відповідає Те- 
лемахові «О діссеї». Книга будує
ться  за  композиційною темою 
«О діссеї», епізоди ї ї  пародійні» 
відтворюють епізоди класичного 
епосу, а персонаж і —  її  головних 
героїв. При цьому джойсівський 
Улісс за  один день здійснює 
мандрівку, я ка  у героїв «Одіссеї» 
забирає двадцять років.

Кожний епізод роману має 
асоцію ватися з відповідним епі
зодом «О діссеї»: ранок в домі 
Блума —  грот К аліпсо; похорон 
Дігнема —  перебування Улісса в 
підземному царстві А їда; епізод в 
редакції газети «Фрімен» —  пере
бування героя «Одіссеї» на ост
рові бога вітрів Еола і т. д. Зу 
стріч Блума і Стівна в публічно
му домі мала нагадати зустріч 
Улісса і Телемаха в палаці ча
рівниці Ц ірцеї. Н ареш ті, повер
нення Блума додому пізно вночі 
—  повернення Одіссея на батьків
щ ину і до Пенелопи.

Античні паралелі в «Уліссі» 
мали підкреслити «загальне в ок
ремому» і мали фрейдистський 
підтекст, оскільки герої роману 
задумані за схемою Ю нга як  «ар- 
хетипи» і, відповідно до вчення 
Фрейда, в кінцевому підсумку 
символізують витіснені у підсві
домість статеві потяги !.

Але Джойс не обмежувався са
мими античними паралелям и та 
алегоріями. «Улісс» перенасиче
ний найрізноманітніш ою  символі
кою, що виникає на найрізнома
нітніш их основах, причому най- 1

1 Як Фрейд, так і його послідовник 
Юнг, твердили, що люди у сновидін
нях спускаються на історично пройдені 
ступені мислення. Міфи, як в кінцево
му підсумку і всі твори мистецтва, ви
никають, на думку Фрейда, в результа
ті витіснення вроджених інстинктивних 
спонук, сублімації статевої енергії.
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частіш е подвійною і такою, що пе
реплітається. Тут і багаті ремі
н ісценції з книг середньовічних 
містиків, і символи католицької 
л ітургії, і стародавні ірландські 
перекази, і, нареш ті, складна си
стема еротичних символів, розроб
лених Фрейдом. Блум не тільки 
Улісс (Одіссей), він і Вічний 
жид, Стівн не тільки Телемах, 
а й Ш експір, а за твердженням 
деяких коментаторів, навіть Хрис
тос. Меріон це і П енелопа, і вза
галі вічна ж іночність. І все ж , 
я к  правило, символіка «У лісса» 
грунтується на фрейдистському 
розумінні ролі ірраціонального в 
людській психіці. Смак до симво
ліки , очевидно, письменник пе
рейняв у своїх католицьких на
ставників, проте спрямовані ці 
символи часто-густо на пряме роз
в інчання католицьких святинь.

Кожний епізод «У лісса» має 
свій колір. Т ак, білий і золото —  
кольори С тівиа-Телемаха, чор
ний та білий —  траурні кольо
ри епізоду похорону Дігнема. Зе
лений колір Океану панує в епі
зоді на пляж і і т. д. Мають епі
зоди й інші відповідники: кожен 
з них символічно уособлює якусь  
науку  або мистецтво (родильний 
дім —  медицину, бар —  музику, 
пляж  —  живопис, бібліотека —  
літературу і т. д .). Кожний епізод 
відповідає якомусь органові тіла 
(сніданок Блума —  ниркам, На
ціональна бібліотека —  мозкові, 
бар —■ вуху, вулиці Д убліна— ор
ганам кровообігу). Відповідний 
лейтмотив непомітно проходить 
через весь епізод, повторю ється 
в різних варіац іях. Нарешті, кож 
ний окремий образ в свою чергу 
має власну символіку, що вини
кає на грунті абсолютно суб’єк
тивних асоціацій автора. Вся ця 
надзвичайно складна символічна 
надбудова «Улісса» не може бути 
сприйнята без «клю ча» й роз
ш иф ровується коментаторами.

Н атуралістична, гранично доку
ментована розповідь раз у раз пе
реходить у внутріш ні монологи 
персонаж ів, переривається і не
мовби коментується ними. В той 
ж е час у текст дж ойсівської 
«Одіссеї» вплітаю ться своєрідні 
пародійні доповнення. Весь текст 
«У лісса» буквально пронизаний 
найрізноманітніш ими пародіями, 
що вимагаю ть різкої зміни стилю

і словника. Джойс пародіює стиль 
біблійних текстів  і церковних 
книг, і рицарський роман пізньо
го Відродження, і древні ірланд
ські сказання. В його розповідь 
вдирається то стиль популярного 
роману його часу (Блум вибирає 
книж ку для коханки у букініста), 
то наукового трактату , то ділової 
кореспонденції. Не обмежуючись 
пародіюванням стилю тих чи ін
ших літературних напрямків або 
навіть ж анрів, автор вдається до 
пародії на окремих письменників 
(Мелорі, Б еньян , Ш експір, Гете). 
Пародії в «У ліссі» скидаю ться на 
химерні відступи, але насправді 
кожен такий  «відступ» нерозрив
но пов’язаний  з тим персонаж ем, 
який  зображ ується, з тим симво
лом або групою символів, які він 
визначає, або з усім епізодом. Той 
самий логізм виявляється  у зміні 
стилю: кожен епізод має свій
стиль. Іноді в розділі-епізоді їх 
перехрещ ується к ілька.

В изначити метод Джойса 
яким сь одним або навіть кількома 
словами неможливо. В «У ліссі» 
переплітаю ться і перехрещ ую ть
ся різні методи, так  само як  
перехрещ ую ться в ньому, пародію- 
ючись, різні стилі і стильові ма
нери. Одне очевидно —  метод 
Джойса не може зблизкуватисл з 
реалізмом: його основа принципо
во протилеж на будь-якому з реа
лістичних методів.

Від ф ранцузьких письменників, 
яких  Джойс н азвав  своїми вчи
телям и, —  Флобера (тією мірою, 
якою Джойс сприймав здебільшого 
натуралістичні риси його мето
ду), Гюїсманса і Гонкурів, —  ав 
тор «У лісса» сприйняв прагнен
ня до граничної точності і доку
ментальності зображ ення, фізіоло- 
гізм трактуван ня  людини, ї ї  вчин
ків  і спонук (в  оповідній частині 
«У лісса»). Змальовую чи кожну 
годину, навіть мить буденного дня 
нічим не примітного дублінського 
обивателя, фіксуючи його вчинки, 
рухи, ж ести, Джойс вивіряє кож 
ну деталь, показує ї ї  немовби че
рез зб ільш увальне скло часу. Ри
сунок максимально чіткий і ви
вірений до дрібниць. Але людина 
і ї ї  ж иття при цьому умисне біо- 
логізовані.

Надмірно деталізую чи зобра
ж ення буденного дня в ж итті се
редньої людини, автор гранично

роздрібнює образи, розчленовує 
кожну подію, вчинок, кожен жест 
і відчуття своїх иерсоназків: при
готування Блумом сніданку, від
п равляння природних потреб, про
цес їди, розмови з дружиною, ку
півля мила, відвідання лазн і, від
чування, продиктовані обстанов
кою ресторану.

Автор «У лісса» уникає змалю
вання трудового ж иття людей, 
суспільних відносин, політичної 
боротьби, що відбувається в Дуб
лін і, а тим більше в світі, що ото
чує Дублін і навіть Ірландію. Де
що з усього цього, щ оправда, про
никає в грандіозну за обсягом 
«Одіссею» Джойса. Але в центрі 
уваги худож ника не суспільні і 
політичні проблеми його часу, а 
людина (в даному разі роздвоєна, 
розділена на Блума і Стівна), та 
ка, якою ї ї  розумів Дзкойс.

Якою сь мірою натуралізм 
Джойса з його фізіологічним 
трактуванням  людини був зумов
лений прагненням приголомшити 
ненависного художникові бурзкуа. 
І все-таки  зображ ення людини в 
найбільш  низьких ї ї  проявах дик
тувалося письменникові але н іяк 
не самим тільки  прагненням при
голомш увати.

В усьому, що показано худож
ником —  притому показано іноді 
чудово,-— помітна, проте, схиль
ність до зображення потворного, 
патологічного. Кут зору, під. яким 
письменник розглядає людей, виз
начається розумінням людини, 
властивим авторові «У лісса». Цей 
кут зору з граничною прямотою 
виразкений Джойсом в зображенні 
дублінського ресторану. Видовище 
людей, як і їдять, викликає у 
письм енника огиду.

Сприймаючи людину і ї ї  внут
ріш ній світ за концепцією  Фрей
да, Джойс не прагне виліпити ха
рактери, розкрити психологію тих 
чи інших людей, хто б вони не 
були. Його насамперед ц ікавить 
«п ідпілля» лю дської психіки, гли
бини т іє ї підсвідомості, я к а  нібито 
визначає імпульси, поривання і, 
в кінцевому підсумку, вчинки 
кож ної людини, підсвідомості, у 
якій  сховані ї ї  витіснені інстинк
ти , де ж иве звір. І якщ о на сто
рінках величезного роману зу 
стрічаю ться правдиві зарисовки, а 
часом і гостра сатира, картина
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дійсності в цілому розпадається, 
розчиняю чись у надзвичайно ма
лому і дрібному —  в дослідженні 
психіки мізерних і зовсім незнач
них індивідуумів. Звідси увага до 
техніки передачі невисловлених і 
невтілених потягів і спонук, звід
си і головне в методі Джойса —  
«потік свідомості». Своїм н айваж 
ливіш им завданням  Джойс в ва
ж ав відтворення психічних реак
цій, що їх людина майже або зов
сім не усвідомлює. Він ш укає 
форми відтворення складного ро
зумового процесу, потоку урив
частих індивідуальних асоціацій , 
що виникаю ть у свідомості і ме
ханічно зчеплю ю ться, зображення 
тих верств свідомості, як і леж ать  
на різних глибинах. В цьому й 
полягає секрет методу Джойса, 
який  дістав назву «потік свідо
мості». Форми передачі цього по
току в романі дуже різноманітні. 
«Потоки свідомості» різних людей 
Джойс максимально індивідуалі
зував, і це закономірно: внутріш 
ні монологи Блума й Стівна гли
боко відмінні. Монолог визна
чається  рівнем свідомості й к ул ь
тури т іє ї чи інш ої особи, по-р із
ному освітлює індивідуальність 
кож ної з них. Відмінні й асоц іац ії 
персонаж а з особистого минулого, 
відмінним виглядає і зовніш ній 
світ, відбитий у їхньому сприй
нятті. Т ехніка побудови індиві
дуальних потоків свідомості пов’я 
зана з фрейдистським світосприй
няттям  Джойса, з його уявлен 
ням про сексуальне начало, яке 
нібито є всепоглинаючим.

Метод ф іксац ії найдрібніших 
асоціацій, найнезначніш их від
чуттів та ім пульсів, які навіть не 
досягають свідомості, був продик
тований Джойсу ідеями Фрейда. 
Він показує, я к  під впливом зов
нішніх факторів —  найчастіш е 
випадкових і майже невлови
мих —  з підсвідомості вирива
ю ться на поверхню витиснені в си
лу  тих чи інших причин спогади 
дитинства (або асоц іац ії, пов’я 
зані з цими спогадами), заглуш е
ні потяги, інстинкти. Н амагаю чись 
передати весь процес мислення, 
Джойс звертається  до тих «тек
стів вільних асоціац ій» , як і за
стосовувалися Фрейдом, Юнгом 
та їхніми послідовниками при 
психоаналізах. Як відомо, просте

ж уван ня  асоціацій  і процесу їх  
зчеплення відіграє виріш альну 
роль в методиці психоаналістів, 
як і прагнуть розкрити процеси, 
що відбуваю ться у підсвідомості 
пацієнта. Джойс з непереверш е- 
ною віртуозністю  показує, я к  рух, 
що в ідбувається у «верхніх» вер
ствах свідомості, визначається  не 
об’єктивною дійсністю, я к а  подає 
сигнали, а тим, що відбувається 
в глибинах підсвідомості, неусві- 
домленим.

Треба врахувати , що коли 
Джойс від натуралістичного ри
сунка, який  зв ’язує  розповідь, 
переклю чається на передачу внут
рішнього монолога того чи іншо
го персонаж а, він нам агається  
передати потік суб’єктивних асо
ціацій , що наринаю ть при виклю 
ченні контролю розуму. Мова його 
відповідно стає туманною , вона 
відтворює уривчастість клаптів 
думки, що пропливаю ть в мозко
ві. Форма надзвичайно усклад
ню ється. Рух фрази стає стрибко
подібним, складні перелічувальні 
звороти перемеж аю ться уривками 
фраз і речень. Внутріш ній моно
лог стає алогічним, він спирається 
на суб’єктивні асоц іац ії, я к і час
то майже не піддаю ться розшиф- 
ровці.

Т ехніку «потоку свідомості» 
найяскравіш е ілю струє внутріш 
ній монолог Меріон, який  завер
ш ує роман і розтягується  на ба
гато сторінок без великих літер 
і розділових знак ів . Меріон —  
людина, я к а  цілком перебуває під 
владою інстинктів, тому передача 
ї ї  «потоку свідомості» найбільш  
вдячна для демонстрування мни
мої зверхності підсвідомого над 
свідомістю. Проте вся тканина ро
ману, в якій  внутріш ні монологи 
головних персонаж ів переваж а
ють, дає змогу простежити багат
ство худож ньої видумки Джойса 
в передачі асоціативного «потоку 
свідомості».

Слова з католицької заупокій
ної служби в шостому епізоді —  
«я  є воскресіння й ж иття»  —  ви
кликаю ть у Блума асоц іац ії з сер
цем Дігнема, на похороні якого він 
присутній , і тут-таки  ведуть до 
антиклерикальних роздумів.

Згадані одним з присутніх анг
л ійські слова богослужіння розмо
тую ть у свідомості Блума цілий

клубок різних асоціацій. Тут і не
вдоволення англійським  пануван
ням, і фривольні думки про по
к аян н я  ж інок, і скептичне став
лення до католицького обряду 
сповіді.

Щоб передати хаотичний і ало
гічний «потік свідомості», Джойс 
вдається до різноманітних словес
них прийомів. В деяких випадках 
мова «Улісса» архаїзується  —  
здебільшого, коли автор пародіює 
старовинні стилі, в інших —  
розцвічується несподіваними і 
сміливими неологізмами. В тексті 
«У лісса» чимало нарочитих запо
зичень з місцевих діалектів, без
ліч похідних від іншомовних слів, 
причому я к  сучасних, так  і древ
ніх (з староєврейської, старо
грецької, але особливо латин і).

Уже в «Уліссі» Джойс починає 
довільно зливати  слова й імена 
(«Д еві Бірн позіхнувпосміхнувся- 
кивнув все разом», «Ретлендбе- 
консоутгемптонш експір»), іноді 
англійські, а часом я к  англійські, 
так  і іншомовні.

Злиття слів часто-густо пере
творю ється на злиття  звуків. В 
таких випадках вони мають на
тяком передати той чи інший 
стан або настрій . Джойс вдається 
до звукопису та евфонії, що дуже 
часто нелегко піддається осмис
ленню, а тим більше перекладу.

Фраза внутріш нього монолога 
розбивається; намагаю чись пере
дати алогізм думки, автор пока
зує ї ї  перебої, вклиню є випадкові 
асоц іац ії або не дописує речення. 
Н априклад, згадуючи ж інчину 
сукню , Блум міркує: «Немовби я 
розтягнув сухожилок (через те) 
що вона була у цій сукні» . Або: 
«Н етрав (лення), каж е любити 
не б у (д е )» .

Особливо яскраво  своєрідність 
мови і см іливість словотворчості 
Джойса виявл яється  там, де ав
тор нам агається  заф іксувати в 
тексті майж е невловимий потік 
асоціативного мислення та ім
пульси, що надходять з підсвідо
мості. Н априклад, восьмий епізод 
складається майже виключно з 
внутріш нього монолога Блума, 
що має~в собі складні асоціац ії і 
часом майже невловимі натяки і 
недоговореності. Побачивши шовк 
у вітрині магазину, Блум згадує, 
що виробництво ш овкових тканин
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Пуло завезено в Англію гугено
тами, вигнаними з Ф ранції після 
скасування Н антського едикту. В 
потоці його свідомості за  асоціа
цією починаю ть переплітатися дві 
теми —  мотиви з опери «Гугено
ти» Мейербера і ш овкуна вітрині. 
«Він проходив, уповільнивш и 
крок, повз вітрини Брауна і Тома
са, торгівля шовком. . Водоспади 
стрічок. Легкі китайські ш овки. З 
нахиленої урни струмував потік 
криваво-червоного попліну: глян 
сувата кров. Гугеноти сюди занес
ли. L a  c a u s a  e  s a n t a !  Т ара-та
ра. Чудовий хор. Т ара. Прати в до
щовій воді. Мейербер. Т ара: бом, 
бом, бом».

Словотворчість Джойса виправ
дана в тих випадках, коли вона є 
засобом сатири. Вона внутріш ньо 
виправдана там, де пов’язан а  з 
спробою автора відтворити «потік 
свідомості». Але дуже часто, особ
ливо в останніх епізодах роману, 
слова і їх  поєднання стають пред
метом експерименту заради експе
рименту. Словесні вправи  Джой
са —  нехай сміливі й ефективні, 
часто дотепні, сприймаю ться все- 
таки  як  абсолютно безцільна гра.

Вже в «Уліссі» з ’являю ться 
слова і словосполучення, що по
требую ть клю ча-ш ифру, і словес
ні ребуси, як і цілком визначаю ть 
текст останнього «роману» Джой
са «Поминки по Ф іннегану». За
значимо, що цих шифрів стає чим
раз більше в другій половині 
«У лісса». Дедалі частіш е тут ви
користовую ться словесні калам 
бури, як і важ ко зрозуміти без 
клю ча коментатора, оскільки вони 
побудовані на маловідомих термі
нах і довільному сполученні ряду 
іншомовних слів.

Створюючи «У лісса», Джойс 
чимдалі більше стирав межі між 
з ’єднувальним  текстом розповіді і 
«потоками свідомості» дійових 
осіб, у як і вона вільно перехо
дить. Зміст, чим ближче до к ін 
ця роману, тим частіш е підпоряд
ковувався формі, словесне експе
риментування частіш ало, притому 
мова служ ила шифруванню , а 1 не 
розшифровці думки. Уже в «Уліс
сі» Джойс не нам агався бути зро
зумілим. В своєму наступному і 
останньому творі, над яким він 
почав працю вати одразу ж  після 
публікац ії повного тексту  своєї

«О діссеї», він ще сміливіше кинув 
виклик читачеві. Розпад усіх еле
ментів, з яки х  складається  худож 
ній твір, розпад літературної мо
ви тут уж е ішов до логічного 
к ін ця .

П рагнучи м аксим альної точ
ності, гіпертрофую чи психологіч
ний аналіз, Джойс не тільки  не 
створив картини свого часу, а 
навіть не дав скільки-небудь пов
них образів тих персонаж ів, внут
ріш ні монологи яких  нам агався 
відтворити. Метод Джойса рів не 
до створення, а  до розпаду обра
зу. «Потік свідомості» виявився 
не прийомом п ізн ан ня  і відобра
ж ення дійсності, а прийомом ї ї  
заміни. Зображ увані люди і події 
розчинялися в хаотичному і ало
гічному потоці неусвідомлених і 
напівусвідомлених ім пульсів, від
чуттів і асоціацій , образи розми
валися.

В «П оминках по Ф іннегану» 
(цей роман Джойс писав понад 
п ’ятнадцять років) автор вдається  
до надзвичайно складної, але 
об’єктивно абсолютно безглуздої 
формалістичної гри і створює 
текст, незрозумілий ні для кого, 
крім його найближ чих учнів, обіз
наних з його ш ифрувальним ко
дом.

Ті прийоми, якими він почав 
користуватися в «У ліссі» при пе
редачі внутріш ніх монологів, тут 
лягаю ть в основу всього тексту. 
Складні каламбури, побудовані на 
використанні слів, запозичених з 
ж ивих і мертвих мов або звуко
сполучень, у «П оминках» визна
чаю ть всю словесну тканину і 
стаю ть самоціллю. Джойс нама
гається  створити нову ун іверсаль
ну морфологію, відображаю чи про
цеси підсвідомого. «Поминки по 
Ф іннегану»—  це довільний сплав 
з улам ків різних мов, а  часом і 
слів, вигаданих самим автором. 
В ідсутність розділових знак ів  і 
великих літер поглиблює незро
зум ілість тексту (зауваж им о, що в 
одній з перш их редакцій  «Поми
нок» , рукопис яко ї зберігається в 
Британському м узеї, розділові 
знаки  є).

В «П оминках» усе підпорядко
вано ф антазії худож ника і побу
довано на сплетенні асоціацій . В 
книзі немає ні початку, ні к інця. 
Те, що «відбувається» —  відбу

вається  уві сні героя і рухається 
по колу. Головна дійова особа ро
ману Хамфрі Іру їкер  —  власник 
бару, ж иве в Дубліні. Він, я к  і 
Блум, —  середня людина, обива
тель. Ім ’я Іру їкер  (Н . С. Ear- 
wicker) розш ифровується як 
H ere Comes Everyman ~  ось 
іде хтось. Але Іру їкер  водночас і 
біблійний Адам і багато що інше. 
Його метаморфози нескінченні. 
Д руж ина Іру їкера  Анна Лівія 
Плюрабель також  водночас і ж ін
ка і р ічка Ліффі. Ірландські пра
лі, які илещ уть про н е ї,—  і ж ін
ки, і тополі, і камені. Сини Іру ї- 
керів Шем і Шоун виявляю ться то 
К аїном , то Авелем, то Люцифе
ром і архангелом Михаїлом, то 
Брутом і Кассієм, і навіть Веллінг
тоном і Наполеоном. Як твердять 
коментатори, час дії «Поминок по 
Ф іннегану» —  і сьогодні, і вчо
ра, і коли завгодно, а тема —  
всесвіт і людство. Деякі тлумачі 
наполягали на тому, що «По
минки» є алегорією на всю істо
рію лю дства, переосмислену у 
сновидіннях. До того ж  мотиви 
«роману», за задумом Д ж ойса,—  
протиставлення жіночого і чоло
вічого начал, добра і зла в люд
ській  душі, «вічні» принципи на
родж ення, любов, смерть.

Якщ о «Улісс» був книгою гір
кого заперечення і дуже своєрід
ного, але протесту, то «Поминки по 
Ф іннегану», хоч би який  був 
суб’єктивний задум автора, об’єк 
тивно є твором чисто формалістич
ним. П ізнавальне значення його 
практично дорівнює нулю. Будучи 
предметом вивчення і тлумачення 
дж ойсознавців, останній «роман» 
Джойса будь-якому читачеві, не 
озброєному спеціальним ключем, 
абсолютно незрозумілий. Зрозумі
ти його тим більш важ ко, що він 
написаний штучною мовою. «По
минки по Ф іннегану» являю ть со
бою лабіринт символів і алегорій, 
також  зрозумілих лиш е небага
тьом «втаємниченим ».

«Поминки по Ф іннегану», за 
твердж енням  коментаторів, звер
нені «до ідеального читача, ікни 
терпить від ідеального безсоння». 
Та яку  б мету не ставив собі 
Джойс при створенні цього гран
діозного ребуса, книга сьогодні 
сприймається як  ж арт прихильни
ка теорії «чистого мистецтва»,
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який  визнає абсолю тну волю ав 
тора і в задумі і в його худож ньо
му втіленні.

Грандіозна робота письменника 
протягом двох десятиріч, коли він 
створю вав «У лісса» і «Поминки 
по Ф іннегану», вияви лася  об’єк 
тивно абсолютно безплідною. Лю
ди і явищ а, як і він змальовує, 
немов би розпадаю ться на ш матки 
і втрачаю ть будь-який  зв ’язок  з 
об’єктом зображ ення.

Внаслідок свого підходу до 
явищ  навколиш нього світу , лю 
дини, ї ї  діяльності та  ї ї  свідомо
сті, письменник, що прагнув гр а 
ничної точності рисунка, схоплю
вав найменш і деталі і робив над
звичайно тонкі спостереж ення, 
втрачав зв ’язок  між ними (або 
фальш иво його інтерпретував) і, 
отже, втрачав головне. Е артина 
цілого криш илася на ці деталі, 
розпадалися характери , образи че
рез свою роздрібненість ставали  
відносними.

Залиш ивш и Ірландію , Джойс 
спробував сховатися від ж иття  у 
мистецтві, яке  вваж ав  вільним  від 
його впливу. Заплутавш ись у фор
мальних викрутасах , в ін  загинув 
я к  худож ник. «У лісса», я к  пра
вило, називаю ть найформалістич- 
нішим з творів модерністської 
прози. Точніше було б сказати , що 
це твір, у  яком у форма, я к  так а , 
гине і розпадається, я к  розпа
дається і образ —  основа худож
нього твору.

Ускладнюючи виклад, Джойс

не прагнув бути зрозумілим, і 
поступово меж і м іж  розповіддю і 
внутріш нім  монологом почали сти
ратися, зміст п ідпорядковувався 
формі, а  форма в свою чергу роз
п алася . У вирі внутріш ніх асоціа
цій розм ивалася не тільки  карти
н а зовніш нього світу, а  навіть ці
л існ ість особи —  носія «потоку 
свідомості».

Усе величезне багатство знань 
Джойса, вся  майстерність його 
рисунка, уся різном анітність і 
багатство його мови послуж или 
таким  чином не утвердженню , а 
руйнуванню , і в цьому трагедія 
великого худож ника.

Уолтер Аллан справедливо на
звав  «У лісса» «епосом розпаду». 
Це заслуговує на увагу , бо в 
працях  бурж уазних дослідників 
подібні заяви  щодо Джойса зустрі
чаю ться нечасто.

Б ільш а частина «У лісса» пи
салася  вж е п ісля В еликої Ж овт
невої соціалістичної револю ції 
1 9 1 7  року. «Поминки по Фінне
гану»  були заверш ені, коли фа
ш истські полчищ а уж е плю ндру
вали  Європу і зайняли  П ариж , де 
зак ін чував  свої дні «метр» євро
пейського модернізму. Соціаліс
тичної револю ції Джойс «не по
м ітив», до пош ирення фашизму, 
що хвилю вало кращ их письменни
к ів  світу  ще задовго до другої 
світової війни, він  зали ш ався  бай
дуж ий.

Створюючи «У лісса», Джойс 
хотів показати  людство, яке  за 

плуталося в нібито нерозв’язаних 
суперечностях і приречене на 
зникнення в хаосі буття. Слідом 
за  Ш пенглером та багатьма інш и
ми бурж уазними мислителями він 
повторю вав песимістичну тезу 
мнимої безперспективності істо
ричного розвитку.

Суб’єктивно «Улісс» був бун
том худож ника проти бруду і 
пошлості буржуазного світу. Але 
сатира в романі спрямована на 
доказ деградації не буржуазного 
сусп ільства, а  всього людства.

«У лісс» пройнятий утверд
ж енням  непереборної самотності 
людини. Усі люди змальовую ться 
я к  безнадійно відірвані одне від 
одного й ізольовані —  кож на лю
дина (носій свого потоку свідомо
сті) представляє самодостатній 
світ у собі.

Саме внаслідок того, що Джойс 
абсолю тизував вади суспільства, 
породжені капіталізмом, і вади 
культури , що виходять з умов 
ж иття цього сусп ільства, саме 
внаслідок нігілістичного погляду 
Джойса на людину, «Улісс» вия
вився одним з найпохмуріш их, 
найпесимістичніш их творів XX 
століття. І  саме внаслідок все
осяжного н ігілізму Джойса, вира
женого в його романі, «Улісс» і 
став «євангелієм» модернізму. В 
«Уліссі» дістала найзаверш еніш ий 
вияв та зневага до людини, та 
невіра в ї ї  сили й можливості, як і 
є такі типові для всіє ї л ітератури 
декадансу.

ДЖЕЙМС Д Ж О Й С

У Л І С С
УРИ ВКИ  З РОМ АНУ

4
Містеру Леопольду Блумові смакували нутрощі 

тварин і птахів. Він любив густий суп з гусячих по- 
трохів, пупки, що відгонили горіхами, тушковане сма
жене серце, нарізану скибочками печінку, спряже
ну з хлібними кришками, смажену тріскову ікру. А 
над усе він любив смажені баранячі нирки, які за
лишали в роті тонкий, ледь відчутний запах сечі.

Нирки не сходили йому з думки, коли він тихень
ко сновигав по кухні, збираючи їй снідання на тацю 
з нерівним дном. У кухні було холодне світло й по

вітря, а надворі — тихий літній ранок. І йому закор
тіло чого-небудь перехопити.

Вугілля шаріло.
Ще одну скибку з маслом; три, чотири: досить. 

Вона не любила, щоб тарілка з верхом. Досить. Він 
повернувся, зняв з камінної полиці чайник і поста
вив його збоку біля вогню. Чайник стояв, похмурий 
гладкий коротун, виставивши носика. Скоро буде чай. 
Добре. Пересохло в роті. Кішка напружено круж
ляла навколо ніжки стола, задерши вгору хвоста.
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— Няв!
— О, і ти тут, мовив містер Блум, повертаючись 

од вогню.
Кішка на відповідь нявкнула і знову напружено по

дибала, нявкаючи, навколо ніжки. Точнісінько так 
вона дибає по моєму письмовому столі. Мурр. По
чухай мені голову. Мурр.

Містер Блум цікаво й доброзичливо споглядав 
гнучку чорну звірину." Чистенька, гладка, лискуче 
хутро, біла плямка під ріпицею, зелені іскристі очі. 
Він нахилився до неї, сперши руки на коліна.

— Кицьки хочуть молока, мовив він.
— МрнявІ заволала кішка.
А їх називають дурними. Вони краще розуміють 

нашу мову, аніж ми їхню. Вона розуміє все, що їй 
треба. До того ж і мстива. Цікаво, який я їй здаюся. 
Заввишки з вежу? Ні, вона може на мене стрибнути.

— Киця боїться курчаток, мовив він жартівливо. 
Боїться ціпоньок. Зроду ще не бачив такої дурнень
кої кицьки.

Жорстока. Від природи. Дивно, що миші ніколи 
не пищать. їм наче подобається.

—  Мрняв! нявкнула кішка.
Вона бликнула своїми жадібними безсоромними 

очима і жалібно протягло нявкнула, показавши свої 
молочно-білі зуби. Він спостеріг, як звузилися від 
жадоби темні зіниці й очі стали наче зелені камінці. 
Потому він підійшов до полиці, взяв кухоль, який 
щойно наповнив Генлонів молочар, налив у блюдце 
тепло-пінявого молока і поставив повагом на під
логу.

— Мррр! зіпнула кішка, підбігаючи до. блюдця.
Вона тричі ткнулася носом і лизнула молоко; він

спостеріг, що її вуса блищать у напівсутінках, наче 
дротини. Чи правда, що коли їх обрізати, коти не 
можуть ловити мишей? Чому? Мабуть, вони світять
ся в темряві, кінчики. Або, може, правлять у темряві 
за мацаки.

Він слухав, як вона хлепче. Яєшню з шинкою, ні. 
У таку посуху немає добрих яєць. Потрібна чиста 
свіжа вода. Четвер; сьогодні баранячих нирок у 
Баклі навряд чи дістанеш. Засмажити на маслі, тро
хи перчиком потрусити. Краще свинячі нирки у 
Длугача. Поки закипить чайник. Вона хлептала по
вільніше, потім начисто вилизала блюдце. Чому в 
них такі шорсткі язики? Щоб краще хлептати, суціль
но пористі. Вона нічого не з"їсть? Він озирнувся на
вколо. Ні.

Тихенько порипуючи черевиками, він пішов угору 
сходами в хол, спинився під дверима спочивальні. 
Може, вона схоче чогось смачного. Тоненькі ски
бочки хліба з маслом вона зранку любить. А проте 
хтозна; може, цього разу.

Він мовив тихо у порожньому холі:
— Я вискочу на хвилину. За мить вернуся.
І, почувши себе, додав:
— Може, купити тобі чогось на сніданок?
Сонний голос стиха мугикнув на відповідь:
— Мн.
Ні. Вона не хоче нічого. Потому він почув ще ти

хіше тепле важке зітхання; вона повернулася на ліж
ку, і поламані пружини задеренчали. Пора їх уже 
направити. Шкода. Аж з Гібралтару. Забула й те, що 
знала з іспанської. Цікаво, скільки дав за нього її 
батько. Старосвітські манери. О так, звичайно. Купив 
його на аукціоні у губернатора. Узяв за безцінь. 
Коли йдеться про купівлю, старому Твіді пальця в 
рот не клади. Атож, сер. Це було під Плевною. Я 
вислужився з солдатів, сер, і тим пишаюся. Проте 
йому вистачило кебети задля гендлю купити ті мар
ки. Завбачливий був чоловік.

Рука його зняла капелюха, що висів на кілочку 
над товстосуконним пальтом з ініціалами і плащем, 
який він придбав у бюро знахідок. Марки; клейкі 
картинки. Мабуть, багато офіцерів знаються на цьо
му ділі. Авжеж знаються. Розмитий від поту напис 
на денці капелюха промовив йому безгучно: найви
щого гатунку Пластові капе... Він швиденько позир

нув за шкіряну бинду. Білий папірець. Схований без
печно.

Ступивши через поріг, він застромив руку в ки
шеню штанів, шукаючи ключа. Немає. У тих штанях, 
що я скинув. Треба його забрати. Картопля є. Шафа 
скрипить. Не варто її турбувати. Вона перевернулася 
уві сні. Він тихо-тихенько причинив за собою двері, 
так що стулка зайшла за поріг, ледача ляда. Буцімто 
зачинені. Нічого, перебуде, доки я вернуся.

Він подався на сонячний бік, обійшовши нещільно 
прикритий люк біля сімдесят п'ятого номера. Сонце 
замалим не сягало шпиля церкви святого Георга. 
Удень, мабуть, буде спека. А надто в чорному 
вбранні. Чорний колір править за провідника, реф
лектора (чи то рефрактора?) тепла. Але ж не гоже 
з'явитись у тому світлому костюмі. Вирядився, наче 
на пікнік. Він ішов, раз по раз спроквола заплю
щуючи повіки, тішачися теплом. Хлібний фургон 
Боланда доправляє на лотках наш насущний, але 
вона віддає перевагу вчорашньому буханцю, пиро
гам з хрумкою гарячою скоринкою. Почуваєш себе 
молодим. Десь на сході, на світанку; вийти удосві
та, мандрувати навколо землі поперед сонця, випе
редити його на день. Так іти роками, не старіючи 
формально ні на день. Простувати понад берегом, 
чужим краєм, дійти до міської брами, там вартовий, 
теж старий солдат, з пишними вусами, як у старого 
Твіді, схилився на довгий спис. Блукати вулицями, 
де над вікнами понапинані тенти. Повз тебе облич
чя в тюрбанах. Темні печери килимових крамниць, 
здоровань, лютий турок сидить по-турецькому і ку
рить люльку зі скрученим цибухом. На вулицях во
лають торговці. Пити воду, засмачену солодким укро
пом, шербетом. Блукати цілісінький день. Може, 
стріну й одного-двох розбійників. Ну що ж, зустрі
ну. Сонце схиляється до заходу. Між колонами тінь 
мечеті: мулли з сувоєм. Дрож дерев, сигнал, вечір
ній вітер. Я проходжу. Тьмяніє золоте небо. На по
розі стоїть мати, дивиться. Гукає додому дітей не
зрозумілою мовою. Висока стіна; за нею бринька
ють струни. На нічному небі місяць, фіялковий, ко
льору нових підв'язок Моллі. Струни. Слухай. Дів
чина грає на інструменті, як це він зветься: цим
бали. Я йду далі.

А насправді, мабуть, зовсім інакше. На зразок то
го, що пишуть у книжках: слідом за сонцем. Проме
нисте сонце на титульній сторінці. Він усміхнувся, 
тішачись. Артур Гріфіт сказав про заставку до пе
редової статті у «Фрімені»: сонце гомрулу встає на 
північному заході з провулка, що за Ірландським 
банком. Він затримав задоволену усмішку. Типова 
манера Айкі: сонце гомрулу сходить на північному 
заході.

Він підійшов до Леррі О'Руркової корчми. Із за
гратованого льоху ледь пахнуло портером. Крізь 
розчинені двері бару долинає дух імбирового пива, 
чайного листя, кришеного печива. Проте вигідна 
корчма: якраз біля кінцевої зупинки. От корчма 
М'Олі в нікудишньому місці. Звичайно, якщо по 
Північній окружній проведуть трамвай од скотного 
ринку до набережної, їй тоді ціни не складеш.

Лиса голова з-над фіранки. Хитрий старий лис. На 
оголошення йсго не підіб'єш ніяким робом. Але діло 
своє знає хіба ж так. Звичайно це він, мій хоробрий 
Леррі, стоїть без піджака, спершися на ящики з-під 
цукру, і дивиться, як убраний у фартух служник миє 
шваброю підлогу. Саймон Дедалус чудово його пе
редражнює, примруживши очі. Ви знаєте, що я вам 
скажу? А що, містере О'Рурку? Знаєте що? Росіяни— 
вони такі слабкі, що японцям їх і на один зуб не 
стане.

Спинитися й озватися: може, сказати про похорон. 
Сердешний Дігнем, містере О'Рурку; не повелося 
йому, бідоласі.

Звернувши на вулицю Дорсет, він бадьоро приві
тався, гукнувши в двері.

— Добрий день, містере О'РуркуІ
— Добридень вам.
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— Чудова погода, сер.
— Ваша правда.
Де в них беруться гроші? Приїздить такий собі 

рудий хлопець з якогось там Лейтріма, миє посуд, і 
старий у підвалі. А потім, не встигнеш вгледітися, 
уже він багатий, як Адам Файндлейтер або Ден Те- 
лонс. Хоч конкурентів до біса. П'ють геть усі. Добра 
була б розвага: пройдіть через Дублін так, щоб 
обминути Іиинки. Багаю не заощадиш. Може, з пия
ків. Вкладеш три, а прибутку п'ять. А що хіба? Ши
лінг тут, шилінг там, зрештою і накапає. Може, на 
оптових замовленнях? Шахери-махери з комівояже
рами. Владнай з хазяїном, а гроші пополам, га?

Скільки всього за місяць можна заробити на пор
тері? Скажімо, десять бочок. Скажімо, він отримає 
десять відсотків. Ні, більше. Десять. Пятнадцать. 
Він минув Святого Йосифа, народну школу. Галасу
ють шибеники. Вікна одчинені. Свіже повітря від
живляє пам'ять. Або пісенька. Абеве гедеже коло- 
мене поросята уфеха цешаща юя. Чи вони хлопці? 
Так, Айніштерк, Айнішарк, Айнішбофін *. Мордують
ся. Мій. Слів Блум2.

Він спинився перед Длугачевою вітриною, видив
ляючись на в'язки сосисок, ковбас, чорних і білих. 
П'ятдесят помножити на. Цифри зблідли у голові, 
не даючи здобутку: невдоволений, він полишив їх 
блякнути. Блискучі сосиски, напхані фаршем, живили 
його погляд, і він заспокоєно вдихав теплуваті пряні 
пахощі смаженої свинячої крові.

З нирки точилася кров на таріль, помережану 
вербовими гілочками: остання. Він стояв біля при
лавка за сусідською служницею. Чи вона її купить, 
вичитавши зі списку на клаптикові паперу, який три
мала у руці. Потріскалась: пральна сода. І півтора 
фунти сосисок Денні. Його очі спинилися на її міц
них стегнах. Вудз його прізвище. Цікаво, що він 
витворяє. Жінка підстаркувата. Свіжа кров. Кава
лерам туди зась. Дужі руки. Гамселить килим на 
шворці. Вона здорово його гамселить, чортова дівка. 
Як за кожним разом погойдується й закручується її 
спідниця.

Різник з тхорячими очима склав сосиски, що їх 
відірвав од в'язки брудними пальцями, сосисково- 
рожевими. Добре м'ясо, наче з вигодованої у стійлі 
телиці.

Він узяв аркуш з купи нарізаного паперу. Зразко
ва ферма в Кіннереті на березі Тіверіадського озе
ра. Може правити за ідеальний зимовий санаторій. 
Мойсей Монтефіоре. Так я й думав. Будинок ферми, 
навколо стіни, невиразні обриси корів, що пасуться. 
Він одставив далі аркуш: цікаво; приставив ближче, 
невиразні обриси корів, шелестить аркуш. Молода 
біла телиця. Ранками на скотному ринку скот реве 
у загородах, тавровані вівці, ляпають, падаючи, кізя
ки, скотарі у цвяхованих чоботях походжають по 
соломі, поляскують долонею ситі зади, оце гарна, 
у руках необдерті, з корою лозини. Він терпляче 
тримав навскоси аркуш, стримуючи себе і свої по
чуття, його слухняний безвільний погляд спочивав. 
Спідниця погойдувалась, закручуючися, раз, раз, раз.

Різник схопив два аркуші з купи, загорнув її чудо
ві сосиски й скривив червону пику.

— Ну, люба міс, сказав він.
Вона подала монету, сміливо усміхаючись, пока

зуючи товстий зап'ясток.
— Дякую, міс. Шилінг три пенси решти. Що вам, 

прошу?
Містер Блум швидко показав. Наздогнати і йти 

позад неї, вона ж дрібцюватиме поволі, за її рухли
вими стегнами. Приємно подивитися зранку. ІІІвид- 
ше-бо, клята душа. Куй залізо, поки гаряче. Вона 
спинилася на сонці за порогом крамниці й неквапно 
подалася праворуч. Він зітхнув: вони ніколи не розу
міють. Потріскані від соди руки. Та ще й загрубілі 
нігті на ногах. Коричневі наплічники подерлися, за
хищають її подвійно. Образа від зневаги трохи його

1 Острови біля берегів Ірландії.
8 Гірський кряж на півдні Ірландії.

потішила. До того ж, констебль після варти обіймав 
її на Еклз-лейн. Люблять, щоб здоровий. Гарна со
сиска. Ой, містере полісмене, я заблудилася.

— Три пенси, прошу.
Рука його взяла вогку м'яку залозу і поклала її в 

кишеню при боці. Потому вона витягла з кишені 
штанів три монети й поклала їх на гумові колючки. 
Вони полежали, їх швидко полічили й одну по одній 
швидко вкинули в касу.

— Дякую, сер. Іншим разом.
Іскорка жадібного вогню з лисячих очей йому по

дякувала. За мить він одвів погляд. Ні; краще ні; 
іншим разом.

— Бувайте здорові, сказав він, відходячи.
— Бувайте здорові, сер.
Нема й сліду. Зникла. То й нехай.
Він пішов назад по Дорсет-стріт, уважно читаючи. 

Агендат Нетаїм; садівнича компанія. Закупити піща
ні обшири в турецького уряду й засадити евкаліпта
ми. Дають чудову тінь, паливо й будівельний мате
ріал. Помаранчові гаї й неозорі баштани на північ 
од Яффи. Ви платите вісім марок, а вам засаджують 
дунам * 8 1 землі оливами, помаранчами, мигдалем або 
цитронами. Оливи дешевші; помаранчі потребують 
штучного зрошення. Щороку вам посилають уро
жай. Ви будете зареєстровані як довічний власник 
у спілчанській книзі. Можете сплатити десять відра
зу, а решту доплачувати щорічними внесками. Блай- 
трештрассе 34, Берлін, В. 15.

Нічого не вийде. А проте, ідея непогана.
Він подивився на худобу, що невиразно маячіла 

крізь срібне марево спеки. Припорошені сріблом 
оливи. Спокійні довгі дні: підтинання гілок, дозрі
вання. Оливки, мабуть, кладуть у банки? У мене 
кілька лишилося від Ендрюса. Моллі їх випльовува
ла. Тепер добрала смаку. Помаранчі в тоненькому 
папері запаковані в ящики. Цитрони теж. Цікаво, 
чи ще живий старий Цитрон з бульвару святого Ке- 
віна. І Маслянський зі старою лірою. Приємно ми 
тоді бавили вечори. Моллі в Цитроновому плете
ному кріслі. Гарно тримати прохолодний восковий 
плід, тримати в руці, піднести до ніздрів і вдихнути 
пахощі. Отак, важкі, солодкі, п'янкі пахощі. Одні й 
ті ж, рік за роком. Мойзел казав мені, що за них 
і ціну дають добру. Садиба «Арбутус»; Плезантс- 
стріт; любі давні часи. Мають бути без жодної вади, 
він казав. Привозяїь з такої далечини: Іспанія, Гіб
ралтар, Середземне море, Левант. Ящики виставлені 
вряд на набережній Яффи, чолов'яга відмічає їх у 
книзі, вантажники в засмальцьованих грубих штанях 
їх переносять. Ось, як це його в біса звати, вихо
дить з. Як ся? Не бачить. Людина, що з нею тільки 
шапкуєшся, трохи дратує. Спиною він схожий на 
того норвезького капітана. Цікаво, чи стріну я його 
сьогодні. Цистерна поливати вулиці. Щоб викликати 
дощ. І на небі, і на землі.

Хмара почала закривати сонце завоєм, поволі, за
воєм. Сіра. Далеко.

Ні, не так. Гола земля, гола, безплідна. Вулканічне 
озеро, мертве море: нема риби, без водоростів, гли
боко запало в землю. Ніякий вітер не підніме тих 
хвиль, сірих, металевих, отруйні затуманені води. 
Сірчаний дощ вони його назвали; міста рівнини; Со
дом, Гоморра, Едом. Усе мертві імена. Мертве море 
на мертвій землі, сірій і старій. Старій тепер. Вона 
породила найстарішу, найпершу расу. Скоцюрблена 
стара баба перейшла од Кессіді вулицю, затиснувши 
в руці шийку пляшки. Найстаріший народ. Поман
дрували геть по всьому світі, з полону в полон, роз
множуючись, помираючи, народжуючися скрізь і 
всюди. А вона там лежить. Тепер вона більше вже 
не може родити. Мертве; старої баби; сіре запале 
ребро світу.

Порожнеча.
Сірий жах обпік його тіло. Поклавши аркуш у 

кишеню, він повернув на Еклз-стріт, поспішаючи до
дому. Холодна олія поповзла у жилах, заморожуючи

1 Єврейська та арабська міра площі; близько 0.1 гектара.
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кров: старість покрила його тіло соляним панцирем. 
Ну, ось я вже й дома. Зранку в роті гидкий присмак, 
лихі видіння. Не на ту ногу встав. Треба знову робити 
вправи за Сендоу. На руках долілиць. Цвілі цина
монові цегляні будинки. Восьмий номер ще й досі 
ненайнятий. Чому? Просять лише двадцять вісім. 
Тауерс Беттерсбай, Норт, Мак-Артур: вікна ві
тальні заліплені оголошеннями. Наліпка на хворе 
око. Вдихнути легенький дух чаю, чад підгорілого, 
пах масла, що шкварчить на сковороді. Бути коло її 
розкішного нагрітого в постелі тіла. Так, так.

Швидкий іеплий промінь сонця вибіг з Берклі-ро- 
уд, прудко, в легеньких сандалях по ясніючому пі
шоході. Біжить, вона біжить мені назустріч, дівчина 
з золотим волоссям, що має на вітрі.

У холі лежали два листи та листівка. Він нахилився 
і взяв. Місіс Меріон Блум. Серце відразу забилося 
повільніше. Чітка рука. Місіс Меріон.

— Полді!
Зайшовши в спочивальню, він напівзаплющив очі 

й попрямував крізь теплі жовіі сутінки до її роз
кошлано? голови.

—  Кому листи?
Він подивився на них. Маллінгар. Міллі.
—  Один лист мені від Міллі, сказав він обереж

но, і листівка тобі. Й один лист тобі.
Він поклав її листівку й листа на саржеве покри

вало, там, де випиналися її коліна.
—  Хочеш, я підніму штору?
Легенько посіпавши шворку, він підняв штору 

наполовину і помітив краєчком ока, як вона гля
нула на лист і сховала його під подушкою.

— Досить? спитав він, повертаючись.
Вона читала листівку, спершися на лікоть. .
— Вона одержала пакунок, мовила вона.
Він почекав, доки вона відклала листівку й знову 

неквапно згорнулася клубочком, затишно зітхнувши.
— Швидше неси чай, сказала вона. Я хочу пити.
— Чайник кипить, відмовив він.
Але він затримався, щоб прибрати з стільця; її 

смугнаста нижня спідниця і складена жужмом бруд
на білизна, взяв усе в оберемок і поклав біля ніг 
на ліжко.

Коли він рушив сходами до кухні, вона гукнула:
— Полді!
— Що?
— Прошпар чайника.
Авжеж кипить: з носика струмінь пари. Він про- 

шпарив і прополоскав чайника, всипав чотири повні 
ложки заварки, потому перехилив великий чайник 
і налив окропу. Заваривши чай, він зняв чайник, 
поставив сковороду просто на присок і заходився 
спостерігати, як грудочка масла ковзнула й почала 
танути. Коли він розгорнув нирку, кішка жадібно 
нявкнула. Перегодуй її м'ясом, вона мишей ловити 
не схоче. Кажуть, коти не їдять свинини. Кошерне 
м'ясо. Ось тобі. Він кинув їй закривавлений папір 
і поклав нирку в киплячу масляну підливу. Перцю. 
Набрав його пучками з потрісканої яєчної підставки 
й посипав колом.

Потому, розірвавши свого листа, перебіг очима 
сторінку. Дякую; новий капелюшок; містер Коглін; 
пікнік на озері Оуел; молодий студент; дівчата-бе- 
режаночки Блейзеса Бойлана.

Чай настоявся. Він наповнив свою власну чайну 
філіжанку з напівзакритим верхом, підробку під 
коронну дарбійську порцеляну, усміхаючись. Пода
рунок на день народження від миленької Міллі. 
Тоді їй було всього п'ять років. Ні, постривай: чо
тири. Я подарував їй бурштинового кольору на
мисто, яке вона побила. Кидав для неї у поштову 
скриньку складені аркушики брунатного паперу. Він 
усміхнувся, наливаючи чай.

О Міллі Блум, голубко мила, 
моє ти серце бідне вщент розбила.
Ти без гроша любіш мені стокрот, 
ніж Кейті Кег, віслюк її й город К

1 Тут і далі вірші полаються в перекладі В. Житника.

Бідолашний старий професор Гудвін. Старість не 
радість. Одначе він був чемний стариган. Як він, 
бувало, по-старосвітському вклонявся Моллі, коли 
вона йшла зі сцени. А люстерко в циліндрі. Того 
вечора, коли Міллі принесла його у вітальню. По- 
дивіться-но, що я знайшла в циліндрі професора 
ГудвінаІ Усі ми сміялися. Жіноча стать себе ще з 
пелюшок виказує. Вона була зухвале дівчисько.

Він наколов нирку виделкою і перекинув, потому 
поставив на тацю чайник. Коли він підняв тацю, 
пожолоблене дно бамкнуло, випроставшися. Чи все 
є? Хліб з маслом, чотири, цукор, ложка, її верш
ки. Так. Він поніс тацю нагору, зачепивши великим 
пальцем ручку чайника.

Штовхнувши двері коліном, він заніс її й поставив 
на стільці біля ліжка.

— Як ти довго, сказала вона.
Спертися ліктем на подушку, вона підвелася так 

рвучко, що задеренчали пружини. Він спокійно по
дивився на її розкішні форми й між великі м'які 
груди, як і. випиналися з-під сорочки, наче вим'я 
кози. Дух її теплого тіла змішався з пахощами чаю, 
що вона наливала собі в чашку.

Клапоть розірваного конверта визирав з-під зі
м'ятої подушки. Вже виходячи, він спинився, щоб 
поправити покривало.

—  Від кого лист? спитав він.
Чітка рука. Меріон.
— Від Бойлана, мовила вона. Він прислав про

граму.
— Що ти співаєш?
—  La сі darem 1 1 з Дж. С. Дойлом, сказала вона, 

і «Давню любу пісню кохання».
її повні губи, сьорбаючи, всміхалися. Від того 

ладану на другий день лишається затхлий дух. Наче 
від застояної води з-під квітів.

— Може, трохи відчинити вікно?
Вона склала вдвоє скибочку хліба, укинула її в 

рот і спитала:
— Коли похорон?
— Здається об одинадцятій, відповів він. Я не 

бачив газети.
Зауваживши, що вона вказує пальцем, він узяв 

її брудні труси, які лежали на ліжку. Ні? Потому 
скручену сіру підв'язку, зав'язану на панчосі: по
м’ята, блискуча п'ятка.

— Ні: оту книжку.
Друга панчоха. Нижня спідниця.
—  Мабуть, упала, сказала вона.
Він понишпорив тут і там. Voglio е non vorrei2. 

Чи ж вона правильно вимовляє: voglio? На ліжку 
нема. Мабуть, ізсунулася додолу. Він нахилився й 
підняв покривало. Книжка упала і сперлася розгор
нена на бокастий нічний горщик жовтогарячого 
кольору.

— Покажи-но, мовила вона. Я гам зробила по
значку. Хотіла спитати тебе одне слово.

Вона ковтнула чаю з філіжанки, тримаючи її за 
ручку, і, швиденько витерши кінчики пальців об 
ковдру, почала водити по рядках шпилькою, поки 
зрештою знайшла те слово.

— Мете кого? спитав він.
— Ось, сказала вона. Що це означає?
Він низько нахилився й прочитав біля полірова

ного нігтя великого пальця.
— Метемпсихоз?
— Так. Хто він такий?
— Метемпсихоз, повторив він, насупившись. Це 

грецьке слово: з грецької. Воно означає пересе
лення душ.

— Туди к бісу! мовила вона. Поясни по-людськи. 
Він усміхнувся, подивившися скоса на її глузливе

око. Ті ж самі юні очі. Першого вечора після шарад. 
Долфінс Барн. Він перегорнув засмальцьовані сто
рінки. «Рубі — гордощі рингу». Привіт. Ілюстрація.

1 «Дай мені... (рученьку)» — з опери «Дон-Жуан» Моцарта.
2 «Хочу і ні» — з тієї самої опери.
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Лютий італієць з пугою. Напевне Рубі—гордощі долі 
голий. Хтось йому сердешному позичив простирад
ло. «Потвора Маффеї стримався й, вилаявшися, по
шпурив од себе свою жертву». Жорстокість за цим 
усім. Задурманені тварини. Трапеція у Генглера. Не 
витримав, одвів погляд. А публіка дивиться, вилу
пивши очі. Порви собі жили, а ми животи порвемо 
зо сміху. Цілими родинами. Викручують Тм суглоби 
змалечку, от і виходить метемпсихоз. Що ми живе
мо по смерті. Наші душі. Коли людина помре, її 
душа. Дігнемова душа...

— Ти її дочитала? спитав він.
— Так, сказала вона. В ній немає нічого непри

стойного. Невже вона увесь час кохала того пер
шого?

—  Я її ніколи не читав. Принести іншу?
— Так. Дістань ще одну Поля де Кока. Гарне у 

нього ймення.
Вона налила собі ще чаю у філіжанку, стежачи 

збоку, як він ллється.
Треба продовжити ту книжку з бібліотеки на 

Кепел-стріт, а то вони напишуть Корні, моєму по
ручителеві. Перевтілення: ось воно як називається.

— Дехто вірить, сказав він, що ми житимемо 
в іншому тілі по смерті того, в якому ми жили 
досі. Вони називають це перевтіленням. Що всі мй 
жили колись на землі тисячі років тому або на 
якійсь іншій планеті. Вони кажуть, що ми це забули. 
Дехто каже, що пам'ятає своє минуле існування.

Вершки повільно закручувалися в чаї густими 
спіралями. Краще нагадати Тй слово: метемпсихоз. 
Приклад був би кращий. Приклад?

Над ліжком «Купіль німфи». Доданий до великодг 
ного числа «Фото біте»: справжній шедевр кольо
рової фотографії. Спочатку чай, а молоко потім. 
Трохи схожа на не?, коли волосся розпущене: тонша 
статура. Три з половиною шилінги я дав за рамку. 
Вона сказала, що над ліжком пасуватиме. Голі нім
фи; Греція; і, наприклад, усі люди, що жили тоді.

Він погортав сторінки.
— Метемпсихозом, сказав він, назвали це старо

давні греки. Вони вірили, що можна перетворитися, 
прикладом, у тварину або в дерево. Так звані нім
фи, наприклад.

І? ложка перестала розмішувати цукор. Вона вту
пилася перед себе і принюхалася, роздуваючи ніздрі.

— Смердить паленим, мовила вона. Ти нічого на 
вогні не залишив?

—  Нирка! нараз скрикнув він.
Він устромив прожогом книжку у внутрішню ки

шеню і, вдарившися носком об поламаний комод, 
помчав туди, звідки йшов сморід, цибаючи схода
ми, наче потривожений бусол. їдкий дим бухав 
сердитим струменем із одного боку сковороди. 
Штрикнувши виделкою під нирку, він одідрав її і 
перекинув на другий бік. Трохи пригоріла. Він ви
кинув її зі сковороди на тарілку й злив на неї 
рештки рудої підливи.

Тепер чашку чаю. Він сів, одкраяв від хлібини 
скибку й намастив маслом. Зішкрябав горіле й ки
нув кішці. Потому наколов шмат виделкою, поклав у 
рот і заходився по-знавецьки жувати смаковите м'я
ке м'ясо. Підсмажене якраз до міри. Ковтнути 
чаю. Далі він нарізав квадратовими кЬвалочками 
хліб, умочив один у підливу і вкинув у рот. Що 
там писалося про молодого студента й пікнік? Він 
розіслав біля себе листа і поволі читав його, жую
чи, вмокнувши ще один кавалок у підливу і підно
сячи його до рота.

Любенький татусику,
Дуже вдячна тобі за чудовий подарунок на мій 

день народження. Він мені страшенно до лиця. 
Всі кажуть, що в новому капелюшку я справжня 
красуня. Я одержала від мами чудову коробку 
цукерок і пишу. Вони чудові. Зараз я потроху опа
новую фотосправу. Містер Коглін мене зняв, і місіс 
надішле, коли проявимо. Вчора ми зробили добрий 
бізнес. Погожий день, і ми геть поморилися. У по

неділок ми збираємося на озеро Оуел з декілько
ма друзями на пікнік. Передай привіт мамі, а тебе 
міцно цілую й дякую. Я чую, як унизу грають на 
піаніно. У суботу в Гревіл-Армз має бути концерт. 
Тут є молодий студент приходить часом вечорами 
на ймення Беннон його кузени чи ще якісь родичі 
значні особи він співає пісню Бойлана (я замалим 
не написала Блейзеса Бойлана) про тих дівчат-бере- 
жаночок. Передай йому, що миленька Міллі шле 
йому найкращі побажання. Пора закінчувати. З най
глибшою любов'ю.—

Твоя любляча донька
Міллі.

Р. S. Вибач, що писала недбало, бо поспішаю. Бувай.
М.

П'ятнадцять учора. Дивний збіг, п'ятнадцяте число. 
Перший день народження не вдома. Розлука. При
гадую той літній ранок, коли вона народилася, при
біг до місіс Торнтон на Дензіл-стріт і постукав у 
двері. Добряча стара. Багацько, мабуть, дітей до
помогла привести на свій божий. Вона відразу збаг
нула, що бідолашний малий Рубі не виживе. Що ж, 
сер, бог милостивий. Вона збагнула відразу, якби 
він жив, йому було б зараз одинадцять років.

Він утупився невидющими очима на постскриптум. 
Вибач, що писала недбало. Поспішаю. Унизу на 
піаніно. Вилуплюється з лялечки. Посварився був 
з нею в XL кав'ярні за браслет. Не хотіла ані ті
стечко Тсти, ані розмовляти, ані дивитися. Зухвале 
дівчисько. Він повмочав інші шматочки хліба в під
ливу й заходився їсти кусник за кусником нирку. 
Дванадцять з половиною шилінгів на тиждень. Не 
багато. Проте могло їй випасти й гірше. Хористкою 
в мюзик-холі. Молодий студент. Він ковтнув охоло- 
лого чаю, щоб запити снідання. Потому прочитав 
листа знову; двічі.

Дарма: вона вміє себе пильнувати. А якщо ні? 
Та нічого ж не сталося. Звичайно, могло б і ста
тися. В усякому разі, почекай, доки станеться. Норо
висте дівча. ї? тоненькі ноги біжать угору сходами. 
Доля. Стає на порі. Марнославна; дуже.

Він усміхнувся до кухонного вікна стурбовано й 
ніжно. Колись я застукав її на вулиці —  щипала 
собі щоки, аби вони почервоніли. Трохи анемічна. 
Пізно відлучили. На «Ерін'с Кінг» того дня навкруг 
Кіша. Чортова стара посудина страшенно хиталася 
на хвилях. Анітрохи не злякалася. її ясно-блакитний 
шарф майорів на вітрі разом з волоссям.

Чорні коси, стан гнучкий,
Розтривожились думки.

Дівчата-бережаночки. Розірваний конверт. Руки в 
кишенях штанів, у візника вільний день, гуляє ви
співуючи. Друг родини. Розтривожились, каже він. 
Освітлений мол, літній вечір, оркестр.

Ой дівчата-квіточки,
Бережаночки!

Міллі теж. Молоді поцілунки; перші. Давно, тепер 
минулося. Місіс Меріон. Читає зараз, лежачи, пере
бирає пасма кіс, всміхається, заплітає.

Легенький дрож поплинув уздовж хребта, дедалі 
дужчаючи. Буває, так. Попередити. Марно: нічого 
не вдію. Солодкі дівочі вуста. Теж буває. Він від
чув, як жаль заповнює його вщерть. Марно тепер 
рушати. Вуста ціловані, цілуючи ціловані. Повні 
клейкі жіночі вуста.

Краще Тй бути там, де вона є зараз: далі від до
мівки. Нехай свого діла пильнує. Хотіла собаку, 
щоб бавити час. Можна було б туди поїхати. Серп
нева відпустка, лише два з половиною шилінги туди 
й назад. Та чекати ще шість тижнів. Може, дістану 
кореспондентський квиток. Або через М'Коя.

Вилизавши шерсть, кішка вернулася до замаза
ного м'ясом паперу, нюхнула його і подалася до 
дверей. Вона озирнулася_ на нього, нявкнула. Хоче 
вийти. Чекатиме перед дверима, рано чи пізно вони 
відчиняться. Хай чекає. Неспокійна. Електрика. Від
чуває грозу. До того ж умивалася спиною до 
вогню.

Шлунок був важкий, переповнений: потому киш
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ки почали скорочуватися. Він устав, розстебнувши 
на штанях гудзик. Кішка до нього нявкнула.

—  Няв! сказав він Тй на відповідь. Постривай-но, 
доки я зберуся.

Важко: день буде спекотливий. Йти нагору заба
гато труду.

Газета. Він любив читати, сидячи у вбиральні. 
Сподіваюся, ніяка лиха личина не почне туди доби
ватися, саме коли я.

У шухляді столу він знайшов старе число «Тіт- 
бітс». Склав його, затиснув під пахвою і одчинив 
двері. Кішка побігла вгору нечутними стрибками. 
Ага, хотіла податися в .горішню кімнату, згорнутися 
клубочком на ліжку.

Прислухавшись, він почув її голос:
— Киць-киць. Іди-но сюди, кицю.
Він вийшов через кухню в сад: став і прислухав

ся, що робиться в сусідському саду. Ані звука. 
Мабуть, вішає сушитися білизну. Служниця гуляла в 
саду1. Гарний ранок.

Він нахилився, придивляючись до хирлявої м'ятий 
що росла біля муру. Зробити тут альтанку. Вогняні 
боби. Дикий виноград. Треба добрива. Бідний грунт. 
Сірчаний шар. Усякий грунт такий, коли його не 
угноювати. Кухонні помиї. Жирна глина, що воно 
таке? Кури в сусідському саду: їхній послід дуже 
добра додача. А найкраще коров'ячий кізяк, особ
ливо коли їх годувати макухою. Солома з гноєм. 
Найкращий засіб чистити жіночі лайкові рукавички. 
Бруд чистить. Попіл теж. Дати землі лад. В отому 
кутку посадити горох. Салата. Тоді завжди буде 
свіжа зелень. Одначе город має свої вади. Ота 
бджола чи зелена муха на Зелені свята в поне
ділок.

Він простував далі. До речі, де мій капелюх? 
Мабуть, повісив його назад на кілочок. Або зали
шив унизу. Дивно, але не пам'ятаю. На стояку 
в холі немає місця. Чотири парасольки, її плащ. 
Піднімав листи. У крамниці Драго задзвонив дзво
ник. Дивно, що я саме думав тієї миті. Каштанове 
помащене брильянтином волосся над коміром. 
Щойно змив і зачесав. Чи ж матиму я вранці час 
покупатися? Тара-стріт. Утік касир тамтешньої теат
ральної каси, кажуть, Джеме Стівенс. О'Браєн.

Низький голос у того Длугача. Агенда... як воно? 
Ну, люба міс. Ентузіаст.

Він одчинив ногою розхитані двері вбиральні. 
Треба обережно, щоб не забруднити штанів на по
хорон. Зайшов, нахиливши голову, щоб не заче
питися за низький одвірок. Залишивши двері про
чинені, він одстебнув шлейки серед смороду затх
лого хлорного вапна і старого павутиння. Перш 
ніж сісти, визирнув у щілину на сусідські вікна. 
Король сидів у скарбниці. Нікого.

Присівши на помості, він розкрив газету, горта
ючи сторінки на оголених колінах. Що-небудь нове 
й легеньке. Не дуже поспішай. Стримайся хвилину. 
Перша премія. «Метчемів спритний хід». Написав мі
стер Філіп Б'юфой, Плейгоуерс клуб, Лондон. Ав
торові сплачено з розрахунку по гінеї за шпальту. 
Три з половиною. Три фунти три. Три фунти три
надцять шилінгів і шість пенсів.

Спокійно прочитав він першу шпальту і почав 
другу, попускаючи втори... Воно його не розчулило 
й не зворушило, аде написано було вправно. Тепер 
друкують усе. Дурна пора. Він читав далі, спокійно 
сидячи. Авжеж вправно. «Метчем часто думає про 
спритний хід, за допомогою якого він завоював 
смішливу чарівницю, що нині». Починається й за
кінчується у згоді з мораллю: «Рука в руку». Хваць
ко. Він знову перебіг очима прочитане і, відчуваючи 
спокійний тік рідини, доброзичливо позаздрив місте
рові Б’юфоєві, котрий це написав і котрому сплати
ли три фунти тринадцять шилінгів і шість пенсів. * •

1 Рядок з дитячого віршика:
• Король силі» у скарбниці. 

Королева гуляла и саду».

Спромігся б на скетч. Написали містер і місіс 
Л. М. Блум. Вигадати оповідання на прикладі якої- 
небудь приказки, якої? Колись я пробував був запи
сувати на вилозі, що вона казала, одягаючись. Не 
люблю вдйгатися разом. Порізався, голячись. Куса
ла спідню губу, застібаючи спідницю. Занотовував 
час. 9.15. Чи Робертс тобі вже заплатив? 9.20. Як 
була вбрана Грета Конрой? 9. 23. Якого біса я ку
пила цей гребінець? 9.24. Роздуло живіт після тієї 
капусти. Порошинка на її лакованому черевикові.

Натирала вправно ранти об свою панчоху. Зранку 
після танців на благодійницькому балі, коли ор
кестр Мея грав танець годинників Понкієллі. Пояс
нити, що то вранішні години, полудень, потім над
ходить вечір, потім нічні години. Чистила зуби. То 
було першого вечора. Похитувала головою. Клаца
ли планки віяла. Чи той Бойлан багатий? Він має 
гроші. Чому? Я помітив, що в нього приємно пахло 
з рота, коли він танцював. Не треба наспівувати 
мелодію. Натякнути на це. Дивна музика того 
останнього вечора. Свічадо було в тіні. Вона шви
денько потерла своє люстерко об вовняну кофту 
проти повних грудей, що колихалися. Зазирнула в 
нього. Миготіло в очах. Однаково нічого не видно.

Вечірні години, дівчата в сірих газових сукнях. 
Потому нічні години, в чорному, з кинджалами й ву
зенькими масками. Поетична ідея: рожеве, потім 
золоте, потім сіре, потім чорне. Одначе правдива 
картина. День, потім ніч.

Він рвучко оддер половину призового оповідання. 
Потому швидко підтягнув штани, застебнув під
тяжки й гудзики. Сіпнув хисткі двері вбиральні й 
вийшов із сутінок на світло.

На ясному світлі, відчуваючи полегкість і прохо
лоду, він уважно оглянув свої чорні штани, колоші 
внизу, на колінах і ззаду. О котрій похорон? Треба 
подивитися в газеті.

Високо вгорі зарипіло й похмуро задеренчало. 
Дзвони церкви святого Георга. Вони вибивали го
дини; гучне похмуре залізо.

Ой-йой! Ой-йой!
Ой-йой! Ой-йой!
Ой-йой! Ой-йой!

За чверть. Ось знову: за звуком долинає обертон. 
Терція. Бідолаха Дігнем!

6

Мартін Каннінгем перший устромив голову з на
п'ятим циліндром у скрипучу карету і, спритно 
вскочивши, сів. Містер Пауер ступив слідом за ним, 
обережно зігнувши своє довготелесе тіло.

— Сідайте, Саймоне.
— Прошу, я за вами, — сказав містер Блум.
Містер Дедалус швиденько насадив циліндр і ско

чив у карету, мовивши:
- — Гаразд, гаразд.

— Ну що, всі вже? спитав Мартін Каннінгем. Сі
дайте, Бііуме.

Містер Блум зайшов і вмостився на вільному 
місці. Він потягнув за собою дверцята, щоб вони 
причинилися щільно. Потім засунув руку б ремінну 
петлю і поважно визирнув у відчинене вікно карети 
на спущені штори авеню. Одну відхилено: якась 
стара визирає. Приплюснула до шибки носа. Дякує 
долі, що не її черга... Аж дивно як вони мертвяками 
цікавляться. Радіють що ми йдемо з цього світу 
адже з'являючись ми їм таких мук завдаємо. Ма
буть, люблять це діло. Тишкуються по кутках. Тихо 
тупцяють у виступцях, аби він не прокинувся. По
тому беруться до покійника. Споряджають його. 
Моллі з місіс Флемінг прибирають постіль. Потягни
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трохи до себе. Наш саван. Навіть гадки не маєш, 
хто тебе мертвого торкатиметься. І скупають, і го
лову змиють. Мабуть, зрізають нігті й стрижуть 
чуба. Кладуть пуклі у конверт. Все одно потім 
росте. Нечиста робота.

Всі чекали. Ні пари з уст. Мабуть, виносять вінки. 
Я сиджу на чомусь твердому. Ага, це мило в зад
ній кишені. Краще його вийняти. Почекаю нагоди.

Всі чекали. Аж ось попереду зарипіли колеса; 
потім ближче; потім копита зацокали. Сіпнуло. Ка
рета зрушила з місця, порипуючи й погойдуючись. 
Позаду зацокали інші копите, заскрипіли колеса. 
За вікном попливли штори і номер дев'ять, моло
ток завинений у креп, двері прочинені. їхали сту
пою.

Вони все ще чекали, їхні коліна підскакували, аж 
поки карета звернула і поїхала трамвайною лінією. 
Трітонвіл-роуд. Швидше. Колеса застукотіли по бру
кові, у дверях несамовито забряжчали шибки.

—  Кудою він нас везе? спитав містер Пауер, ви
зираючи на обидва боки.

— Через Айріштаун, відповів Мартін Каннінгем. 
Рінгсенд. Брунсвік-стріт.

Містер Дедалус хитнув головою, дивлячись у 
вікно.

— Чудовий давній звичай, сказав він. Приємно, 
що він ще існує.

Деякий час усі дивилися крізь вікна, як перехожі 
знімають шапки й капелюхи. Шана. Карета звернула 
з трамвайної лінії на рівнішу дорогу за Уотері- 
лейн. Містер Блум здивовано побачив юнака гнучкої 
статури, вбраного у жалобний стрій, капёлюх з ши
рокими крисами.

— Он ми проминули вашого приятеля, Дедалусе, 
сказав він.

— Якого?
— Вашого сина і спадкоємця.
—  Де він? спитав містер Дедалус, перехиляючись 

через сидіння.
Карета, проїхавши повз розриті труби й насипи 

перекопаної дороги перед житловими будинками, 
нахилилася, повертаючи за ріг, знову звернула на 
трамвайну колію й покотилася далі, стукочучи ко
лесами. Містер Дедалус ізнову відкинувся, питаючи:

— А цей поганець Мулліген теж був з ним? Його 
ficlus Achates !?

—  Ні, відповів містер Блум. Він був сам.
—  Мабуть, живе на околиці у своєї тітоньки Сел- 

лі, сказав містер Дедалус, Гулдінгівське поріддя, 
п'яний куций рахівник і Кріссі, таткова улюблена 
бурулька, мудра дитина, що знає свого батька.

Містер Блум усміхнувся безрадісно до Рінгсенд- 
роуд. Бр. Уоллес, завод скляної тари. Доддерський 
міст.

Річі Гулдінг і правничий ерах. Гулдінг, Колліс і 
Уорд, так він називає свою фірму. Від його жартів 
уже трохи цвіллю тхне. А був хлопець зух. У не
ділю вранці вальсував було на Стеймер-стріт з 
Ігнаціусом Галлахером, нап'явши на голову два ка
пелюшки своєї господині. Гуляє, бувало, по місту 
до самого світа. Мабуть, тепер починає взнаки дава
тися: отой його біль у спині. Дружина прасує йому 
спину. Думає, що вилікується пігулками. Всі вони 
з хлібної м'якушки. Відсотків шістсот зиёку.

—  Він з усяким непотребом знається, бурчав мі
стер Дедалус. Той гаспидський Мулліген, з усього 
висновуючи, геть зіпсований запеклий негідник. Його 
ймення смердить на весь Дублін. Та з поміччю 
Всевишнього і його пресвятої матері я докладу рук 
до цього діла і напишу коли-небудь такого листа 
його матері чи тітці, чи ким вона йому там дово
диться, що їй очі рогом повилазять. Я доведу його 
до згуби, можете мені повірити.

Він підвищив голос, силкуючись перекричати то
рохкотіння коліс.

— Я не дозволю, щоб її племінник-виродок звів

1 Firlus Achates ілпт.) — иіриии Ахат. (У ІЗергілієиіи 
«Еиеїді» Ахат — вірнші Іінеїн друг).

з пуття мого сина. Прикажчиків синок. Продавав 
тасьму у мого кузена Пітера Поля М'Свайні. Ні в 
якому разі.

Він змовк. Містер Блум перевів погляд з його 
сердитих вусів на лагідне обличчя містера Пауера 
і на очі Мартіна Каннінгема та його бороду, що 
поважно погойдувалася. Галасливий самодур. За 
сином світа не бачить. Він має слушність. Є що 
залишити після себе. От якби маленький Рубі ви
жив. Побачити, як він росте. Почути його голос у 
домі. Іде поруч Моллі в ітонському костюмчику'. 
Мій син. Я в його очах. Мабуть дивне почуття. Від 
мене. Чистий випадок. Очевидячки, того ранку на 
Реймонд-терес, коли вона стояла біля вікна, див
лячись на пару собак, що робили це діло під сті
ною, годі грішити. А поліційний сержант вищирив 
зуби. Вона була в тому кремовому халаті з діркою, 
яку ніяк не могла залатати. Давай побавимося, Пол- 
ді. Боже милий, мені кортить до смерті. Як заро
джується життя.

Потому завагітніла. Довелося відмовитись од 
Грейстоунського концерту. Мій син усередині. Я 
допоміг би йому вийти в люди. Допоміг би. Поста
вив би його на ноги. І німецької б навчився.

— Ми не запізнюємося? спитав містер Пауер.
— На десять хвилин, відповів Мартін Каннінгем, 

позирнувши на годинника.
Моллі. Міллі. Те ж саме, тільки водою розбавлене. 

Лається, як той хлопчисько. Юхтовий Юпітер! Боги 
й боженята! Проте любе дівча. Скоро буде жінка. 
Маллінгар. Любенький татусику. Молодий студент. 
Так, так: теж жінка. Життя. Життя.

Карета гойднулася туди й назад, їхні чотири ту
луби хитнулись.

— Корні міг би дати нам просторіший повіз, мо
вив містер Пауер.

—  Міг би, сказав містер Дедалус, та його косі 
очі не туди дивилися. Розумієте мене?

Він заплющив ліве око. Мартін Каннінгем заходив
ся вимітати з-під литок сухі крихти.

— Боже милостивий, що воно таке? Крихти?
—  Хтось, мабуть, пікнік тут улаштовував, сказав 

містер Пауер.
Усі попіднімали ноги й невдоволено оглянули 

цвілу з пообриваними гудзиками шкіру сидінь. Мі
стер Дедалус зморщив носа, насуплено подивився 
вниз і сказав:

—  Навряд, чи я дуже помиляюся. Як ви гадаєте, 
Мартіне?

— Я й сам так вважаю, сказав Мартін Каннін* 
гем.

Містер Блум знову опустив свою литку. Добре, 
що я скупався. Ноги, відчувається, зовсім чисті. 
От якби ще місіс Флемінг ці шкарпетки краще 
зацерувала.

Містер Дедалус покірно зітхнув.
— Зрештою, мовив він, це найприродніша річ 

у світі.
— Чи Том Кернан прийшов? спитав Мартін Кан

нінгем, легенько покручуючи кінчик бороди.
— Так, відповів містер Блум. Він позаду з Недом 

Лембертом і Гайнзом.
— А сам Корні Келлегер? спитав містер Пауер.
—  На цвинтарі, відповів Мартін Каннінгем.
— Зранку я стрів М'Коя, мовив містер Блум. 

Він сказав, що прийде, коли буде змога.
Карета враз спинилася.
—  Що там таке?

. — Ми стали.
—  Де ми?
Містер Блум вистромив у вікно голову.
— Великий канал, повідомив він.
Газовий завод. Кажуть, що лікує кашлюк. Міллі 

добре повелося — так_і не захворіла. Бідолашні 
діти! Корчить їх так, що вони згинаються вдвоє і аж 
на лиці чорніють. Сором та й годі. Щодо хвороб,

1 Костюм того покрою що ного носили учні аристокра
тичної Ш К О Л И  U І тон І .
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то вона відбулася порівняно легко. Тільки кір. Ва
риво з лляного сім'я. Епідемії скарлатини, інфлю- 
енци. Реклама смерті. Не проминути цієї нагоди. 
Онде собачий притулок. Бідолашний старий Атосі 
Поводься добре з Атосом, Леопольде, це моє 
останнє бажання. Хай здійсниться твоя воля. Ми ко
римося їм, коли вони в могилі. Передсмертні за
карлючки. Він узяв це до серця і сконав од туги. 
Спокійний пес. У старих людей собаки завжди спо
кійні.

На циліндр йому впала крапля дощу. Він сховав 
голову і побачив, як за мить покрилися крапками 
сірі плити. Навсібіч. Дивно. Наче крізь сито. Я так 
і думав, що піде дощ. Пригадую, у мене рипіли 
черевики.

— Погода змінюється, мовив він спокійно.
—  Шкода, що вона не потрималася, озвався Мар

тін Каннінгем.
— Потрібний для села, сказав містер Пауер. Ось 

ізнову визирає сонце.
Містер Дедалус подивився на захмарене сонце 

крізь окуляри і кинув небесам німе прокляття.
—  Погода непевна, як шлунок у дитини, сказав 

він.
— Ми знову рушили.
Карета посунула на тугих колесах, і їхні тулуби 

легенько гойднулися. Мартін Каннінгем покрутив 
кінчик бороди.

—  Том Кернан був учора ввечері просто розкіш
ний, сказав він. А Педді Леонард передражнював 
його прямісінько в лице.

— Ну ж бо, Мартіне, скопіюйте його, жваво мо
вив містер Пауер. Ось послухайте, Саймоне, як 
він просторікує з приводу «Стриженого хлопця» 
у виконанні Бена Долларда.

—  Розкішний, пишномовно сказав Мартін Каннін
гем. «Виконуючи цю просту баладу, Мартіне, він 
дає їй таке барвисте тлумачення, якого я ще ніколи 
не чував за все своє свідоме життя».

— Барвисте, повторив, сміючись, містер Пауер. 
Вельми він полюбляє це слово. І ще ретроспектив
не аранжування.

— Ви читали промову Дена Доусона? спитав Мар
тін Каннінгем.

—  Ні, сказав містер Дедалус. А де вона?
— У вранішній газеті.
Містер Блум витяг газету з внутрішньої кишені. 

Книжка, що я повинен для неї поміняти.
— Ні, ні, квапливо докинув містер Дедалус. Зго

дом, будь ласка.
Погляд містера Блума помандрував краєм газети 

вниз, вивчаючи імена небіжчиків. Келлен, Коулмен, 
Дігнем, Фосет, Лоурі, Номен, Пік, який це Пік? чи 
це той, що був у Кросбі й Еллейна? ні, Секстон, 
Ербрайт. Друковані літери вмить вицвітають на 
висохлому ламкому папері. Спасибі Маленькій Кві
точці. Сумуємо за. На невимовний смуток його. 
У віці 88 після тривалої важкої хвороби. Місячна 
панахида по Квінланові. Хай змилується солодкий 
Ісус над його душею.
Вже місяць, як любий наш Генрі пішов 
на той світ, в домівку свою, 
залишив нещасну сім'ю,
їй тільки й утіхи,— що з ним вона стрінеться знов.

Я порвав конверт? Так. Де я дів її листа потому, 
як прочитав його у лазні? Він помацав кишеню жи
лета. Тут, усе гаразд. Любий Генрі. Доки мені стає 
терпіння.

Народна школа. Мідове подвір'я. Ризик. Тільки 
двоє лишилися. Куняють. Тлусті, як кліщі. Занадто 
неповороткі. Інші ганяють по місту з пасажирами. 
Годину тому я тут проходив. Візники попіднімали 
свої капелюхи.

Спина стрілочника випросталась ураз проти трам
вайного роз’їзду біля вікна містера Блума. Невже не 
можна винайти якийсь автоматичний пристрій так щоб 
колеса самі набагато зручніше? Але ж той чоловік 
залишиться тоді без роботи? Але ж тоді інший чоло
вік дістане роботу, виробляючи новий пристрій?

Антьєнтська концертна зала. Концерту немає. Чо
ловік у костюмі кольору буйволової шкури з кре
повим паском. Не дуже сумує. Неповна жалоба. Ма
буть, жінчин родич.

Вони поминули непривітну катедру Святого Марка, 
під залізничним мостом, повз Театр Королеви: мовч
ки. Дошки з оголошеннями. Юджін Стреттон. Місіс 
Бендмен Палмер. Чи зможу я піти сьогодні ввечері 
на «Лію»? Я сказав, що я. Або на «Кілларнейську лі
лею»? Оперна трупа Елстера Граймза. Повна зміна 
програми. Вогкі яскрчавї афіші на наступний тиждень. 
«Свято на «Брістолі»^ Мартін Каннінгем міг би ді
стати контрамарку в Гейті. Доведеться поставити йо
му випивку разів зо два. Вийде одне на одне.

Він прийде удень. її пісні.
Пласто. Меморіальний фонтан сера Філіпа Кремп- 

тона з його погруддям. Хто він був такий?
— Як ся маєте? мовив Мартін Каннінгем, підносячи 

до чола долоню на знак привітання.
— Він нас не бачить, сказав містер Пауер. Так, 

бачить. Як ся маєте?
—  Хто? спитав містер Дедалус.
— Блейзес Бойлен, відповів містер Пауер. Он він 

вийшов свіжим повітрям подихати. Якраз той момент 
я думав.

Містер Дедалус нахилився до вікна привітатися. З 
порогу «Червоного банку» майнув на відповідь білий 
диск солом’яного бриля: минули.

Містер Блум роздивлявся нігті на лівій руці, потім 
на  правій. Нігті — так. А що в ньому вони вона ба
чить іще? Принада. Найгірший мужчина в Дубліні. З 
того й живе. Часом вони відчувають, що за людина. 
Інстинкт. Але людину такого кшталту. Мої нігті. Я са
ме дивлюся на них: гарно підстрижені. А потім: по
думати тільки. Тіло трохи м’якшає. Я помітив би це 
пригадуючи. Причина, гадаю, та, що шкіра не встигає 
скорочуватися, коли тіло спадає. Але форма зали
шається. Форма ще є й досі. Плечі. Рамена. Округлі. 
Увечері перед балом. Сорочка застряла між сідни- 
цями.

Він затиснув руки між колінами і, задоволений, 
обвів відсутнім поглядом їхні обличчя.

Містер Пауер спитав:
— Як справи з концертним турне, Блуме?
— О, дуже добре, відповів містер Блум. Я чую 

надзвичайно схвальні відгуки. Адже ідея чудова...
— А ви самі їдете?
— Та ні, сказав містер Блум. Річ у тім, що я маю 

поїхати в графство Клер в одній приватній справі. 
Вони, бачите, збираються виступати по головних міс
тах. Якщо зазнають збитків у одному, то надолужать 
в іншому.

— Атож, сказав Мартін Каннінгем. Мері Андерсон 
зараз там.

— Маєте гарних артистів?
— її імпресаріо Луїс Вернер, відповів містер Блум. 

О так, у нас будуть усі провідні. Дж. С. Дойл і, спо
діваюся, Джон Мак-Кормак і. Словом, найкращі.

— I madame, докинув, усміхаючись, містер Пауер. 
Аж ніяк не остання.

Містер Блум розвів руками на знак увічливого про
тесту і знову їх затиснув. Сміт О'Браєн. Хтось поклав 
квіти. Жінка. Мабуть, день його смерті. Вітаю з днем.

О б’їжджаючи статую Феррела, карета безшумно 
зіткнула їхні розслаблені коліна.

Ки: убого вбраний старий край пішоходу пропо
нував свій товар, роззявивши рота: ки.

— Чотири шнурки за пені.
Цікаво, чому його викинули з адвокатської колегії. 

Мав власну контору на Г’юм-стріт. У тому ж самому 
будинку, що й тезко Моллі. Твіді, Уотерфордський 
присяжний повірений. Циліндр у нього ще з тих ча
сів. Залишки колишньої доброзвичайності. Теж у жа
лобі. Пустився берега бідолаха! Як горох при доро
зі: хто йде, той скубне. Не живе О ’Келеген тільки 
дні тре.

A mad шле. Двадцять на дванадцяту. Встала. Місіс
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Флемінг прийшла прибирати. Чеше коси, мугикає: 
voglio е non vorrei. Ні: vorrei е non. Дивиться на кін
чики волосся, чи не січеться. Мі trema un росо іі. Гар
но виходить у неї оте tre: ридаючий тон. Дрізд. Сло
во «дрізд» —  воно чудово це передає.

Його очі мимохідь озирнули гоже лице містера 
Пауера. Скроні сивіють. Madame: усміхаючись. Я теж 
усміхнувся на відповідь. Усмішку можна по-різному 
витлумачити. Може, звичайна ввічливість. Гарна лю
дина. Чи правда, що він утримує якусь жінку? Не 
дуже приємно для дружини. Проте кажуть, хто воно 
мені розповідав, що у них невинні стосунки. Така 
гра, бачиться, навряд чи довго тривала б. Так, це 
Крофтон зустрів його якось увечері, він ніс їй фунт 
полядвиці. Хто вона була? Офіціантка у Джурі? Чи, 
може, у «Мойрі»?

Вони проїхали під статуєю Визволителя у широчез
ному плащі.

Мартін Каннінгем штовхнув ліктем містера Пауера.
— З коліна Рувимового, сказав він.
Високий чорнобородий чоловік, спираючись на па

лицю, кульгав, повертаючи за ріг слонового будинку 
Елвері; його покручена рука була закладена за спи
ну долонею догори.

— У всій своїй первісній красі, мовив містер 
Пауер.

Містер Дедалус подивився услід кульгавій фігурі й 
сказав тихим голосом:

— Бодай тобі дідько в’язи звернув!
Містер Пауер, знемагаючи від сміху, затулив од 

вікна лице, коли карета минала пам'ятник Греєві.
— Всі ми там були, толерантно мовив Мартін Кан

нінгем. І стрівся очима з містером Блумом. Погладив
ши бороду, він додав:

— Або майже всі.
Містер Блум ураз забалакав жвавим тоном, удив- 

ляючися в обличчя своїх супутників.
— Люди розповідають пречудовий анекдот про 

Рувима Дж. та його сина.
— Про човняра? запитав містер Пауер.
— Атож. Правда ж пречудовий?
— Що за анекдот? спитав містер Дедалус. Я його 

не чув.
— Він зв'язався з однією дівчиною, почав містер 

Блум, і батько вирішив послати його на острів Мен, 
далі від спокуси, та коли вони удвох...

— Що? спитав містер Дедалус. Ота тютя з по
лив'яним носом?

— Атож, підтвердив містер Блум Ішли вони удвох 
до пароплава, і він вирішив утопити...

— Утопити Вараву! вигукнув містер Дедалус. їй- 
богу, хай би він його втопив!

Містер Пауер протягло чмихнув крізь затулені 
ніздрі.

— Ні, сказав містер Блум, син себе...
Мартін Каннінгем непоштиво урвав його мову.
— Рувим Дж. з сином простували набережною 

понад річкою до пароплава, що мав відпливати на 
острів Мен, і юний химерник нараз вирвався та й 
плигнув через парапет просто в Ліффі.

— Мати божа! скрикнув злякано містер Дедалус. 
І втопився?

— Втопився! вигукнув Мартін Каннінгем. Де там! 
Один човняр його виловив, зачепивши гаком за 
матню, і привіз батькові на набережну. Ледь живо
го. Туди півміста збіглося.

— Так, мовив містер Блум. Але найсмішніше те...
— А Рувим Дж., сказав Мартін Каннінгем, дав 

човнярові флорин за те, що той порятував сина.
З-під руки містера Пауера долинуло приглушене 

зітхання.
— Таки дав, підтвердив Мартін Каннінгем. Як 

справжній герой. Срібний флорин.
— Правда ж чудово? запитав жваво містер Блум.
— Передав один шилінг вісім пенсів, сухо сказав 

містер Дедалус.
У кареті залунав тихий здавлений сміх містера 

Пауера.

Нельсонова колона.
— Вісім слив на пенні! Вісім на пенні!
— Приберімо-но краще серйознішого вигляду, 

мовив Мартін Каннінгем.
Містер Дедалус зітхнув.
—  Навряд чи бідолаха Педді образився б на нас 

за те, що ми трохи посміялися. Він сам чимало хо
роших анекдотів розповів.

— Прости мене, господи! сказав містер Пауер, ви
тираючи пальцями вологі очі. Бідолашний Педді! 
Аж ніяк не думав минулого тижня, бачачи його во
станнє,— а він був при доброму здоров'ї,— що так 
скоро його проводжатиму. Пішов він од нас.

— Такої порядної людини тепер на світі не зна
йдеш, мовив містер Дедалус. Нагло він помер.

—- Розрив серця,— сказав Мартін Каннінгем.
Він сумно постукав по грудях.
Червоне лице: пашить, як головешка. Перепивав 

браги. Засіб, щоб ніс не червонів. Доп'єшся до та
кого, що він стане, як аделіт. Багацько грошей ви
тратив, його фарбуючи.

Містер Пауер, поринувши в тужливу задуму, ди
вився на будинки, що вони їх минали.

— Помер наглою смертю, неборака, сказав він.
— Найкраща смерть, озвався містер Блум.
Вони витріщилися на нього.
— Без страждань, пояснив він. Раз і вже. Наче 

смерть уві сні. Ніхто нічого не сказав.
Мертвий цей бік вулиці. Удень тут порожньо, 

агентства по продажу землі, готель, де заборонені 
міцні напої, залізничне бюро Фалконера, коледж 
урядовців, Гілл, католицький клуб, трудове товари
ство сліпих. Чому? Є якась причина. Сонце або ві
тер. Увечері теж. Парубоцтво та служниці. За 
сприянням покійного отця Метью. Камінь на місці 
майбутнього пам'ятника Парнелові. Розрив. Серце.

Білі коні з білими трепітками на лобі вибігли ско
ком із-за Ротонди. Пройманула маленька труна. Хо
вають похапцем. Катафалк. Незаміжня. Чорні для 
заміжніх. Перісті для парубків. А черниці гніді коні 
молодці.

— Шкода, сказав Мартін Каннінгем. Дитина.
Обличчя карлика фіялкове і зморщене, як у ма

ленького Руді. Тіло карлика, м'яке, як замазка, у со
сновому ящику, оббитому білим. Платить допомого- 
ве похоронне товариство. Пенні на тиждень за шма
ток дерну. Наше. Любе. Маленя. Дитина. Ненаро
ком. Помилка природи. Якщо здорове, то від ма
тері. Якщо ні, від батька. Народите собі здоровішу.

— Бідолашне маля, сказав містер Дедалус. Од- 
страждалося.

Карета поїхала повільніше вгору площею Рат
ленд. Дорої а важка. Могила чека. Хай торохтять. 
Кістки бідака.

— У розквіті сил, сказав Мартін Каннінген.
— Але найстрашніше, мовив містер Пауер, коли 

людина накладає на себе руки.
Мартін Каннінгем витяг притьмом годинника, ка

хикнув і поклав його знову в кишеню.
— Для родичів це найбільша ганьба, додав мі

стер Пауер.
— Тимчасове потьмарення розуму, звичайно, рі

шуче сказав Мартін Каннінгем. Треба до таких лю
дей милосердя мати.

— Кажуть, що на це здатний тільки боягуз, 
озвався містер Дедалус.

— Не нам про це судити, мовив містер Каннін
гем.

Містер Блум хотів був щось сказати, але знову 
стулив губи. Великі очі Мартіна Каннінгема. Одвів 
погляд убік. Добряча людяна душа. Розумний. З об
личчя схожий на Шекспіра. Завжди добре слово 
скаже. Тутешня людність не має жалю ані до них, 
ані до дітовбивць. Не дають ховати за християн
ським звичаєм. Колись, бувало, простромляли кіл
ком серце в могилі. Наче воно й так не розбите. 
Та часом вони каються, коли вже пізно. Знаходять 
у річці, вчепився за очерет. Він глянув на мене.

121



А жінка в нього страшенна п'яниця. Купує їй нову 
обставу в дім раз по раз, а вона чи не щосуботи 
закладає меблі під його ймення. Довела до такого 
життя, що й у пеклі гірше не буде. Та тут і святий 
не витримає. У понеділок зранку починай знову. 
Впрягайся у ляму. Мати божа, ну й видовище було, 
мабуть, того вечора, коли Дедалус, казав мені, за
ходив. Упилася й пццла у скоки з Мартіновою па
расолькою:

Он яка оказія.
Я перлина Азії,
Гейша.

Він одвів погляд. Він зна. Могила чека.
День, коли йшло слідство. Пляшка з червоною 

наліпкою на столі. Номер у готелі, картини з сце
нами полювання. Задуха була. Сонце крізь щілини 
жалюзі. Вуха слідчого, здорові й волохаті. Бутс ви
ступав із свідченням. Спочатку думав, що він спить. 
Потім побачив наче жовті смужки на обличчі. Сповз 
був до ніг ліжка. Висновок: надмірна доза. Не
щасливий випадок. Лист. Моєму синові Леополь- 
дові.

Вже ніякого болю. Не прокинешся. Кістки бідака.
Карета швиденько покотилася до Блессінгтон-стріт. 

Дорога важка.
— Здається, помчали алюром, сказав Мартін Кан- 

нінгем.
— Ще, чого доброго, перекине нас посеред до

роги, озвався містер Пауер.
— Сподіваюся, що ні, сказав Мартін Каннінгем. 

Завтра в Німеччині будуть великі перегони. Гордон 
Беннет.

— Щира правда, сказав містер Дедалус. Цікаво 
було б подивитися.

Коли вони повернули на Берклі-стріт, шарманка 
біля басейну послала їм навздогін скрипучу хва
цьку пісеньку. Чи бачив хто-небудь Келлі? Ка е 
два ел і. Похоронний марш із «Саула». Він не кра
щий за старого Антоніо. Покинув мене безгріш- 
ноніо. Пірует! Maler Misericordiae'. Еклз-стріт. 
Там мій дім. Здорова лікарня. Є відділ для неви
ліковно хворих. Дуже втішно. Шпиталь Божої Ма
тері для вмираючих. Трупарня тут же внизу. Де 
померла стара місіс Райорден. У жінок страшний 
вигляд. Її годувальна чашка, і пхають у рот ложку. 
Потім заставляють ліжко ширмою, щоб помирала. 
Приємний хлопчина, той студент, що перев'язував 
мене, коли бджола вкусила. Кажуть, він перейшов 
у пологовий будинок. З одної крайності в іншу.

Карета завернула на повній швидкості за ріг; спи
нилася.

— Що там знову?
Поділений гурт клеймованої худоби сунув повз 

вікна, мукаючи, незграбно ступаючи розбитими ко
питами, поволі обмахуючи хвостами зашкарублі від 
гною, кістляві крупи. Збоку й поміж ними бігли ру- 
даві вівці, бекаючи від страху.

—  Емігранти, сказав містер Пауер.
— Гей! лунав голос погонича, пуга цьвохала ско

тину по боках. Гей! Куди пішла!
Ага, сьогодні ж четвер. Завтра ріжуть скот. Сьо

горічні телята. Кафф продав їх фунтів по двадцять 
сім за голову. Мабуть до Ліверпуля. Ростбіф для 
старої Англії. Скуповують усіх тлустих. А рештки 
пропадають: уся ця сировина, шкура, шерсть, роги. 
За рік це склало б великі гроші. Торгівля м'ясними 
залишками. Відходи різниць для чинбарень, на мило, 
маргарин. Цікаво, чи й досі гендлюють несвіжим 
м'ясом, скуповуючи його просто з поїзда в Клон- 
сіллі.

Карета рушила крізь гурт.
— Не можу збагнути, чому муніципалітет не про

веде трамвайної лінії від обори до пристані, сказав 
містер Блум. Можна було б перевозити худобу на 
платформах простісінько до пароплавів.

— Замість того, щоб загачувати вулиці, додав 1

1 Милосердна Оогоматір — лікарня ц Дубліні (.іиг .).

Мартін Каннінгем. ваша правда. Треба іак і зро
бити.

— Атож, сказав містер Блум, а ще я часто ду
маю, що слід би завести муніципальні похоронні 
трамваї, знаєте, як у Мілані. Прокласти рейки до 
воріт цвинтаря і завести спеціальні трамваї, ката
фалк, карету і все таке інше. Ви мене розумієте?

— Це ви таке придумали, що й на голову не 
налазить, озвався містер Дедалус. Спальний вагон 
і вагон-ресторан.

—  Сумна перспектива для Корні, докинув містер 
Пауер.

— Чому? запитав містер Блум, повертаючись до 
містера Дедалуса. Адже це пристойніше, аніж гна
тися вулицями в два ряди.

—  Може, ви й маєте деяку слушність, погодився 
містер Дедалус.

— *До того ж, озвався Мартін Каннінгем, ми бу
ли б забезпечені від таких випадків, як той, коли 
катафалк перекинувся біля шинку Данфі і труна 
покотилася на брук.

— То був жах, мовило шоковане обличчя містера 
Пауера, і мрець випав на дорогу. Жах!

— Перший прийшов до шинку Данфі, сказав, кив
нувши, містер Дедалус. Кубок Гордона Беннета.

— Слава тобі господи! побожно мовив Мартін 
Каннінгем.

Гах! Перекинувся. Труна хряснула на бруківку. 
Віко одлетіло.' Педді Дігнем випав з труни і поко
тився задубілий у пилюку в завеликому для нього 
коричневому костюмі. Червоне лице: тепер сіре. 
Рот роззявився. Питає, що сталося. Правильно, що 
підв’язують щелепу. Страшно, коли роззявлений. 
До того ж нутрощі швидко розкладаються. Краще 
закрити всі отвори. Також і той. Воском. Відхідник 
розкривається. Запечатати все.

—  Шинок Данфі, оголосив містер Пауер, коли ка
рета повернула праворуч.

Куток Данфі. Жалобні карети вишикувалися, топ
лять своє горе. Спочинок дорогою. Чудове місце 
для шинку. Сподіваюся, заїдемо сюди, вертаючи 
назад, щоб випити за його здоров’я. Гуртом утіши
тися. Еліксир життя.

А що, якби це й справді сталося. Чи потекла б 
кров, якби, скажімо, забиваючи труну, його штрих- 
нули гвіздком? Може, потекла б, а може, й ні. За
лежить від того, куди саме. Кровообіг припиняється. 
Проте з артерії, можливо, трохи плющатиме. Краще 
ховати їх у червоному: темно-червоному.

Мовчки їхали по Фібсборо-роуд. Повз них про
мчав порожній катафалк, вертаючися з цвинтаря: 
наче йому полегшало.

Кросганський міст: Королівський канал.
Вода шугала з ревом крізь ворота шлюзів. Чоло

вік стояв серед стосів торфу на своїй баржі, що осі
дала. На стежці уздовж каналу коняка на ослабле
ній кодолі. На борту «Бугабу».

їхні, очі стежили за ним. Повільним, зарослим во
дяним путівцем він проплив на своєму плоту через 
Ірландію аж до моря, кодола тягла його повз оче
рети, над мулом, набитими грязюкою пляшками, со
бачим падлом. Атлон, Маллінгар, Мойвеллі, можна 
піти вздовж каналу пішки, щоб дістатися до Міллі. 
Або поїхати велосипедом. Взяти напрокат якусь ста
ризну. На аукціоні у Рена продавався днями один, 
але жіночий. Розвивати водні шляхи. Улюблена спра
ва Д>цемса М’Кенні перевозити мене човном через 
річку. Дешевший транспорт. Не поспішаючи. Плавучі 
будиночки. На лоні природи. ! катафалки. На небеса 
водою. Може, приїхати без попередження. Неспо
діваний гість, Лейксліп, Клонсілла. З одного шлюза 
в другий до самісінького Дубліна. З торфом, вико
паним на болотах у глибині острова. Привіт. Він під
няв свого брунатного солом’яного бриля, віддаючи 
шану Педді Дігнемові.

Вони проїхали повз будинок Браєна Бороїмхе. Те
пер близько.
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— Цікаво, як поживає наш приятель Фогарті, ска
зав містер Пауер.

— Краще спитайте Тома Кернана, відмоЬив містер 
Дедалус.

— А як він? спитав Мартін Каннінгем. Мабуть за
лишили його в сльозах.

— Хоч з очей пішов, сказав мктёр Дедалус, а в 
думках витає.

Карета звернула ліворуч на Фінглас-роуд.
Праворуч майстерня надгробків. Останній шмат 

дороги. На невеличкому клаптикові землі скупчи- 
лися мовчазні постаті, білі, сумні, простягають тихі 
руки, уклякли в горі, вказують. Фрагменти фігур, 
вирізьблені. У білій мовчанці: волають. У найкра
щому виконанні. Тос. Г. Деннані, майстер надгробків 
і скульптор.

Минули.
Край пішоходу перед будинком Джіммі Гірі, сто

рожа цвинтаря, сидів старий волоцюга, буркочучи й 
витрушуючи пісок і камінці з свого велиНезйого, ру
дого від куряви, порваного черевика. Кінець шляху 
земного.

Потому за вікном пішли один за одним похмурі 
сади; похмурі будинки.

Містер Пауер показав пальцем.
— Оце тут убили Чайлдза, сказав він. Останній 

будинок.
—  Атож, підтвердив містер Дедалус. Страшна істо

рія. Сеймур Буш його вирятував. Убив рідного бра
та. Принаймні так кажуть.

—  Обвинувачення не мало доказів, сказав містер 
Пауер.

— Тільки непрямі, мовив Мартін Каннінгем. Це за
сада закону. Краще звільнити дев'яносто Дев'ять 
винних, аніж засудити одного невинного.

Вони подивилися. Садиба вбивці. Вона промайну
ла За вікном, похмура. Зачинені віконниці, безлюд
ний, порослий бур'яном сад. Зійшов маєток нані
вець. Невинно засуджений. Убивство. Лице вбивці 
в зійицях убитого. Люди люблять про таке читати. 
У саду знайдено відрізану голову. Вбита була вбра
на в... Як вона сконала. Останнє злочинство. Убій- 
никова зброя. Душогубця й досі не спіймано. Речові 
докази. Шнурок черевика. Ексгумація тіла. Убійник 
не врятується від кари.

Тісно в цій кареті. Може, їй не сподобається, що 
я приїду без попередження. З жінками треба обе
режно. Спробуй-но застати їх в опущеному трико. 
Ніколи тобі не подарують. П’ятнадцять. Ув очах їм 
замиготіла висока огорожа цвинтаря. ТеДні тополі, 
подекуди білі постаті. Постаті частішають, білі фігури 
юрмляться серед дерев, білі постаті й уламки мовч
ки пропливають за вікнами, марно простягаючи 
руки.

Обід колеса черкнув об край пішохода: спинили
ся. Мартін Каннінгем вистромив руку і, крутнувши 
ручку, штовхнув двері коліном. Він вийшов з карети. 
Містер Пауер з містером Дедалусом вийшли слідом 
за ним.

Перекласти тепер теє мило. Рука містера Блума 
притьмом розстебнула задню кишеню і перенесла 
мило з папером, що приліпився, до внутрішньої ки
шені. Він вийшов з карети, знову поклавши» в ки
шеню газету, котру й досі тримав у другій руці. Бід
ний похорон: катафалк і три карети. Та то однаково. 
Почет, золоті вуздечки, реквієм, салют. Пишнота 
смерті. За останньою каретою стояв торговець біля 
свого візка з пиріжками й різними овочами. Пиріж
ки од Сімнела, позлипалися: пиріжки для мертйякіз. 
Собачі галети. Хто їх їсть? Ті, що вертаються з по
хорону.

Він рушив за своїми супутниками. Містер Кернан 
і Нед Лемберт подалися слідом. Гейнз ішов за ни
ми. Корні Келлегер спинився біля відкритого ката
фалка і взяв два вінки. Один він подав хлопцеві.

Де поділися ті, що везли ховати дитину?
З Фінглас-роуд виїхали запряжені коні, минули їх 

важкою ступою, тягнучи крізь похоронну тишу ри

пучу хуру, на якій лежала гранітна брила. Хурман, 
що йшоб попереду, підняв капелюха.

Тепер труну. Хоч і мертвий, а дістався перед на
ми. Кінь на нього озирається, трепітка зсунулася на 
бік. Тьмяне око: хомут муляє шию, притискає суди
ну абощо. Чи вони знають, що їм доводиться день 
у день сюди возити? Мабуть, ховають щодня по 
двадцять, по тридцять. А ще й Маунт Джером для 
протестантів. По всьому світі скрізь щохвилини по
хорони. Закопують їх возами, хутко. Тисячі щого
дини. Забагато розвелося на світі.

З воріт вийшло двоє, що проводжали покійника: 
жінка й дівчина. Худолиия гарпія, до того ж така, 
що пальця в рот не клади, капелюшок зсунувся на
бік. Обличчя дівчинки заплакане, вимазане, тримає 
жінку за руку, дивиться на неї, чи треба плакати. 
Риб’яче обличчя, безкровне й безбарвне.

Носії взяли труну на плечі й понесли за ворота. 
Мертвий вантаж. Я теж відчув себе важчим, коли 
вийшов з купелі. Спершу мертвяк, потім мертвякові 
друзі. Корні Келлегер з хлопцем рушили слідом, не
сучи вінки. Хто це поряд з ними? Ага, шуряк.

Всі пішли за ними.
Мартін Каннінгем прошепотів:
—  Я собі місця не знаходив, коли ви при Блумові 

завели мову про самогубців.
—  Що? прошепотів містер Пауер. Як так?
— Його батько отруївся, прошепотів Мартін Кан

нінгем. Він держав у Еннісі «Готель королеви». Ви ж 
чули, як він казав, що виряджається до Клера. Ро
ковини.

—  Мати божа! прошепотів містер Пауер. Уперше 
чую. Отруївся!

Він озирнувся на лице з темними задуманими очи
ма, що йшло за ними до кардиналового мавзолею. 
РозмбВляє.

— А він був застрахований? запитав містер Блум.
— Здається, був, відповів містер Кернан. Але 

страховий поліс неодноразово заставлений. Мартін 
спробує влаштувати молодшого в Артейн.

— Скільки ж у нього дітей залишилося?
— П’ятеро. Нед Лемберт спробує влаштувати од

ну дівчину до Тодда.
— Сумна історія, тихо мовив містер Блум. П'ятеро 

малих діточок.
— Тяжка втрата для бідолашної дружини, додав 

містер Кернан.
— 1 не кажіть, підтвердив містер Блум.
Тепер вона як на світ народилася.
Він подивився на свої черевики, що їх помастив і 

почистив. Вона його пережила, втратила свого чоло
віка. Для неї він мертвіший, аніж для мене. Хтось 
має пережити іншого. Кажуть розумні люди. Жінок 
у світі більше ніж чоловіків. Висловити їй своє спів
чуття. Ви зазнали страшної втрати. Сподіваюся, ско
ро підете слідом за ним. Тільки для індуських удів. 
Вона вийде заміж за іншого. За нього? Ні. А проте, 
хто знає? Залишатися вдовою вже не в звичаї, відколи 
померла стара королева. Везли на лафеті. Вікторія і 
Альберт. Роковини смерті відзначалися у Фрогморі. 
Але зрештою вона таки почепила собі на капелюшок 
кілька фіалок. Марнославна до глибини душі. Усе 
заради тіні. Навіть не король, а лише чоловік. Ос
нова для неї був син. Щось нове, якесь сподівання,- 
не схоже на минуле, яке вона прагнула оживити, 
якого чекала. Воно ніколи не вертається. Комусь до
водиться йти першому; самотній під землею; і вже. 
більше не ляже в її тепле ліжко.

—  Як ся маєте, Саймоне? тихо спитав Нед Лем
берт, потискаючи йому руку. Не бачив вас бозна- 
відколй.

— Чудово. Що нового в преславному місті Кор
кові?

— Я побував там у великодній понеділок, їздив на 
верхогони, сказав Нед Лемберт. Як завжди шість ши
лінгів вісім пенсів. Зупинявся у Діка Тойві.

— Як там Дік, добряча душа?
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— Між ним і небом нічого не лишилося, відповів 
Нед Лемберт.

— Святі святителі! здивовано вигукнув, притишив
ши голос, містер Дедалус. Дік Тойві лисий?

— Мартін хоче влаштувати пожертву для малечі, 
сказав, показуючи вперед, Нед Лемберт. По кілька 
шилінгів з душі. Щоб вони якось перебули, доки зі 
страховим полісом з'ясується.

— Авжеж, авжеж, невпевнено мовив містер Деда
лус. Ото попереду його старший хлопець?

— Так, сказав Нед Лемберт, з жінчиним братом. 
Джон Генрі Ментон іде позаду. Він підписався на 
фунт.

— Певна річ, сказав містер Дедалус. Я не раз ка
зав бідолашному Педді, щоб він тримався за ту ро
боту. У світі є люди гірші за Джона Генрі.

— А як він її втратив? спитав Нед Лемберт. Пив 
чи що?

— Багатьом добрим людям воно вадить, сказав, 
зітхнувши містер Дедалус.

Вони спинилися біля дверей каплиці. Містер Блум 
стояв позаду хлопця з вінком, дивлячись на його гла
денько причесане волосся і тонку з ямкою шию в 
новенькому комірці. Бідолашний хлопчина! Чи він 
був там, коли батько? Обоє непритомні. Прийти до 
тями в останню хвилину і востаннє впізнати. Все, що 
він міг зробити. Я винен три шилінги ОТрейді. Чи він 
би зрозумів? Носії занесли труну до каплиці. З якого 
кінця голова?

За хвилину він увійшов слідом за іншими, мружа
чись у напівтемряві. Труна стояла на марах перед 
олтарем, чотири високі жовті свічки по кутках. Зав
жди перед нами, корні Келлегер, кладучи по вінку 
біля передніх кутків, подав хлопцеві знак стати нав
колішки. Всі поставали навколішки тут і там біля під
ставок для молитовників. Містер Блум стояв позаду, 
біля купелі, а коли всі заклякли, висмикнув непоміт
но з кишені складену газету і сперся на неї правим 
коліном. Він Обережно поклав на ліве коліно свого 
чорного капелюха і, тримаючи його за криси, по
божно схилив голову.

З дверей вийшов прислужник з мідним відром, 
чимсь наповненим. За ним вийшов священик у біло
му, однією рукою пригладжуючи єпітрахиль, а дру
гою притримуючи на жаб'ячому череві невеличку 
книжку. Хто читати митець? Я, сказав горобець.

Вони спинилися біля мар, і священик почав шпар
ко цвірінькати з книжки.

Отець Кофі. Пам'ятав був, що схоже на труну1. 
Domine-nomine. Пика в нього нахабна. Керує виста
вою. М'язистий християнин. Горе тому, хто погляне 
на нього зизим оком: священик. І ймення твоє буде 
Петро. Луснуть боки, як у вівці в конюшині, Дедалус 
каже, луснуть. Черево, як у отруєного щеняти. Сміш
ні порівняння підбирає той хлопець. Гах: луснули 
боки.

—  Non intres in judicum cum servo tuo, Domine* • * 2.
Молитва латиною додає їм ваги. Реквієм. Крепові

паски. Облямований чорним папір на листи. Запи
шуть на вічне поминання. Холодно тут. Потребує 
доброго харчу, сидячи тут увесь ранок у сутінках, 
нетерпляче чекаючи, заходьте, будь ласка. І очі в 
нього жаб'ячі. Чого це його так обдуло? Моллі об
дуває після капусти. Може, тут таке повітря. Мабуть, 
повно газів. Напевне, тут до біса газів. Наприклад 
різники: вони схожі на сирі біфштекси. Хто пак мені 
розказував? Мервін Браун. У склепах Вербурзького 
абатства чудовий старий орган сто п'ятдесят років 
доводиться часом просвердлювати труни, щоб ви
пустити й підпалити гази. Шугає з дірки: синім. Дих
неш раз, і по тобі.

Заболіло коліно. О. Так легше.
Священик вийняв з відра, що його тримав хлопець, 

палицю з потовщенням на кінці й струснув нею над 
труною. Потому він пішов до протилежного краю 
і струснув ще раз. Потому вернувся назад і поклав її

1 Труна по-аіігліПському «кофін»
• Не станеш на прю з рабом твоїм, господи (лат.).

назад у відро. Який ти був до смерті. Це все зазна
чено: саме так він має робити.

— Et ne nos induces in tentationem1.
Прислужник на відповідь виспівував дйскантом. Я

часто думав, що краще наймати хлопців. Років до 
п'ятнадцяти, звичайно...

Гадаю, то свята вода. Витрушує сон. Набридла йо
му, мабуть, ця робота, трусити тією гирлигою над 
усіма мертвяками, яких сюди привозять. Хай би по
бачив те, над чим трусить, воно йому не зашкодить. 
Щодень божий свіжий крам: літні чоловіки, старі
баби, діти, жінки, що померли від пологів, бородаті 
чоловіки, лисі бізнесмени, дівчата, що померли від 
сухот, вузькогруді, як курчата. Увесь рік він промов
ляє над ними ті самі слова і кропить зверху водою: 
спіте. Тепер на Дігнема.

— In paradisum2.
Сказав, що він піде в рай чи вже в раю. Каже це 

над кожним. Нудне діло. Та треба ж йому щось го
ворити.

Священик загорнув книжку і вийшов, а за ним і 
прислужник. Корні Келлегер одчинив бічні двері, за
йшли грабарі, взяли труну, винесли і поставили на 
свій візок. Корні Келлегер дав один вінок хлопцеві, 
а другий шурякові. Всі повиходили за ними крізь 
бічні двері на тихе сіре повітря. Містер Блум вийшов 
останній, склавши свою газету і знову засунувши її 
в кишеню. Він похмуро дивився собі під ноги, поки 
візок завернув ліворуч. Металеві колеса, пронизливо 
скрегочучи, трощили гравій, і важкі черевики просту
вали за візком уздовж шеренги склепів.

Та-pi та-ра та-pi та-ра та-ру. Господи. Тут же не 
вільно співати.

—  О'Коннелове коло, сказав біля нього містер 
Дедалус.

Містер Пауер підвів свої лагідні очі на вершину 
високого обеліска.

— Він спочиває, мовив він, серед свого народу, 
старий О ’Ден. Але серце його поховане в Римі. 
Скільки розбитих сердець поховано тут, Саймоне!

— Її могила он там-о, Джеку, сказав містер Деда
лус. Скоро мене покладуть побіч неї. Нехай господь 
забере мене, коли на те буде його воля.

Не стримавшись, він почав тихенько плакати і злег
ка спотикався, ідучи. Містер Пауер узяв його під 
руку.

— їй краще там, де вона тепер, мовив він ласкаво.
— Напевно краще, відмовив, злегка схлипнувши, 

містер Дедалус. Напевно вона на небесах, якщо є 
небеса.

Корні Келлегер ступив убік і пропустив уперед 
інших.

— Сумна подія, ввічливо почав містер Кернан.
Містер Блум заплющив очі й двічі сумно кивнув

головою.
—  Інші надягають капелюхи, сказав містер Кер

нан. Гадаю, ми теж можемо. Ми з самого заду. Це 
кладовище підступне місце.

Вони покрили голови.
— Превелебний отець занадто швидко прочитав 

молитву, правда ж? сказав докірливо містер Кернан.
Містер Блум мовчки кивнув, позирнувши в меткі 

налиті кров’ю очі. Потайні очі, потайні цікаві очі. Ма
буть, масон — невпевнений. Знову поряд із ним. Ми 
з самого заду. В одному коші. Сподіваюся, він ска
же щось інше.

Містер Кернан додав:
— Повинен сказати, що відправа ірландської церк

ви на Маунт Джером простіша, промовистіша.
Містер Блум обережно погодився. Мова, звичайно, 

то річ осібна.
Містер Кернан сказав урочистим тоном:
— «Я є воскресіння й життя». Це сягає глибин 

людського серця.
— Атож, сказав містер Блум.
Може, твого серця, але яке до того діло бідоласі,
• 1 не введи нас у спокусу (лат.).
2 У раю (лат.).
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що лежить у дерев’яному кожусі розміром шість 
футів на два? Ніякого. Осередок любові. Розбите 
серце. Зрештою це помпа, щодня помпує тисячі га
лонів крові. Одного чудового дня воно затнеться, та 
й по тобі. Лежить їх тут сила-силенна: легені, серця, 
печінки. Старі і іржаві помпи: а то все бридня. Воск
ресіння й життя. Коли помреш, то вже мертвий. 
Якийсь туман вигадав кінець світу. Викидають усіх із 
могил. Ходи сюди, Лазарю! А він ходив сюди й туди 
і втратив роботу. Вставай! Кінець світу! І вся грома
да починає шастати, шукаючи свої печінки, легені та. 
інші нутрощі. Спробуй-но розшукати усе своє добро 
такого ранку. Двадцять чотири грани порошку в че
репі. Дванадцять грамів. Тройська міра.

Корні Келлегер пішов поряд з ними в ногу.
— Все йде пречудово, сказав він. Га?
Він позирнув на них своїми липучими очима. Плечі 

полісмена. Зі своїм там-тара-рам там-тара-рам.
— Як і належить, сказав містер Кернан.
— Що? Га? озвався Корні Келлегер.
Містер Кернан його заспокоїв.
— Хто той чолов’яга, позаду з Томом Кернаном? 

запитав Джон Генрі Ментон. Я десь його бачив.
Нед Лемберт озирнувся.
— Блум, сказав він. Була така Меріон Твіді, власне, 

вона й нині є, сопрано. То це його дружина.
— О, пам’ятаю, мовив Джон Генрі Ментон. Давно 

я її не бачив. Гарна була жінка. Я танцював з нею, 
постривайте, літ п'ятнадцять-сімнадцять тому в Ме
та Діллона, в Раундтауні. Струнка була, як хвоїнка.

Він озирнувся, вдивляючись поміж тих, що йшли 
позад нього.

— Хто він такий? запитав він. Що він робить? Він, 
часом, не торгував канцелярським приладдям? При
гадую, я посварився з ним одного вечора, коли ми 
грали в кеглі.

Нед Лемберт усміхнувся.
— Атож, сказав він, він працював комівояжером 

у фірмі «Мудрість Гелі». Возив промокальний папір.
— Боже милий! мовив Джон Генрі Ментон. З яко

го дива вона віддалася за цього пройду? Вона ж бу
ла, як вогонь.

— І досі така, сказав Нед Лемберт. Він збирає 
оголошення для газет.

Джон Генрі Ментон утупився перед себе великими 
очима.

Візок звернув у бічну алею. Огрядний чоловік, що 
стояв, чекаючи, на моріжку, зняв капелюха, віддаю
чи шану. Грабарі торкнули свої картузи.

— Джон О ’Коннел, сказав задоволено містер Пау- 
ер. Він ніколи не забуває друзів.

Містер О ’Коннел мовчки потиснув усім руки. Міс
тер Дедалус мовив:

— Знову я до вас завітав.
— Любий мій Саймоне, упівголоса відповів цвин

тарний доглядач. Я зовсім не хочу вас мати за клі
єнта.

Привітавши Неда Лемберта і Джона Генрі Менто
на, він пішов поряд з Мартіном Каннінгемом, заклав
ши руки за спину і крутячи два ключі.

— Ви чули анекдот, спитав їх він, про Малкегі з 
Кума?

— Я не чув, сказав Мартін Каннінгем. •»
Вони одностайно схилили свої циліндри, а Гайнз 

наставив вухо. Доглядач устромив великі пальці у 
кільця золотого годинникового ланцюжка і заходив
ся поважно розповідати слухачам, а на їхніх облич
чях грала неуважлива усмішка.

— Кажуть, мовив він, що двоє пияків прителющи
лися одного туманного вечора розшукати могилу 
свого приятеля. Вони спитали, де тут є Малкегі з Ку
ма, і їх спровадили до його могили. Поблукавши в 
тумані, вони таки знайшли могилу. Один насилу про
читав напис: Теренс Малкегі. Другий придивлявся до 
статуї спасителя, що її вдова поставила на могилі.

Доглядач придивився до нагробку, повз який во
ни саме проходили. Потому він провадив:

— Придивившись до святої фігури, «Анітрохи на

нього не схоже, він каже. Ніякий це в біса не Мал
кегі, він каже, не знаю, хто його таким вирізьбив».

Винагороджений- усмішками, він одстав і забала
кав з Корні Келлегером, прийняв від нього квитан
ції, гортаючи їх і проглядаючи на ходу.

—  Все це зроблено з наміром, пояснив Мартін 
Каннінгем Гайнзові.

— Знаю, сказав Гайнз, я це знаю.
— Щоб розважити людину, сказав Мартін Каннін

гем. Зі щирої доброти: і ніякої в біса іншої спо
нуки.

Містер Блум захоплено оглядав статечну опасисту 
доглядачеву фігуру. Всі хочуть бути з ним у добрих 
стосунках. Добряча душа, Джон О ’Коннел, чудова 
людина. Ключі; як реклама фірми Кей з*; гарантує
мо, що ніхто не вийде, жодних перепусток. Habeas 
corpus1 2. Треба після похорону примістити те оголо
шення. Чи я написав Болсбрідж на конверті, яким 
прикрив листа Марті, коли вона мене застукала? 
Сподіваюся, він не попаде у відділ безадресових 
листів. Гарно, коли поголишся. Сива щетина. Коли 
волосся сивіє—і вдача стає дражлива, то перша оз
нака. Срібні нитки серед сивуватого волосся. Як то 
бути його дружиною. Дивно, як у нього вистачило 
сміливості зробити дівчині пропозицію. Виходь за 
мене, житимемо на цвинтарі. Привабити її такою 
перспективою. Спочатку, може, вона б і спокусила
ся. Зальоти смерті... Навколо панує нічний морок, і 
повсюди лежать мерці. Тіні могил, коли цвинтарі по
зіхають, і Денієл О ’Коннел, напевно, потомок, хто 
це казав мені, що він був на диво плодючий і вод
ночас щирий католик, наче здоровенний велетень у 
темряві. Мандрівний вогник. Могильний газ. Треба 
відвернути її думки, інакше вона не зможе зачати. 
Жінки надзвичайно вразливі. Присипляючи, розпо
вісти їй про привидів. Чи тобі доводилося бачити 
привида? А я бачив. Темно було, хоч в око стрель. 
Дзигарі показували дванадцяту. Однак вони цілу
валися б за милу душу, аби їх відповідно налашту
вати. Повії на турецьких кладовищах. Замолоду мож
на навчити чого завгодно. Тут можна й молоденьку 
вдовицю стрінути. Чоловіки це полюбляють. Кохан
ня серед надгробків. Ромео. Гостріша насолода. В 
осередкові смерті буяє життя. Протилежності схо
дяться. Як то заздрісно бідолашним мертвякам. Дух 
смажених біфштексів для голодних роздирає їм 
нутрощі. Бажання подратувати людей. Міллі кортіло 
зробити це біля вікна. У кожному разі він має вось
меро дітей.

Багацько їх позакопували, відколи він тут, лежать 
навколо нього поле за полем. Святі поля. Більше 
місця, якби їх ховали навстоячки. Сидячи або навко
лішки не можна. Навстоячки? Його голова ще чого 
доброго вигулькне з-під землі, коли буде зсув, рука 
вказує догори. Увесь грунт, мабуть, як стільник: дов
гасті чарунки. І дуже в нього тут охайно, підстриже
на трава, бордюри. Його сад, майор Гембл називає 
Маунт Джером. Так воно й є. Мають бути квіти сну. 
Китайські кладовища з велетенськими маками дають 
найкращий опій, казав мені Мастянський. Ботанічний 
сад осьде, близенько. Кров, напоюючи землю, дає 
нове життя. Та ж сама ідея у тих євреїв, що, кажуть, 
убили хлопчика-християнина. У кожної людини своя 
ціна. Добре збережений гладкий труп джентльмена 
епікурійця, неоціненний для садка. Продається де
шево. За тіло Вільяма Вілкінсона, ревізора й бухгал
тера, який щойно переставився, три фунти трина
дцять з половиною шилінгів. З подякою.

Гадаю, грунт був би аж масний, коли його угноїти 
трупами, кістки, м’ясо, цвяхи, склепи. Страшно. Зе
леніють і рожевіють, розкладаючись. Швидко гниють 
у вогкому грунті. Сухорляві старі довше. Потім як 
свічковий лій, як сир. Потім починають чорніти, плю
щить з них меляса. Потім висихають. Метелики мерт

1 Гра слів: назва фірми Keyes співзвучна англійському 
слову Keys — ключі.

2 Habeas corpus act —. маєш тіло (л а т ), закон про недо
торканість особи.
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ва голова. Звичайно, клітини, чи як вони там звуть
ся, живуть далі. Перетворюються. По суті, життя віч
не. Нічим живитися, живиться собою.

Але на них, мабуть, заводиться до біса черв'яків. 
Мабуть, просто кишать у землі. Розтривожились дум
ки. А вигляд у нього досить-таки бадьорий. Відчу
ває власну силу, бачачи, як інші лягають у могилу 
перед нього. Цікаво, як він дивиться на життя. Ще 
й анекдоти розповідає: щоб тепліше на серці було. 
Отой про зведення. Сперджен вирушив на небо о 
4 г. ранку. 11 г. вечора (час зачиняти ворота). Ще 
не прибув. Петро. Мерцям теж, принаймні чолові
кам, цікаво було б послухати анекдот, а жінкам до
відатися, що тепер у моді. Соковита груша або жі
ночий пунш, гарячий, міцний і солодкий. Захищає 
від вогкості. Часом треба ж посміятися, то краще в 
такий спосіб. Грабарі у «Гамлеті». Виявляє глибоке 
знання людського серця. Не слід сміятися над покій
ними принаймні два роки. De mortuis nil nisi prius *. 
Спочатку хай скінчиться жалоба. Важко уявити його 
похорон. Скидається на анекдот. Кажуть, коли про
читаєш власний некролог, то довго житимеш. Наче 
друге дихання. Нова угода на життя.

— Скільки у вас завтра? спитав доглядач.
— Двоє, відповів Корні Келлегер. Піводинадцято? 

і в одинадцять.
Доглядач поклав папери в кишеню. Візок зупи

нився. Гурт поділився надвоє, одні підійшли до ями 
з одного боку, інші з другого, обережно обходячи 
могили. Грабарі принесли труну і поставили головою 
на край, підклавши паси.

Ховаємо його. На Цезарів погреб ми прийшли. 
Його іди березневі чи червневі. Він не відає, хто тут, 
йому байдуже.

Ну хто той довготелесий здоровило у макінтоші? 
Ну хто він, цікаво, такий? Ну, багато б я дав, аби 
дізнатися, хто він. Завжди хто-небудь з'явиться, що 
про нього не маєш ніякого уявлення. Людина може 
прожити все життя, самотня, як палець. Авжеж мо
же. Одначе хтось має її прикидати землею, хоч ви
копати могилу вона може сама. Усім нам доводить
ся. Лише людина ховає своїх мерців. Ні, мурашки 
теж. Перше, що спадає на думку. Ховати мерця. 
Кажуть, що Робінзон Крузо й справді жив на світі. 
То значить П’ятниця його поховав. Якщо поміркува
ти, кожна п’ятниця ховає четвер.

Бідолашний Робінзоне Крузо,
Де ж це ділася твоя блуза?

Бідолашний Дігнем! Востаннє лежить на землі у 
своїй скрині. Коли подумаєш про них усіх, шкода 
стає, що стільки дерева нанівець сходить. Усе пото
чене. Можна було б зробити гарні мари зі спеціаль
ною панеллю, щоб спустити мерця поковзом. Так, 
але, чого доброго, не схочуть, бо з них уже ховали 
інших. Люди страшенно вибагливі. Поховайте мене 
в рідній землі. Жменька пороху зі святої землі. Тіль
ки матір і мертвонароджену дитину ховають в одній 
труні. Розумію, навіщо це. Розумію. Щоб зберегти 
його якомога довше навіть у землі. Дім ірландця —  
це його труна. Набальзамовані трупи у катакомбах, 
мумія, та ж сама ідея.

Містер Блум стояв далеко позаду, тримаючи в 
руці циліндр, і лічив непокриті голови. Дванадцять. 
Я тринадцятий. Ні. Тринадцятий чолов'яга у макін
тоші. Число смерті. Звідки він у дідька взявся? Його 
не було в каплиці, можу заприсягтися. Дурні забо
бони щодо тринадцяти.

У Неда Лемберта костюм з гарної м’якенької 
шерсті. Леліє пурпуром. У мене був схожий, коли 
ми жили на Ломбард-стріт Вест. Любив він колись 
прибиратися. Бувало, перевдягався тричі на день. 
Треба, щоб Месіас перелицював мій сірий костюм. 
Еге. Він же пофарбований. Хай би дружила я забув 
що він неодружений або хазяйка квартири випорола 
ті нитки.

Труна щезла з очей, пірнула у яму, опущена гра

1 Про мертвих нічого, крім того, що говорилося рані
ше (лаг.).

барями, що стояли, порозставлявши ноги на дере
в’яних рамах. Вони повитягали паси; і всі з непокри
тими головами. Двадцять.

Мовчанка.
Якби ми всі враз перекинулися на когось іншого. 
Десь удалині заревів осел. На дощ. Не такий він 

осел, щоб. Кажуть, ніколи не бачили мертвого. Со- 
ромлятуся смерті. Ховаються. Бідолашний тато теж 
відійшов.

Легенький лагідний вітрець овіяв їхні непокриті 
голови. Шепіт. Хлопець у головах могили тримав 
обома руками свій вінок, мовчки дивлячись у чорну 
роззявлену пащу. Містер Блум став за спиною ог
рядного доброго доглядача. Гарно пошитий сурдут. 
Зважує, мабуть, хто наступний. Авжеж, довгий спочи
нок. Уже нічого не відчуєш. Відчуваєш одну мить. 
Мабуть, з біса неприємно. Зразу й не повіриш. Ма
буть/1 помилка: когось іншого. Запитайте в проти
лежному будинку... Зачекайте, я хотів, я ще не. По
тім напівтемна камера смерті. їм потрібне світло. 
Шепочуться навколо. Погукати вам священика? По
тім балакаєш чортзна-що, і думки плутаються. Ма
риш про все, що приховував протягом життя. Смер
тельні потуги. Його сон неприродний. Підніми нижнє 
повіко. Дивиться, чи загострився ніс, чи одвисла ще
лепа, чи пожовкли п’яти. Заберіть подушку, хай до
ходить долі, однаково він приречений. Сатана на тій 
картинці смерть грішника показує йому жінку. В са
мій сорочці поривається її обійняти. Останній акт 
«Лючії». «Невже тебе я більше не побачу?» БахІ 
переставився. Нарешті сконав. Люди трохи про тебе 
побалакають і забудуть. Не забудь за нього помо
литися. Згадай його в своїх молитвах. Навіть Пар
нелл. Денц плюща відмирає. За ним і вони: падають 
у яму один по одному.

Т^пер ми молимося за упокій душі. Сподіваємося, 
ви гараздуєте і до пекла не простуєте. Приємна змі
на підсоння. З життєвого еогню та в полум'я чисти
лища.

Чи він коли думає про яму, що його самого че
кає? Кажуть, це буває тоді, коли здригаєшся на сон
ці. Хтось її переступає. Ваш вихід. Біля тебе. Моя 
он там, до Фінгласа, купив місце. Мама, бідолашна 
мама і маленький Руді.

Грабарі побрали свої лопати й почали кидати важ
кі грудки глини на труну. Містер Блум одвернувся. 
А якщо він і досі живий? Ну й ну! Ото був би жах, 
хай йому лихо! Ні, ні: він, звичайно, мертвий. Зви
чайно, він мертвий. В понеділок умер. Хай би видали 
закон, щоб для певності простромлювали серце, або 
електричний дзвоник або телефон у труні і душник 
з парусовим клапаном. Сигнал біди. Три дні. За
довго для мерців улітку. Краще вже спекатися від
разу, як пересвідчишся, що ні.

Глина падала глухіше. Почнуть забувати. Як з очей, 
так і з думки.

Доглядач одійшов кілька кроків і нап’яв циліндра. 
Досить з нього. Усі один по одному набиралися 
духу, покривали голови. Містер Блум надягнув ци
ліндра і побачив, що статечна фігура уміло петляє, 
вибираючися з лабіринту могил. Спокійно, впевнено 
він перейшов поля скорботи.

Гайнз щось занотовував у своєму записникові. 
Ага, прізвища. Але він знає всіх. Ні: прямує до мене.

—  Я записую присутніх, сказав Гайнз упівголоса. 
Як вас звати? Я призабув.

—  Л, відмовив містер Блум. Леопольд. Запишіть 
і М’Коя. Він мене просив.

—  Чарлі, сказав, записуючи Гайнз. Я знаю. Він 
колись працював у «Фрімені».

Атож, працював там, до того, як улаштувався в 
трупарні Луїса Берна. Добра ідея для лікарів ро
бити розтин. Вишукують те, що буцімто знають. Він 
помер у Авторок. Гайнув. Забрав гроші за оголо
шенню і щез. Чарлі, голубчику мій. Ось чому він 
мене попросив. А що мені до того. Я виконав обі
цянку М'Кою. Спасибі, друже; велика тобі дяка.
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Хай почуває, що він у боргу: мені це зовсім не 
важко.

— І скажіть, будь ласка, мовив Гайнз, ви, часом, 
не знаєте того чоловіка вбраного в, чоловіка, що 
стояв там убраний у...

Він озирнувся.
— Макінтош. Так, я його бачив, сказав містер 

Блум. Де він подівся?
— Макінтош, сказав Гайнз, занотовуючи. Не знаю, 

хто він такий. То його звуть Макінтош?
Він пішов, оглядаючись.
— Ні, почав був містер Блум, повертаючись. Слу

хайте, Гайнзе!
Не чує. Що? Куди він щез? І сліду немає. Оце то. 

Чи хто-небудь бачив? Ка е два ел. Як у воду впав. 
Господи, що з ним сталося?

Сьомий грабар підійшов до містера Блума узяти 
лопату, що лежала поруч.

— Перепрошую!
Він швиденько відступив.
Глина, руда, вогка, виринула з ями. Вона здійма

лася. От-от через край. Купа вогких грудок зростала 
й зростала, грабарі встромили в землю свої лопати. 
На кілька секунд усі знову поскидали головні убо
ри. Хлопець притулив свій вінок до ріжка горбика, 
шуряк поклав свій зверху. Грабарі надягли кар
тузи й понесли заліплені землею лопати до візка. 
Потому постукали злегка по дерну; чисті. Один на
хилився, щоб зняти з держална довгий пучок трави. 
Один одійшов від гурту й подався поволі, прихилив
ши до плеча зброю, що леліла синім полиском. Мов
чки в головах могили другий змотував пас. Його 
пуповина. Шуряк, одвернувшися, поклав щось йому 
у вільну руку. Дякує мовчки. Вибачте, сер: клопіт. 
Похитав головою. Я знаю. Це вам.

Усі почимчикували поволі, хто куди, виткими стеж
ками, спиняючись вряди-годи прочитати ймення на 
могилі.

—  Ходімте кругом, повз проводиреву могилу, ска
зав Гайнз.

—  Ходімо, погодився містер Пауер.
Вони звернули праворуч, слідом за своїми повіль

ними думками.
Голос містера Пауера озвався побожно й збенте

жено:
—  Дехто каже, що його в могилі немає. Що труна 

була напакована камінням. Що колись він ще вер
неться.

Гайнз похитав головою.
— Парнелл ніколи не вернеться, сказав він. Він 

там, усе що було в ньому тлінного. Земля йому 
пером.

Містер Блум ішов самотній жолобком повз засму
чених янголів, повз хрести, розбиті колони, сімейні 
склепи, кам’яні надії, що молилися, звівши до неба 
очі, серця і руки старої Ірландії. Доцільніше було б 
витратити ці гроші на добродійні справи для живих. 
Молітеся за упокій душі. Чи й справді хто-небудь? 
Укинути його та й по ньому. Ніби лотком, що через 
нього сиплють вугілля. І в одну купу, щоб заощадити 
час. Проводи. Двадцять сьомого я буду в нього на 
могилі. Десять шилінгів садівникові. Він виполює 
бур'ян. Сам уже старий. Зігнувся в три погибелі, 
стриже ножицями. Біля воріт смерті. Цей переста
вився. Той пішов з цього життя. Наче вони зробили 
це за власним бажанням. Випровадили геть усіх. Той 
врізав дуба. Цікавіше, аби вони розповіли, хто чим 
був. Такий-то, колісник. Я був комівояжер, продавав 
лінолеум. Я сплачував кредиторам п’ять шилінгів за 
фунт. Або подоба жінки з каструлею. Я пекла смач
ну ірландську печеню. Панегірик на сільському цвин
тарі це мабуть вірш чий же він Вордсворта чи То
маса Кемпбелла. Знайшов спочинок, як кажуть про
тестанти. Могила старого доктора Маррена. Великий 
лікар погукав його до себе. Атож, для них це божий 
лан. Гарна дача. Заново потинькована й пофарбова
на. Ідеальна місцина спокійно покурити й почитати 
«Церковні вісті». Шлюбні оголошення ніколи не при

крашають. Іржаві вінки на хвіртках, гірлянди брон* 
зової сухозлотки. Все, що можна купити за гроші. 
Але квіти поетичніші. Металеві набридають, ніколи 
не в’януть. Зовсім не вражають. Імортелі.

Пташка сіла на гілку тополі, наче свійська. Схожа 
на опудало. Схожа на весільний подарунок, який дав 
нам олдермен Гупер. Киш! І не зрушилася. Знає, 
що з рогатки стріляти не будуть. Мертві тварини ще 
сумніші на вигляд. Миленька Міллі ховає мертву 
пташину в сірниковій коробці, що її взяла з кухні, 
віночок з стокроток і уривки гірлянди на могилі.

Серце Христове: показує. Поклади собі на свій 
рукав. Треба примістити його збоку і пофарбувати 
в червоне, щоб було як справжнє. Ірландія була 
йому присвячена, чи як воно кажуть. Здається, не 
дуже вдоволений. Навіщо ця халепа? Чи прилетять 
тоді пташки й дзьобатимуть як хлопчика з кошиком 
плодів але він сказав ні бо вони певно злякаються 
хлопчика. Аполлон, маю на увазі *.

Скільки їх! Усі вони колись ходили по Дубліну. 
Вірні, що пішли на спочинок. І ми колись були такі, 
як зараз ти.

До того ж, хіба всіх запам’ятаєш? Очі, ходу, голос. 
Ну, голос іще можна: грамофон. Поставити грамо
фон у кожній могилі, але можна тримати і вдома. 
По обіді в неділю. Постав бідолашного старого пра
діда. Краараак! Аллоаллоалло страшеннорадий 
краак страшеннорадийпобачитисязнову аллоалло 
страш копшс. Нагадує голос так, як фотографія на
гадує обличчя. Інакше ніяк не згадаєш обличчя, ска
жімо, через п'ятнадцять років. Наприклад кого? На
приклад якого-небудь чоловіка, котрий помер, коли 
я працював у «Мудрості Гелі».

Шурр! Заторохтіли камінці. Стривай-но. Стій.
Він пильно вдивився у кам'яний склеп. Якась тва

рина. Стривай-но. Ось вона.
Гладкий сірий пацюк чимчикував попід склепом, 

шурхочучи камінцями. Давній мешканець; прапрадід; 
пройшов вогонь і воду. Сіре живе розпласталося 
під стіною, просилилося попід нею. Добре сховище 
для скарбу.

Хто тут мешкає? Спочивають останки Роберта Еме
рі. Роберта Еммета1 2 3 поховали тут при світлі смоло
скипів, чи не так? Ходить дозором.

Хвіст уже зник.
Така тварюка хутко доконає бідолаху. Пообгризає 

кістки, не зважаючи, хто він і що він. Для них це 
просто м’ясо. Труп це зіпсоване м ’ясо. Ну, а що таке 
сир? Труп молока. Я читав у тій книжці «Подорожі до 
Китаю», що китайці кажуть, буцімто від білих тхне 
мертвяком. Кремація краще. Священики категорич
но проти. Працюють на іншу фірму. Оптове спалю
вання й торгівля голландськими пічками. Під час чу
ми. Ями з негашеним вапном, яке враз їх пороз’їдає. 
Смертельна камера. Тлін у тлін. Або ховати у морі. 
Де це та вежа мовчання парсів? З'їдають птахи. Зем
ля, вогонь, вода. Утопитися, кажуть, найприємніше. 
За мить пригадуєш усе своє життя. Але коли відка
чують, хай йому грець. Та в повітрі ніяк не похо
ваєш. З літального апарату. Цікаво, чи шириться 
звістка, коли кладуть новака. Підземний зв’язок. Це 
ми від них запозичили. Я б не здивувався. Для них 
звичайнісінький харч. Мухи налітають, перш ніж він 
устигне сконати. Почули про Дігнема. Хай смердить,

1 Зауваживши статую Христа, що, роздерши собі груди, 
показує серце. Блум згадує слова Яго з Шекспірового 
«Отелло»:

Адже коли я вчинками своїми 
Розкрию серця внутрішність і сутність —
Хіба ж це не однаково, що герце 
Я покладу собі на свій рукав.
Щоб галки моє серце поклювали? (пер. І. Стешенко).

Потому Блумові спадає на думку анекдот про старогре
цького художника Апеллеса, який так правдиво намалював 
хлопчика з кошиком плодів, що до картини зліталися при
ваблені плодами птахи. Але Блум сплутав ім’я художника 
і називає його Аполлоном.

3 Роберт Еммет 1803 р. очолив повстання проти англійців. 
Повстання придушили, а Еммета стратили. Друзі таємно 
поховали його тіло.
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їм байдуже. Біла, як сіль, розсипчата каша трупа: 
запах і смак, як у сирої білої ріпи.

Попереду замерехтіла брама: ще відчинена. Знов 
у світ. Доволі цвинтаря. Щоразу трохи ближче. Ми
нулого разу я був тут на похороні місіс Сініко. І бі
долашний тато теж. Любов, що вбиває. Навіть розко
пують уночі з ліхтарем я читав про такий випадок 
щоб добутися до щойно похованих жінок або навіть 
до таких які вже порозкладалися з могильними ви
разками звідки плющить рідина. Як подумаєш, то 
волосся дибом стає. Я прийду до тебе по смерті. Ти 
побачиш мій привид по смерті. Мій привид слідкува
тиме за тобою по смерті. Існує інший світ по смерті, 
що зветься пекло. Мені не подобається той інший 
світ, про який вона писала. Мені теж не подобається 
анітрохи. Багато ще можна буде і побачити, і почу
ти, і відчути. Відчути біля себе живі теплі створіння. 
Хай собі сплять на своїх червивих ліжках. На цей раз 
мене їм не пощастить спіймати. Теплі ліжка: тепле 
повнокровне життя.

Мартін Каннінгем вийшов з бічної алеї, провадячи 
поважну розмову.

Здається, правник. Знайоме обличчя. Ментон. Джон 
Генрі, правник, стверджує свідчення, дані під при
сягою. Дігнем працював був у нього в конторі. Ко
лись давно в Мета Діллона. Чудові вечори веселуна 
Мета. Холодна дичина, сигари, танталова шафка'. 
Серце щирого золота. Розсердився того вечора, коли 
ми грали на моріжку в кеглі, бо я влучив у нього 
м'ячем. Чиста випадковість: схил. Чому він так не впо
добав мене. Ненависть з першого погляду. Моллі і 
Флої Діллон, сміючись, обійнялися під бузком. Чо
ловіки завжди такі дражливі при жінках.

З одного боку циліндр продавився. Мабуть у ка
реті.

— Пробачте, сер, сказав містер Блум, порівнявши
ся з ними.

Вони спинилися.
— Ваш циліндр трохи пом’явся, сказав містер 

Блум, указуючи пальцем.
Джон Генрі Ментон стояв одну мить непорушно, 

втупившись у нього очима.
— Осьде, прийшов на допомогу Мартін Каннінгем, 

показуючи й собі.
Джон Генрі Ментон скинув циліндр, вирівняв про

давлене місце і дбайливо пригладив ворсу об рукав 
піджака. Він знову нап’яв циліндр.

—  Тепер усе гаразд, сказав Мартін Каннінгем.
Джон Генрі Ментон кивнув головою на знак по

дяки.
— Дякую, сказав він коротко.
Вони рушили до брами. Містер Блум, пригнічений, 

подався слідом за ними, відставши на кілька кроків, 
щоб не підслухувати. Мартін заявляє безапеляційно. 
Мартін обведе такого бевзя навколо пальця, а той 
і не помітить.

Очі, як устриці. Нічого. Згодом, може, й сам по
жалкує, коли збагне. Отож мій буде верх.

Дякую. Які Ми сьогодні величні.

1 3
Літній вечір почав охоплювати землю своїми та

ємничими обіймами. Ген-ген на заході сідало сонце, 
й останній відблиск швидкоплинного дня затримався, 
пестячи море й берег, гордий мис, любий старий 
Гаут, що, як завжди, стеріг води затоки, порослі 
водоростями каменюки уздовж Сендімаунта, і— най- 
останніше, але найпалкіше —  скромну церкву, з 
якої подеколи плинула в навколишню тишу молитва 
тій, яка в своєму чистому сяйві споконвіку править 
за маяк серцям людським у розбурханому вирі, 
Марії, зірці морів.

1 Скляна шафка, де стоять карафки з вином, яку можна 
відчинити, лише знаючи секрет.

Три подруги сиділи на каменях, тішачись вечірнім 
краєвидом і повітрям, яке було свіже, але не за
надто прохолодне. Не раз і не два, а безліч разів 
приходили вони в цей улюблений затишний куточок, 
щоб зручненько побалакати біля іскристих хвиль і 
обговорити дотичні до жіноцтва справи. Сіссі Кефрі 
й Еді Бордмен з немовлям у колисці, і Томмі та 
Джекі Кефрі, двійко кучерявих хлоп’ят, убраних у 
матроські костюмчики й припалежні до них шапоч
ки, з написом «H.M.S.1 Белайл». Бо Томмі й Джекі 
були близнята, яким заледве чоіири роки минуло, 
часом галасливі й капосні близнята, однак, незважа
ючи на те, люба малеча з ясними веселими личка
ми, дуже мила й кумедна. Вони тулялися в піску, 
копирсали його лопатками, носили відерцями, буду
ючи фортеці, як то звичайно роблять діти, або гра
лися своїм великим різнобарвним м’ячем, раді-раді- 
сінькі. А Еді Бордмен колихала повновиде немовля. 
поштЬвхуючи колиску, а той юний джентльмен аж 
бульки пускав од утіхи. Йому було ще тільки оди
надцять місяців і дев’ять день, але цей малий ка
чанчик уже починав лепетати, вимовляти перші ди
тячі слова. Сіссі Кефрі нахилилася полоскотати тов
стеньке черевце і гарненьку ямочку на підборідді.

— Ну ж бо, дитино, сказала Сіссі Кефрі. Скажи 
дуже-дуже. Я хочу водички.

І дитина пролепетала за нею:
—  А оту титки.
Сіссі Кефрі приголубила кохану крихітку: вона ж 

бо нестямно любила діток і так терпляче ходила 
коло маленьких хворих, а Томмі Кефрі зроду не 
можна було присилувати, аби він випив рицини, 
якщо Сіссі Кефрі не затисне йому носа, пообіцявши 
дати окраєць чорного хліба помазаний золотавою 
мелясою. Ця дівчина хоч кого вміла уговкатиі Та 
немовлятко було як те щире золото, а що вже гар
неньке —  ну чисто тобі лялечка в своєму новенько
му ловкенькому нагрудничку. Сіссі Кефрі аніскілеч- 
ки не скидалася на тих зіпсутих красунь кшталту 
Флори Мак-Флімзі. Щиросердішої за неї дівчини ще 
зроду-віку на світі не було, її циганські очі завжди 
сяють усмішкою, а з червоних, як спілі вишні, уст 
готове зірватися пустотливе слівце, сама ж милень
ка, мов ясочка. А Еді Бордмен і собі сміялася з 
кумедної мови свого малого братика.

Аж тут саме виникла невеличка сварка між мас
тером Томмі й мастером Джекі. У хлопців вдача 
завжди хлопчача, і наші близнята не становили ви
нятку з цього золотого правила. Яблуком розбрату 
став піщаний замок, який мастер Джекі збудував, 
і архітектуру якого мастер Томмі вважав за потріб
не поліпшити, додавши портал, схожий на той, що 
у вежі Мартелло. Та коли мастер Томмі був затятий, 
то мастер Джекі теж був упертий і, виправдовуючи 
афоризм, що дім кожного малого ірландця є його 
замок, він напав на свого ненависного суперника і 
то з таким успіхом, що можливий нападник доско
чив лиха, а з ним (ой лелеї) і жаданий замок. Само 
собою, лемент скривдженого мастера Томмі привер
нув увагу подруг.

—  Ходи-но сюди, Томмі, владно погукала сестра, 
та негайної А ти, Джекі, як тобі не соромно валяти 
бідолашного Томмі у брудний пісок. Стривай, ось 
я тебе спіймаю.

Із затуманеними від непролитих сліз очима мастер 
Томмі прийшов на її поклик, бо слово старшої сест
ри було для близнят законом. У сумному стані він 
був після своєї нещасливої пригоди. Його маленька 
моряцька шапчина й штанці геть піском запороши
лися. але Сіссі була неперевершений мастак загла
джувати сліди маленьких життєвих незлагод, і не
вдовзі на його гарненькому костюмчику не залиши
лося жодної піщинки. Одначе сині оченята все ще 
блищали від гарячих сліз, які от-от могли ринути 
потоком, тож вона поцілувала братика, аби втаму-

1 Н. М. S. His (Her) Majesty’s Ship — Корабель Лого (її) 
величності — традиційна абревіатура перед назвою кожного 
англійського судна.
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вати біль, загрозила рукою мастерові Джекі, нага
давши, що вона тут і пильно його пантрує, а також 
зміряла злочинця застережливим поглядом.

— Негарний, зухвалий Джекі! вигукнула Сіссі.
Вона пригорнула малого моряка й заходилася

його уговкувати:
— Як ти зовешся? Масло й сметана?
—  Скажи, хто твоя молода, мовила Еді Бордмен. 

Твоя молода Сіссі?
—  Hi-і, плаксиво відмовив Томмі.
—  Твоя молода Еді Бордмен? запитала Сіссі.
— Hi-і, відмовив Томмі.
—  Я знаю, сказала не дуже приязно Еді Бордмен, 

лукаво позирнувши на хлопця короткозорими очи
ма. Я знаю, хто молода Томмі, Герті молода Томмі.

— Hi-і, відмовив Томмі, збираючись зарюмсати.
Сіссі враз збагнула своїм материнським серцем,

чому він почувається негаразд, і пошепки попросила 
Еді Бордмен завести хлопця за колиску, де його не 
вгледять джентльмени, і подбати, щоб він не замо
чив свої нові руді черевики.

Та хто ж така була Герті?
Герті Мак-Дауел, яка сиділа біля своїх товари

шок, задумавшись і вдивляючися ген-ген у далечінь, 
могла правити за такий правдивий взірець дівочої 
ірландської краси, що про довершеніший годі було 
й мріяти. Всі, хто знали Герті, вважали її вродли
вою, хоч люди подейкували, що вона була більше 
схожа на Гілтрепів, ніж на Мак-Дауелів. Статура в 
неї була тонка і гнучка, замалим не тендітна, але ті 
залізисті препарати, що вона їх приймала останнім 
часом, мали на неї чудовий вплив, набагато кращий, 
ніж жіночі пілюльки вдови Велч, і вона майже поз
булася тих виділень, які їй так заважали останнім 
часом, а також почуття втоми. її бліде, наче з вос
ку, обличчя визначалося майже неземною чистотою, 
нагадуючи кольором слонову кістку, хоч рожеві, як 
трояндовий пуп’янок, вуста були справжнісінький 
Купідонів лук і вирізнялися грецькою довершеністю. 
Її руки з тоненькими пальчиками були наче алебастр, 
помережаний жилками, і такі білі од лимонного 
соку та королеви мастил, що білішими їх годі було 
зробити; хоч неправда, що буцімто вона вдягала на 
ніч шкіряні рукавички і мила ноги в молоці. Берта 
Сапл розповіла Еді Бордмен цю очевидну брехню, 
коли вона з Герті глека розбила (звичайно, дівчата 
теж час од часу між собою потроху сваряться, як 
і всі смертні), і Берта просила її нікому не казати, 
що це вона розповіла, бо інакше з нею ніколи біль
ше не розмовлятиме. Ні. Чесному віддамо належну 
честь. Герті була притаманна природжена витонче
ність, млосна королівська зверхність, і за безпереч
ний доказ цього правили її зугарні руки та висо
кий вигин ступні. Аби ласкава доля звеліла їй наро
дитися шляхетною панією значного роду, — всіма 
правами свого стану володіючою, й аби вона мала 
ті переваги, що їх дає добра освіта, то Герті Мак- 
Дауел не поступилася б жодній леді й уздріла б 
своє чоло препишно самоцвітами вбране, а біля ніг 
її уклякли б вельможні залицяльники, змагаючися 
один з одним за право ясу їй віддати. Можливо 
саме це, саме думка про кохання, що могло б ви
пасти на її долю, часом надавала ніжним рисам об
личчя дівчини напруженого виразу, за яким таїлася 
пригнічена мрія, що від неї гарні очі її світилися 
химерним прагненням, і навряд чи хто-небудь годен 
був тим чарам опертися. Чому жінки мають такі хи- 
мородницькі очі? Очі Герті були з найблакитнішої 
ірландської блакиті, затінені лискучими віями і тем
ними виразними бровами. Був час, коли ті брови не 
були такі шовково принадні. Це мадам Вера Веріті, 
що вела сторінку жіночої краси в «Прінсес нове
лет», перша порадила їй бровелін, який надаз того 
разючого виразу очам, котрий так личив найпершим 
чепурухам, і вона ніколи за тим не жалкувала. А 
ще там були наукові приписи, як вилікуватися від 
шаріння і як бути високою, доточіть собі зросту й 
обличчя у вас гарне, але ваш ніс? Це згодилося б

ВСЕСВ ІТУ ?

для місіс Дігнем, бо вона мала носа не більшого 
за гудзик. Але вершиною гордощів Герті було її 
чудове розкішне волосся. Воно було темно-кашта
нове й кучерявилося від природи. Того самого ран
ку Герті його підстригла, зважаючи на те, що настав 
молодик, і воно облямовувало її гарненьку голівку 
рясними пишними кучериками, і також обрізала ніг
ті, четвер-бо —  день багатства, і тепер, коли вона 
почула Еді й коли зрадливий рум’янець, ніжний, як 
найблідіший цвіт троянди, покрив її щоки, вона була 
така чарівна в своїй милій дівочій соромливості, що, 
певна річ, улюблена богом прекрасна Ірландія не 
знала їй рівних.

Хвилину вона мовчала, сумовито потупивши очі. 
Вона хотіла була відмовити, але щось замкнуло їй 
уста. Потяг схиляв її до відповіді; гідність наказу
вала їй мовчати. Гарненькі губоньки закопилились, 
але за мить вона підвела очі й зайшлася коротким 
веселим сміхом, ущерть переповненим свіжістю 
юного травневого ранку. Вона пречудово знала й 
розуміла, краще, ніж будь-хто інший, чому косоокій 
Еді забагнулося те сказати, тому що він охолов і 
не виявляв ознак уваги, а насправді то була прості
сінька сварка між коханцями. Як завше, чиєсь було 
собаче діло до хлопця, що безперестану ганяв на 
велосипеді перед її вікном. Але зараз батько не 
пускав його вечорами з дому, силуючи до книжок, 
щоб він дістав стипендію після іспитів, і він збирав
ся вступати в Трініті-коледж, аби вивчитися на лі
каря, коли скінчить середню школу, як його брат 
В. Е. Вайлі, котрий брав участь у велосипедних пере
гонах в Трініті-коледжі. Навряд чи він здогадувався 
про її переживання, про ту порожнечу в серці, яку, 
часом, заповнював глухий біль, що сягав глибини 
душі. Та він був молодий і, може, з часом навчився 
б її кохати. В його родині всі були протестанти, а 
Герті, звичайно, знала, хто стоїть найперший, а за 
ним благословенна діва Марія, а далі святий Йосиф. 
Але, безперечно, він був гарний хлопець з незрів
нянним носом і джентльмен у кожному дюймі, як 
то й видно з першого погляду, та й форма голови 
коли він голомозий і подивишся ззаду вона б упі
знала де завгодно щось незвичайне а як він повер
тає велосипед біля ліхтаря знявши руки з керма а 
також чудові пахощі тих гарних сигарет а до того ж 
вони були одного зросту і Еді Бордмен вважає себе 
розумною аж нікуди бо він не виходить з дому і не 
їздить перед її палісадником.

Герті була вдягнена просто, але з природженим 
смаком шанувальниці її ясновельможності Моди, бо 
вона передчувала, що він дістане нагоду вийти. 
Скромна блузка кольору електрик, розмальована 
квітами (бо в «Ледіз пікторіел» висловлювалася гад
ка, що електрик увійде в моду), з гострим вирізом 
аж до грудей і кишенькою для хусточки (в якій вона 
завжди тримала клаптик вати напахчений улюблени
ми парфумами, бо хусточка псувала блузці вигляд), 
і темно-синя широкого покрою спідниця на три чверті 
чудово вирізняли її тонку гнучку фігуру. Вона носи
ла кокетливий гарненький брилик широкої негрської 
соломи з яєчно-синьою синелькою, а збоку бантиіі- 
метелик відповідного тону. Минулого вівторка вона 
цілісінький день ходила по місту, шукаючи бинди, 
що пасувала б до тієї синельки, і, зрештою, знайшла 
на літньому розпродажу в крамниці Клері якраз те, 
що треба, трохи залежачу, але ви б того не помітили 
зроду, сім пальців два шилінги один пенні. Вона при
лаштувала все сама, і яка то була для неї радість, 
коли вона його приміряла, всміхаючись до чарівної 
з ’яви, що її відбило для неї люстро! А коли вона на
садила його на глечик, аби він зберіг форму, то пе
реконалася, що зіб’є пиху з декотрих своїх знайо
мих. її черевики були останнє слово шевського ми
стецтва (Еді Бордмен пишалася, що вона дуже 
petite1, але вона зроду не мала такої ноги, як у Гер
ті Мак-Дауел, п'ятого розміру, і довіку не матиме,

1 Мала, невеличка (ф ранц.).
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хоч би там що) з лакованими носками й одненькою 
ловкенькою пряжкою на високому підйомі. З-під її 
спідниці виднілися зграбні, мов виточені, кісточки, де
монструючи свою довершену форму, а також гарні 
ноги — не більше ніж дозволяла пристойність,— уб
рані в панчохи тонкого Прядива з французькою п'ят
кою і широким верхом, пристебнутим підв'язками. Що 
ж до білизни, то на неї Герті звертала особливу увагу, 
і невже той, хто відає хвилюючі надії й жалі незабут
ніх сімнадцяти літ (хоч Герті вже було більше як 
сімнадцять), зважиться її за те осудити? Вона мала 
чотири лепські гарнітури, усі прегарно прострочені, 
а до того ж три трико і нічні сорочки, і кожна ком
бінація була зі стрічками різного кольору: рожеву
ватого, блідо-синього, малинового й горохового, і во
на сама їх провітрювала й Підсинювала, коли їх при
носили після прання, й прасувала, і у неї була цег
лина, щоб ставити праску, бо вона не довіряла пра
лям, знаючи, як вони пропалюють білизну. Вона но
сила синє на щастя, сподіваючись без надії, то був її 
колір, а до того ж і щасливий колір тому наречена 
повинна мати хоч клаптик синього бо зелене яке 
вона носила рівно тиждень тому принесло нещастя 
бо батько примусив його готуватися до іспитів а вона 
ж бо гадала що може він вийде бо вбираючися того 
ранку вона заледве не надягла стару пару навиворіт 
а це на щастя й ознака що стрінеш коханого коли 
надягнеш білизну навиворіт якщо то сталося не в 
п’ятницю.

Та ба, та ба! На її обличчі скорбота! Ядучий жаль 
безперестану пече їй серце. В очах її світиться ду
шевна мука, і вона ладна віддати всі скарби цього 
світу, аби опинитися в захистку свого знайомого по
кою, де, давши волю сльозам, вона зможе добре 
виплакатися й полегшити прихований біль. Хоч і не 
занадто, бо вона вміла красиво плакати перед дзер
калом. Ти чарівна, Герті, казало воно. Блідувате світ
ло вечірнє спадає на обличчя, безмежно сумне й за
думане. Герті Мак-Дауел прагне надаремно. Так, во
на знала з самісінького початку, що її мрії про шлюб 
і весільні дзвони, які вітають місіс Реггі Вайлі 
Т. К. Д. 1 (бо та, хто вийде заміж за старшого брата, 
буде місіс Вайлі), і навіяному модою видиву місіс 
Гертруди Вайлі, вбраної у розкішний сірий готовий 
костюм, оторочений коштовним хутром блакитного 
песця, не судилося здійснитися. Він був надто моло
дий і нічого не міг зрозуміти. Він не годен повірити в 
кохання, першородне право жінки. Того давноминуло
го вечора, коли вони гуляли у Стора (він ще носив тоді 
коротенькі штанці), вона залишилася з ним на самоті, 
і він обійняв Ґї однією рукою за талію, а вона спо
лотніла, аж побіліли губи. Він назвав її малявкою див
ним хрипким голосом і напівпоцілував (уперше!), та 
лише в кінчик носа, а потому він притьмом вийшов 
з кімнати, зауваживши, що треба, мовляв, підживи
тися. Стрімка натура! Реггі Вайлі ніколи не визначав
ся сильною вдачею, а той, хто завоює руку й серце 
Герті Мак-Дауел, повинен бути мужчина з мужчин. 
Але вона чекала, завжди чекала освідчення, а рік до 
того ж високосний і скоро мине. її ідеал не чарівний 
принц, що складе їй до ніг незвичайне чудове кохан
ня, а скорше мужній чоловік з вольовим спокійним 
лицем, який не знайшов свого ідеалу, може, волосся 
його злегка посріблене сивиною, і який її зрозуміє, 
візьме в свої дужі руки, пригорне з усією силою гли
боко пристрасної вдачі й заспокоїть довгим-довгим 
поцілунком. Вона відчує себе наче в раю. Такого 
судженого вона жадає сьогодні, цього тихенького 
літнього вечора. Усім своїм серцем вона прагне ста
ти його єдиною, заручитися з ним на багатство й на 
бідність, у хворобі й здоров’ї, поки нас двох розлу
чить смерть, віднині й довіку.

І поки Еді Бордмен була з малим Томмі за колис
кою, вона міркувала собі, чи настане той день, коли 
вона зможе назватися його майбутньою маленькою

1 Скорочена назва Дублінського коледжу Святої Тройці, 
Трініті-коледж.

дружиною. Потому хай собі балакають, доки одубі
ють, і Берта Сапл, і Еді, злюка, бо їй у листопаді ми
не двадцять другий. До того ж, вона ним ніжно пік- 
луватиметься, бо Ґерті мала здоровий жіночий глузд 
і знала, що чоловіки здебільшого полюбляють до
машній затишок. її золотаво-брунатні млинці та пу
динг королеви Анни, що смакував чисто наче з вер
шків, дістали від усіх щонайвищу оцінку, бо вона 
мала ще й спосібні до печива руки, посипати круп
чаткою і безупину помішувати в один бік, потому 
зняти з молока вершки і додати цукру, і добре ско
лотити яєчні білки, хоч вона й не любила їсти, коли 
за столом сиділи люди, яких вона соромилася, і ча
сто вона міркувала, чому не можна їсти щось поетич
не, на зразок фіалок або троянд, і вони матимуть 
прегарно мебльовану вітальню з картинами й гравю
рами і ’фотографією чудового собаки Герріоуена, 
який належав її дідусеві Гілтрепу і тільки що не вмів 
розмовляти, такий був розумний, ну чисто людина, і 
ситцеві пошивки на стільцях, і той срібний пристрій 
підсмажувати грінки на літньому розпродажі в крам
ниці Клері, як у багатих господах. Він буде високий 
і широкоплечий (вона завжди жадала собі високого 
чоловіка) із сліпучо-білими зубами під дбайливо під
стриженими пишними вусами, і вони перебудуть ме
довий місяць у Європі (три блаженні тижні!), а по
тому, влаштувавшися в гарненькому зручному затиш
ному домі, щоранку вони снідатимуть упарі, страва 
буде проста, але стіл чудово накритий для них двох, і 
йдучи у справах, він міцно й щиро обійматиме свою 
любу жіночку і якусь мить удивлятиметься їй глибо
ко в очі.

Еді Бордмен спитала Томмі Кефрі, чи він уже, і він 
сказав так, отож вона застебнула йому штаненята- 
бриджі й загадала бігти гратися з Джекі й поводити
ся чемно, й не битися. Але Томмі сказав, що хоче 
взяти м’яч, а Еді пояснила йому, що м’ячем грається 
дитина, і якщо він його візьме, то буде планів, але 
Томмі сказав, що то його м’яч і він хоче забрати сво
го м’яча, і він затявся на своєму, хоч ти йому що. 
Яке мале, а яке вперте! Атож, він уже був мужчина, 
той малий Томмі Кефрі, був відтоді, як зіп’явся на 
ноги. Еді відмовила йому ні й сказала, щоб він за
брався геть, і сказала Сіссі Кефрі, щоб вона йому 
не потурала.

— Ти мені не сестра, мовив лихий Томмі. Це мій 
м’яч.

Але Сіссі Кефрі загадала малому Бордменові по
дивитися, подивитися високо на її палець і швиденько 
схопила м’яча і кинула його на пісок, а Томмі побіг 
чимдуж за ним, домігшися свого.

—  Аби лихо-тихо, засміялася Сіссі.
І вона полоскотала малої о линочка в обидві щічки, 

аби він забув, і показала йому ось лорд-мер, ось 
його пара коней, ось його пряникова коляса, а ось і 
він чимчикує: коп-коп, коп-коп, коп-коп, коп. Та Еді 
розгнівалася, мов її окропом облито, —  бо завжди 
на його виходить отаким маніром і всі його мажуть.

— Аби моя воля, я б йому всипала бобу, сказала 
вона, бігме б усипала по одному місцю.

— По садочку-задочку, весело засміялася Сіссі.
Герті Мак-Дауел потупила очі й зашарілася від

думки, що Сіссі могла сказати голосно таке негоже 
для жінки слово, вона б умерла від сорому, аби 
його сказала; почервоніла рона, як та маківка, а Еді 
Бордмен зауважила, що, певна річ, джентльмен на
проти почув теє слово. Але Сіссі то було байдужі
сінько.

— Хай чує! відмовила вона, зухвало струснувши 
головою й визивно задерши носа. Ось я на нього 
роздивлюся, а тоді можеш усипати і йому по тому 
самісінькому місцю.

Ну й причинна та Сісс із своїми ляльковими куче
риками! Часом хоч-не-хоч, а над нею смієшся. На
приклад, коли вона питала, чи дати вам іще китай
ського чаю з валиновим маренням і коли вона ма
лювала собі на нігтях червоним чорнилом кухлики і
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чоловічі лиця, то боки порвеш од сміху, або коли 
вона збиралася в одне місце, то казала, що хоче збі
гати у гості до міс Уайт. Ну й утішна була Сіссічка. 
А чи можна забути той вечір, коли вона вбралася у 
батьків костюм і капелюх і намалювала собі вуса 
паленим корком, і подалася на Трітонвіл-роуд, куря
чи сигарету? Втішнішої за неї дівчини годі було шу
кати. Але вона мала щире серце, хоробрішого й 
правдивішого ще не створило небо, і не схожа була 
на двоєдушних ошуканок, солоденьких до нудоти.

Тієї миті до них долинув хоровий спів і рокотіння 
органа, що награвав гімна. То відбувалося моління 
непитущих чоловіків під орудою місіонера, велебно- 
го Джона Х’юза Т. І. молитви, казання й благосло
венну найсвятішого причастя. Вони зібралися всі гур
том, хоч і належали до різних класів (і то було вель
ми повчальне видовище), в тому простому храмі бо
жому біля хвиль морських, після штормів і бур 
цього стомливого світу, заклякши біля ніг непороч
ної, читаючи літанію Лоретській богоматері, благаю
чи її за них заступитися, давні знайомі слова, свята 
Маріє, свята діво з дів. Як же було сумно чути бідо
лашній ГертіІ Аби її батько уникнув був пазурів де
мона пияцтва, зарікшися*пити або заживши тих по
рошків, що виліковують од звички до хмельного у 
«Пірсонс Уїклі», вона б зараз їздила у кареті й ні 
перед ким би не кланялася. Раз по раз вона казала 
це собі, міркуючи в тяжкій задумі перед згасаючим 
приском без лампи, бо не терпіла, щоб іще десь сві
тилося, або часто-густо визираючи замріяно з вік
на, коли дощ капотів на іржаве відро, і думаючи. 
Але той клятий дурман, що призвів до згуби стільки 
сімей і зруйнував стільки домівок, затьмарив її ди
тинство. Гай-гай, їй довелося навіть у домашньому 
колі бути свідком насильств, викликаних непомірні
стю, і бачити, як її батько під впливом хмельних ви
парів цілковито втрачав тяму, бо найганебніший з 
усіх лихих учинків про які Герті чувала це той коли 
чоловік піднімає руку на жінку звичайно не з добрим 
наміром такого слід затаврувати як поганця з поган
ців.

А з церкви все ще лунали голоси, які, співаючи, 
благали діву наймогутнішу, діву наймилосерднішу. А 
Герті, поринувши в задуму, майже не бачила й не 
чула ані своїх товаришок ані близнят що пустували 
за хлопчачим звичаєм ані джентльмена з сендімаунт- 
ського вигону як Сіссі Кефрі прозвала того чоловіка 
який був такий характерний проходив берегом задля 
прогулянки. Ніколи його не бачили напідпитку зав
жди він поводився тихо та однаково вона не хотіла б 
його мати за батька бо він був занадто старий чи 
через його обличчя (типовий випадок що підтвер
джував гадку доктора Фелла) чи через ніс вкритий 
карбункулами й прищами і ясно-жовті вуса що лед» 
біліли під носом. Бідолашний тато! Хоч він мав 
силу вад вона все одно його любила коли він співав 
«Скажи мені, Мері, в які стукать двері» або «Моя 
кохана й хатка під Рошеллю» і вони вечеряли пече
ними черепашками й салатою з приправою Лезенбі 
і коли він співав «Місяць зійшов» з містером Діг- 
немом котрий помер наглою смертю і його ^похова
ли, господи прости його душу, бо його побив грець. 
Вони святкували мамин день народження і Чарлі був 
дома на канікулах і Том і містер Дігнем і місіс Пет- 
сі і Фреді Дігнем і вони збиралися гуртом сфото
графуватися. Нікому й у думці не було що кінець 
так близько. Тепер він спочиває в могилі. А мама 
сказала йому що то для нього довічна пересторога 
і він навіть не спромігся піти на похорон через по
дагру і їй довелося сходити в місто аби принести 
йому листи і зразки з контори для рекламування 
коркового лінолеуму Кейтсбі, художні стандартні 
узори, не посоромить палацу, цупкий зверх усякої 
міри і завжди прикрашає та звеселяє домівку.

Зразкова донька була Герті, ну чисто друга мати

1 Товариство Ісуса.

у домі, справжній янгол милосердя, а серденько 
мала вартніше за золото. А коли матері починала 
дуже голова боліти то хто як не Герті терла їй лоба 
ментоловим олівцем хоч їй не подобалося що мати 
нюхає табаку і це єдине за що вони сварилися, за 
табаку. Усі нею не могли нахвалитися, така вона була 
тиха й ласкава. Це Герті вимикала газ у домі щове
чора і знову ж таки Герті повісила на стіні в тому 
місці де вона ніколи не забувала щодватижні хло
рованим вапном з різдвяного альманаху містера 
Танні бакалійника картинку Гальціонині д н і1 де мо
лодий джентльмен убраний як ходили за тих часів у 
трикутному капелюсі простягав китицю квітів своїй 
коханій зі старосвітською гречністю крізь переплете
не вікно. Зразу видно, що за цим ховалася ціла істо
рія. Кольори були такі гарні, аж очі вбирали. Вона 
стояла у м’якій вузькій білій сукні, прибравши об
міркованої постави, а джентльмен був у шоколадному 
вбранні й виглядав, як справжній аристократ. Вона 
часто дивилася на них замріяно коли бувала там з 
певної потреби і мацала власні руки білі й ніжні з 
точнісінько як у неї закачаними рукавами і думала 
про ті часи бо вона розшукала у словнику Уокера 
який належав дідусеві Гілтрепу про Гальціонині дні 
що вони означають.

Тим часом близнята грались у повній братерській 
злагоді, аж поки мастер Джекі, котрий, ніде правди 
діти, був уредний, як сльота, навмисно загилив що
сили м’яча аж до вкритих водоростями каменюк. 
Само собою бідолашний Томмі не барячись висловив 
своє невдоволення та на щастя джентльмен у чорно
му який сидів поблизу прийшов відважно на поміч і 
перехопив м’яча. Наші два борці заходилися кри
ком кричати вимагаючи свою цяцьку і щоб попе
редити колотнечу Сіссі Кефрі гукнула джентльменові 
аби він кинув м’яча їй будь ласка. Джентльмен разів 
зо два замірився м'ячем а тоді кинув його на горб 
до Сіссі Кефрі але він покотився вниз схилом і спи
нився якраз під спідницею Герті біля калюжі під 
скелею. Близнята знову заволали свого допоминаю- 
чись і Сіссі попросила її стуснути його ногою хай 
собі за нього б’ються тож Герті відвела назад ногу 
але вона воліла щоб їхній дурний м’яч не скотився 
був до неї і вона стусонула та не влучила і Еді з Сіссі 
засміялися.

— Не доскочив, стрибай удруге, сказала Еді Борд- 
мен.

Герті всміхнулася згідливо й закусила губу. її гар
ненькі щічки зашарілися ніжно-рожевим рум'янцем 
але вона поклала довести їм своє отож вона підняла 
поділ спідниці трохи але достатньо і добре приціли
лася і добренько стуснула м’яча і він полетів далеко 
ген-ген а двоє близнят гайнули слідом до ріні. Зви
чайно то були заздрощі та й більше нічого аби при
вернути увагу того джентльмена що сидів напроти, 
її наче жаром обсипало, а це у Герті Мак-Дауел зав
жди був сигнал небезпеки, до щік прилила гаряча 
хвиля. Досі вони позирали один на одного байдужим 
оком, але тепер із-під крисів свого нового брилика 
вона зважилася на нього подивитись, і обличчя у при
смерку, на яке впав її погляд, бліде та на диво ви
снажене, здалося їй таким сумним, що сумнішого 
вона зроду не бачила.

Крізь розчинене вікно з церкви долинув запашний 
дух ладану, а з ним запашні ймення тієї, що зачала 
без плями першородного гріха, посудино духу, моли
ся за нас, посудино честі, молися за нас, посудино 
благочестя великого, молися за нас, містична трояндо. 
І згорьовані серця були там, і трударі, що добували 
свій хліб щоденний, і багато тих, котрі грішили й 
помилялися. їхні очі, вологі від каяття, проте ясніли

1 Гальціона — в грецькій міфології донька бога вітрів 
Еола. Коли її чоловік Кеїк, цар Трахіті, загинув у морі, 
вона від горя кинулася з високої скелі. Боги пожаліли 
нещасну жінку й перетворили її на льоту в морську пташ
ку _  зимородка. Відтоді, коли зимородок висиджує пташе
нят. за велінням Гальціоннного батька, вітри вщухають і 
настає тиха, ясна погода. Г а л ь ц і о н и н і  д н і — в пере
носному зн а 'чит дні безхмарного щастя.
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‘ надією, бо вєлебний отець Х’юз розповів їм, що бла
женний Бернард сказав у своїй славетній молитві про 
Марію, про заступницьку силу пресвятої діви: ще
зроду-віку не чувано, аби того, хто благав її всемо
гутнього захисту, вона напризволяще залишила.

Близнята знову гралися собі весело, бо дитячі 
сварки скороминущі, як літня злива. Сіссі бавила 
малого Бордмена, поки він загугукав з радощів, 
плескаючи немовлячими рученятами. «Агу!» гукнула 
вона з-за верху колиски, а Еді спитала, де ділася 
Сіссі, а тоді Сіссі вистромила голову й гукнула 
«Ку-ку!» і слово честі, маля тішилося з того не
змірно! А потому вон." загадала йому сказати 
«папа».

— Скажи «папа», дитино. Скажи па-па-па-па-па- 
па-па.

І дитя щосили намагалося сказати, бо воно було 
дуже розумне для одинадцяти місяців, усі це гово
рили, і велике, як на свій вік, і здоровеньке нівро
ку, любенький малий вузлик, і, певна річ, воно стане 
значною людиною, так усі казали.

—  Г аджа —  джа — джа — гаджа.
Сіссі витерла його маленький роток слинявчиком 

і хотіла посадити як слід, щоб воно сказало па-па- 
па, та коли зона розстебнула ремінець, то вигук
нула, мати божа, що воно геть мокре і що треба 
скласти вдвоє ковдру і підстелити наспід. Звичайно, 
його немовляча величність енергійно запротестувала 
проти формальностей туалеіу і сповістила про це 
усім і кожному:

—  Уа-а-а а-а-а-а-уа а-а-а-а.
І дві здорові великі-великі слізоньки побігли по 

його щічках. Надаремно було його втішати, кажучи 
ні, ні-ні, дитино, ні, і розповідаючи йому про тпру- 
тпру і де чих-пух, але завжди тямуща на вигадку 
Сісс ткнула йому до рота смочок пляшечки, і малий 
поганин ураз утихомирився.

Герті блага/.а бога, щоб вони забрали свого ве
рескуна додому й не дратували їй нерви ніколи не 
можна спокійно погуляти, а також капосних близ
нюків. Вона глянула на далеке море. Воно скида
лося на малюнки, які той чоловік малював на пі
шоході паличками кольорової крейди, так шкода 
їх залишати, щоб вичовгали ногами, вечір, находять 
хмари, і маяк Бейлі світиться на Гауті, і чути цю 
музику, і пахощі ладану, що ним кадили у церкві, 
здається, оповивають душу. Вона дивилася, а її сер
денько тріпотіло схвильовано. Так, він поглядав саме 
на неї, і то неспроста. Його очі пропікали її на
скрізь, наче обшукували геть усю, читаючи навіть 
те, що в душі таїлося. Чудові то були очі, винят
ково виразні, та чи можна їм довіритися? Люди такі 
непевні. Вона зразу побачила з його темних очей 
і блідого інтелектуального обличчя, що він чужозе
мець, викапаний актор Мартін Гарві, божок усіх дів
чат, як він зображений у неї на фото, тільки з ву- 

. сами, які вона воліла, бо не стратила глузду, бі
гаючи по тзатрах, як Вінні Ріпінгем, котра хотіла, 
щоб во* * и удвох убиралися завжди однаково через 
якусь п’єсу, але з того місця їй було не видко, 
чи в нього орлиний ніс, чи трохи retrousse1. Він 
був у глибокій жалобі, це вона бачила, і обличчя 
його красномовно свідчило про те, що його душу 
обложив тяжкий жаль. Аби дізнатися, за ким, вона 
віддала б усе на світі. Він придивлявся так пильно, 
так уважно, і він бачив, як вона стусонула м’яча, 
і, можливе, він би побачив блискучі сталеві пряжки 
черевиків, аби вона те передбачила й гойднула 
ними отак, носками донизу. Добре, що їй спало 
на думку про всяк випадок надягти прозорі панчо
хи: а може Реггі Вайлі вийшов би на вулицю. Та 
все те було в далекому минулому. Нарешті здійсни
лися її повсякденні мрії Він важив над усе на 
світі, і її лиие пашіло радістю, бо вона прагнула 
до нього, бо вона інстинктивно відчувала, що він 
зовсім не схожий на інших. Усім своїм дівочо-жіно

1 Кирпатий (ф ранц.).

чим серцем вона потяглася до нього, до свого 
омріяного дружини, бо вмить збагнула, що це він. 
Якщо він страждав, або грішив більше за грішників, 
або навіть, навіть якщо він сам був грішник, лиха 
людина, їй тс було байдуже. Навіть якщо він був 
протестант або методист, вона легко навернула б 
його на праведну віру, хай би він тільки любив їі 
щиро. Є такі рани, які можна вигоїти лише серцем. 
Вона була жіночна жінка, не те що інші легковажні 
дівчата, котрих він знав, які знехтували жіночністю, 
оті велосипедистки, котрі показують те, що не го
диться, а вона жадала знати все, пробачити все, 
коли їй пощастить закохати його в себе, примусити 
забути минуле. Тоді, може, він її ніжно обійме, як 
справжній мужчина, притиснувши до себе її слухня
не тіло, і кохатиме її, свою найдорожчу дівчинку, 
заради неї самої.

Притулок грішників. Утіха страдників. Ora pro 
nobis *. Доречно сказано, що той, хто молиться їй 
постійно і з вірою, ніколи не заблудиться і не буде 
знехтуваний: отож вона сама є теж захисний при
тулок для страдників, бо семеро печалей прохро
мили їй серце. Герті уявляла собі, як то воно дія
тиметься в церкві: осяяні кольорові шибки, свічки, 
квіти і сині корогви братства благословенної діви, 
й отець Конрой допомагає превелебному О ’Генло- 
ну в олтарі, переносить начиння, потупивши очі. Він 
видавався майже святим, і його сповідальня була 
така тиха і чиста, і темна, і руки його були наче 
з білого воску, і якщо вона коли стане черницею- 
домініканкою у їхньому білому вбранні, то, може, 
він прийде у монастир на новену2 святому Домі- 
нікові. Коли вона розповіла йому про те, почерво
нівши по саме волосся з ляку, що він побачить, 
він заспокоїв її, бо то поклик природи, а ми всі 
у цьому житті коримося природнім законам, він 
сказав, і то ніякий не гріх, бо випливає з жіночої 
природи, яку створив бог, він сказав, і що навіть 
сама благословенна діва сказала архангелові Гав- 
риїлу: хай здійсниться в мені те, що прорекло твоє 
слово. Він був такий добрий і праведний і часто- 
пречастс вона думала й думала чи зшити йому 
покрівець на чайник з рюшами і квітами вишиваний 
чи подарувати годинника проте в них був годинник 
вона зауважила на камінній полиці біло-золотий 
з канаркою що визирала з хатки сповіщаючи го
дину того дня коли вона приходила поговорити за 
квіти для сорокагодинного моління бо подарунок 
важко вибрати чи може альбом кольорових фото
графій з видами Дубліна або ще якогось місця.

Капосні шибеники близнюки знову почали свари
тися, а Джекі пошпурив м’яча до моря, і вони 
удвох за ним побігли. У них, як у поросят, ані 
стиду, ні бриду. От аби хтось узяв та й дав їм 
доброї хльости задля їхньої ж користі, щоб вони 
шанувалися, і* той і другий. А Сіссі з Еді почали їх 
гукати, боячися, що приплив їх застане і вони по
топляться.

—  Джекі! Томмі!
Аякже! Так вони й послухали! Отож Сіссі сказала, 

що це востаннє бере їх з собою. Вона скочила на 
рівні ноги, гукнула їх і побігла вниз повз нього, стру
шуючи волосся, що майоріло позаду, на колір воно 
видавалося досить гарне, аби тільки його було біль
ше, але вона безперестану втирала в нього оте своє 
зілля, і воно ніяк не росло довше, бо це річ проти
природна, отож краще б вона насунула брилика. Во
на бігла довгими кроками наче гусак дивно як у неї 
не розпоролася збоку спідниця що була на неї ду
же тісна бо Сіссі Кефрі любила хизуватися хлопча
чими манірами і метка була нівроку коли на її дум
ку випадала нагода собою похвастатися а що бігун з 
неї був добрий то вона й бігла таким робом аби він 
побачив поділ спідньої спідниці і якомога вище її 
худющі голінки. От якби вона зачепилася за що-не-

1 Молися .ча нас (лат.).
* Моління, що триває дев’ять днів (лат.).
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будь своїми високими кривими французькими каб
луками які взула навмисно щоб здаватися вищою і з 
розгону беркицьнула. Tableau! 1 Гарно вона б себе 
показала та ще й при такому джентльмені.

Царице янголів, царице патріархів, царице проро
ків, усіх святих, вони молилися, царице найсвятіших 
молитов а по тому отець Коирой подав кадило пре
велебному ОТенлонові і він підклав ладану і пока
див біля благословенного причастя і Сіссі Кефрі 
спіймала близнюків і їй руки свербіли одважити їм 
замашного ляпаса але вона стрималася бо гадала 
що може він за нею стежить проте вона ще зроду 
так глибоко не помилялася бо Герті не дивлячись 
бачила що він очей з неї не зводить а по тому пре
велебний ОТенлон знову віддав кадило отцеві Кон
рою і став навколішки підвівши погляд на благосло
венне причастя і хор завів Tantum ergo і вона злегка 
погойдувала ногою в такт коли мелодія пішла вгору 
і впала на Tantumer gosa cramen tum 2.TpH шилінги 
одинадцять пенсів заплатила вона за ці панчохи в 
крамниці Сперроу на Джордж-стріт у страсний вів
торок, ні, у страсний понеділок, і вони були без жод
ної вади, і саме на них він дивився, на прозорі, а не 
на її нікудишні, що не мали ані вигляду, ані форми 
(і де в неї теє нахабство береться!), він-бо сам чудо
во бачив різницю.

Сіссі вернулася доріжкою ведучи близнят і несучи 
м'яча а її брилик і досі сидів набакир після гонитви 
і вигляд у неї був прекумедний тягне хлопчаків а 
благенька блузка яку вона купила лише півмісяця 
тому пом'ялася ззаду на ганчірку і клапоть спідньої 
спідниці визирає ну чисто тобі потороча. Герті зняла 
на хвилину брилика, щоб опорядити собі волосся, і 
гарніших, розкішніших каштанових кучерів ще не 
мала жодна дівчина, відколи світ стоїть, воїстину 
променисте видіння, таке гарне, що аж боляче було 
на нього дивитися. Довгенько б вам довелося попо
ходити по всіх усюдах, доки б ви знайшли таке во
лосся. Вона майже напевно побачила, як блиснули 
захоплено його очі, і все її єство затріпотіло від 
збудження. Вона надягла брилика, аби поглядати 
з-під крисів, і почала швидше погойдувати черевич
ком із пряжкою, їй-бо дух забило, коли вона вгледі
ла вираз його очей. Він дивився на неї, як змія на 
здобич. Жіночий інстинкт підказав їй, що вона знур- 
тувала йому душу, і при тій думці вона зайшлася яс
ним рум'янцем від шиї до лоба, так що личенько її 
стало, як троянда красна.

Еді Бордмен також те помічала, бо поглядала ско  ̂
са на Герті, ледь посміхаючись, крізь окуляри, як 
стара дівка, а сама вдавала, що бавить дитину. Уїд
лива вона була, як спасівська муха, така й довіку 
буде, тому-то ніхто з нею не може змиритися; 
завжди стромляє носа не до свого діла. І вона ска
зала Герті:

— Цікаво, про що ти замислилася.
— Що? відповіла Герті з усмішкою, осяяною най- 

білішими зубами. Я лише міркувала, чи вже пізно.
Вона ж бо благала бога, щоб вони забрали к лихій 

годині додому своїх сопливих близнюків і своє не
мовля, тому-то вона й натякнула, що вже пізно, і 
коли підійшла Сіссі, Еді спитала її, котра година, а 
гостроязика міс Сіссі відповіла: половина після цілу
вання, час цілуватися знову. Та Еді хотіла-таки дові
датися, бо їм наказували рано додому вернутися.

—  Постривай, сказала Сіссі. Я спитаю свого дядеч
ка Пітера, скільки на його дзигарях нацокало.

І вона подалася до джентльмена, а коли він поба
чив, що Сіссі до нього прямує, Герті зауважила, як 
він вийняв руку з кишені, знервувався і почав гра
тися годинниковим ланцюжком, поглядаючи на церк
ву. Хоч яка пристрасна була в нього вдача, Герті 
зауважила, що він мав надзвичайну силу волі. Хви
лину тому він сидів, зачарований красою і поринув
ши в споглядання, а зараз уже був спокійний сер

1 Картина (ф ранц.).
2 Tantum ergo sacramentum — заради причастя (лат.).

йозний джентльмен, і в кожній рисочці його видатної 
статури відчувалася сильна воля.

Сіссі попросила пробачення і чи не скаже він лас
каво, котра зараз година, і Герті побачила, що він 
витяг годинника, послухав його, подивився, відкаш
лявся і сказав, що, на превеликий жаль, годинник 
став, але, він гадає, зараз має бути початок дев'ятої, 
бо сонце вже сіло. З його вимови відчувалося, що 
він людина освічена, і хоч говорив він розміреним 
тоном, та в густому тембрі ледь угадувалося тремтін
ня. Сіссі сказала дякую, вернулася, вистромивши 
язика, і мовила: дядечко сказав, що його водогін 
вийшов з ладу.

По тому вони проспівали другу строфу Tantum 
ergo і превелебний ОТенлон знову встав і покадив 
біля святого причастя і знову вкляк навколішки і він 
сказав отцеві Конрою що одна свічка от-от підпа
лить квіти і отець Конрой устав і владнав усе і вона 
бачила як джентльмен накручує годинника і дослу
хається до механізму і вона почала гойдати дужче у 
ритм ногою і тоді він поклав його знову на місце і 
заклав руки знову в кишені. Нараз усе її тіло охопи
ло своєрідне почуття і з того як защеміла шкіра на 
голові і замуляло під корсетом вона зрозуміла що 
напевно починається те бо минулого разу воно теж 
почалося коли вона підстригла собі волосся бо на
став молодик. Його темні очі знову в неї втупилися, 
тішачися з кожної рисочки, буквально її обожнюючи, 
наче святиню. Якщо погляд мужчини може висловити 
неприхований захват, то він світився на лиці того 
джентльмена. Захват від тебе, Гертрудо Мак-Дауел, 
і ти це знаєш.

Еді почала збиратися та й пора їй було вже давно 
і Герті зауважила що той її натяк справив бажаний 
вплив бо треба було далеченько йти берегом до то
го місця від якого можна котити колиску а Сіссі 
зняла з близнюків шапочки й опорядила собі волос
ся звичайно щоб привабливо виглядати і превелеб
ний ОТенлон устав і ряса стирчала йому біля шиї а 
отець Конрой подав йому картку і він прочитав 
Panem de coelo proestitisti eis1 2 1 а Еді й Сіссі увесь час 
говорили що вже час іти і її запрошували але Герті 
могла відплатити їм тією ж монетою і відмовила Еді 
підкреслено ввічливим тоном коли та запитала чи у 
неї часом не розбилося серце через те що її кинув 
залицяльник. Герті аж здригнулася. її  очі спалахнули 
холодним полум'ям, що було незмірно промовистіше 
за сотні зневажливих слів. їй допекло до живого. 
Так, Еді загнала гостру шпичку, вона-бо вміла якнай- 
невиннішим тоном сказати лихе слівце, знаючи, як 
боляче воно дошкулить, а злості в неї було, що у 
тієї скаженої кішки. Герті враз розтулила рота, аби 
відповісти, однак стримала ридання, яке підступило 
до горла, такого делікатного, такого бездоганного, 
так прегарно вирізьбленого, що про подібне худож
ник міг тільки мріяти. Вона його, любила була так 
ніжно, а він про те навіть гадки не мав. Легковажний 
ошуканець і дурисвіт, як усе чоловіцтво, він ніколи 
не зрозуміє, що для неї важив, і на мить її сині очі 
підпливли гіркими сльозами. Вони роздивлялися її з 
безжальною посмішкою, але зібравши всі свої сили, 
вона теж відповіла насмішкуватим поглядом і пере
вела на нього очі, аби вони теж побачили її новий 
здобуток.

—  Овва! відмовила Герті, швидка, як блискавка, 
і гордо підвела голову. Кого схочу, того й причарую, 
нині-бо рік високосний.

Слова її пролунали наче згук кришталевих дзвіноч^ 
ків, мелодійніше за туркотіння горлиці, та вони були 
холодні, як криця. В її юному голосі вчувалися нот
ки, котрі свідчили, що з нею краще не жартувати. 
А містера Реггі з його гонором і силою грошей вона 
може послати к вовку, бо він негідь нікчемна, і вже 
ніколи про нього навіть не здумає і пошматує його 
дурну листівку на дрібнії клапті. А коли він зважить
ся на зальоти, то вона гляне на нього так презирли-

1 Хліба небесного дай їм (лат.).
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во, що він спопеліє на місці. Міс хирлява Еді зніти
лась, як остуджена, й аж з лиця почорніла, тож Тер
ті бачила, що вона кипить от люті, хоч те й приховує, 
ну справжнє тобі зінське щеня, бо 7Т слова втрапили 
в самісіньке ско, хай не буде така заздрісна, вони 
обоє знають, що вона їм не рівня, що голова голові, 
а хвіст хвостові, і хтось інший те знає і бачить, отож 
хай собі намотають на вуса.

Еді спорядила малого Бордмена, щоб уже виру
шати додому, а Сіссі поклала м’яча і лопатки, і ві
дерця, і вже був час, бо мастер Бордмен наймолод
ший ждав у гості Сонка, і Сіссі йому сказала, що до 
нього дрімки йдуть й що дитина буде спатоньки, а 
мале було таке гарнесеньке і сміялося веселими 
очицями, а Сіссі ткнула задля жарту пальцем його 
маленький товстенький животик, а воно, з вашого 
дозволу, привітало свій новенький слинявчик.

— А щоб ти велике росло, здорове було! вигук
нула Сісс. Геть зіпсувало слинявчика.

Невеличка contretemps1 вимагала її уваги, але вона 
владнала цю справу, як оком змигнути.

Герті ледь стримала вигук і знервовано кахикнула 
а Еді спитала в чім річ а вона хотіла була відповісти 
що треба чуть як груші товчуть але ж вона завжди 
дотримувалася приписів доброзвичайності і з при
таманним Тй тактом просто сказала що вона почула 
бенедиктус бо з дзвіниці яка височіла над безлюдним 
берегом саме задзвонив дзвін бо превелебний 
ОТенлон ступив на олтар з покривалом що отець 
Конрой накинув на нього на його плечі даючи благо
словення й тримаючи в руках святе причастя.

Яке зворушливе було те видовисько у вечірньому 
присмеркові: Ерін1 2 от-от мав поринути у пітьму, жур
ливо бамкали вечірні дзвони, і водночас із обвитої 
плющем вежі вилетів кажан та й заходився шугати 
у сутінках, тоненько тужливо попискуючи. А вдалині 
вона бачила вогні маяків такі мальовничі що їй кор
тіло мати при собі скриньку з фарбами бо змалюва
ти все це було легше аніж людину і скоро прийде 
робити своє діло ліхтарник він ітиме повз пресвіте
ріанську церкву і далі по тінистій Трітонвіл-авеню де 
гуляють пари і засвітить ліхтар біля її вікна де Реггі 
Вайлі повертав на велосипеді як вона читала у тій 
книжці «Ліхтарник» що її написала міс Каміне, автор
ка «Мебел Вон» та інших повістей. Бо Герті тішилася 
мріями про які ніхто не відав. Вона любила читати 
вірші й коли дістала на подарунок от Берти Сапл той 
гарненький альбом у коралово-рожевій палітурці за
писувати свої думки то поклала його у шухляді туа
летного столика який хоч і не грішив розкошами, 
але був чепурненький і чистий. Саме там вона бе
регла свої дівочі скарби: черепахові гребінці, значок 
«дитина діви Марії», пахощі «Біла троянда», око- 
бровелін, алебастрову мережану скриньку і стрічки 
на зміну, коли білизну приносили від пралі і там 
були пречудові думки записані фіолетовим чорни, 
лом яке вона купила в крамниці Гелі на Дейм-стріт 
бо відчувала що теж може писати вірші аби тільки 
зуміла себе висловити як автор того віршу який так 
припав їй до душі що вона його переписала з газети 
котру знайшла якось увечері у неї загорнули горо
дину. «Чи ти жиєш, моя мріє!» так він називався, а 
склав його Луїс Дж. Уолш з Магерафелта, а далі 
було щось про «надвечір’є, чи ти прийдеш?» і часто 
краса поезії, така сумна у своїй скороминущій ча
рівливості, туманила їй очі мовчазними сльозами, бо 
ж роки спливали, один за одним, і якби не та вада, 
вона б не боялася жодної суперниці, і то сталося 
випадково, коли вона сходила узвозом Делкі, й вона 
завжди намагалася її приховати. Але вона відчувала, 
що тому настане кінець. Коли вона побачить у його 
очах магічний блиск, то ніщо не зможе її стримати. 
Серце на мур не вважає — свою волю має. Вона 
принесе велику жертву. Усіх зусиль вона докладе на 
те, щоб подіпити його думки. Дорожча за весь світ

1 Перешкода (франк,.).
2 Поетична назва Ірландії.

вона буде для нього і позолотить його дні щастям. 
Було одне вельми важливе питання, і їй страшенно 
кортіло довідатися, чи він одружений, чи вдівець, 
що втратив дружину, чи якась трагедія сталася на 
зразок того випадку, коли вельможі з чужоземним 
прізвищем, котрий прибув з країни пісень, довелося 
посадити її в божевільню, жорстоко він учинив, хоч і 
задля добра. Хай навіть так —  ну то й що? Чи має 
це велике значення? Усього, що хоч трохи віддавало 
неподобністю, її витончена душа інстинктивно саха
лася. Вона гидувала тими бридкими істотами, пропа
щими жінками з пішоходу біля Доддерової корчми, 
що гуляли з солдатами та грубими мужчинами, не 
шануючи дівочої честі, неславлячи жіночу стать і 
попадаючи в поліційний участок. Ні, ні: тільки не це. 
Вони будуть просто добрі друзі, як дорослі брат ц 
сестра, без усього того іншого, не зважаючи на 
умовності Товариства з великої літери. Може, він 
носив жалобу за давнім коханням, яке пережив за 
незапам’ятних часів. Вона гадала, що його розуміє. 
Вона спробує його зрозуміти, бо чоловіки створені 
інакше. Давнє кохання чекало, чекало, простягнувши 
білі руки, благаючи синіми очима. Серце моє! Вона 
йтиме слідом за мрією свого кохання, слухатиметься 
веління серця, яке сказало, що він належить їй ті
лом і душею, єдиний мужчина у всьому світі, бо ко
хання було її проводир. Усе інше нічого не важило. 
Хай там що, а вона буде свавільна, не знатиме ані 
меж, ані перепон.

Превелебний ОТенлон поклав святе причастя у 
дароносицю і хор заспівав Laudate Dominum oinnes 
gentes1 а потому він замкнув дверцята дароносиці 
бо бенедиктус скінчився й отець Конрой подав йому 
капелюха щоб він його надягнув і злючка Еді спи
тала чи вона думає йти але Джекі Кефрі вигукнув:

— Ой, Сіссі, глянь-но!
І вони всі поглянули, чи то не зірниця, але Томмі 

побачив, як воно знову сяйнуло над деревами біля 
церкви, синє, а тоді зелене й пурпурове.

— Це фейерверк, сказала Сіссі Кефрі.
І вони всі помчали берегом, щоб побачити, як воно 

засвітиться над будинками і церквою, побігли без
ладним гуртом, Еді з колискою і маленьким Борд- 
меном у колисці, і Сіссі, що тримала за руку Томмі 
й Джекі, аби вони не попадали.

— Ходімо, Герті, гукнула Сіссі. Це фейерверк на 
благодійницькому святі.

Та Герті була незворушна. Вона не збиралася біга
ти за ними, як той песик. Хай собі ганяють, висоло
пивши язика, вона посидить на місці, так вона сказа
ла, їй і звідціля добре видно. Від отих очей, що вту
пились у неї невідривно, кров шумувала в жилах. 
Вона подивилася на нього хвилину, ззирнулася з ним 
очима, і все збагнула. Жагуча пристрасть палала на 
тому обличчі, пристрасть мовчазна, як могила, і вона 
стала його. Нарешті вони лишилися на самоті, ніхто 
на них не вилупляв очей, ніхто не пащекував, вона 
знала, що на нього можна звіритися до могили, бо 
він надійна, вірна людина, людина незламної і без
доганної чесності. Його обличчя й руки трепетали, і 
її охопив дрож. Вона закинула назад голову, вдив
ляючись у височінь на фейерверк, і обійняла руками 
коліно, аби не впасти, відхилившися, і ніхто не бачив, 
окрім нього і неї, як вона оголила свої гарні зграбні 
ноги, пружні й тендітно округлі, і їй здалося, що 
вона чує калатання його серця, його хрипке дихання, 
бо вона знала про пристрасті таких, як він, чолові
ків, про їхню палку кров, бо Берта Сапл колись роз
повіла їй під великим секретом і примусила запри- 
сягтися, що вона довіку нікому не скаже, про 
джентльмена який жив у них на квартирі й працю
вав .у Комісії для поліпшення житлових умов і який 
вирізував з паперу фігурки танцюристок, що метля
ють спідницями, і тих, що задирають ноги, і вона 
сказала, що часом він робив у ліжку не дуже при
стойні речі, які навіть уявити важко. Та це було зов-

1 Славте госполл. псі люди (лат.).
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сім інше, бо тут було все по-іншому, бо вона майже 
відчувала, як він прихиляє її обличчя до свого, і 
перший швидкий дотик його гарячих гарних уст. До 
того ж гріх цей відпуститься, якщо не робити до од
руження того, іншого, і треба аби були жінки-свя- 
щеники, які зрозуміли б тебе без слів, і у Сіссі Кеф- 
рі теж часом буває ув очах мрійний замріяний ви
раз, отож вона теж, голубонька, а Війні Ріпінгем 
схибнулася на фотографіях акторів, а до того ж це 
пояснюється тим, що в неї саме та річ починається.

І Джекі Кефрі гукнув, щоб дивилися, ось іще одна, 
і вона відхилилася назад, і підв'язки були сині, щоб 
поєднувалися з прозорими, і вони всі побачили й 
закричали дивіться, дивіться, ось летить, і вона від
хилилася докраю, щоб побачити фейерверк, і щось 
чудернацьке крутилося в повітрі, гасало туди-сюди, 
нечітке й темне. І вона побачила довгу римську свіч
ку, що злітала над деревами вгору, вгору, і в напру
женій тиші вони затамували дух від захоплення, а 
вона летіла вище й вище, а їй доводилося відхиляти, 
ся далі й далі, щоб стежити за нею, вона опинилася 
високо-високо, майже зникла з очей, і обличчя їй 
зашарілося від напруги божественним чарівливим ру
м'янцем, і йому видно було також інші одіння, нан
сукові панталони, тканина, яка пестить шкіру, кращі 
ніж ті інші, вузенькі зелені, по чотири шилінги оди
надцять пенсів, бо вони були білі, і вона показала 
йому і побачила що він побачив і свічка знялася так 
високо що на мить зникла з очей а вона тремтіла 
всім тілом бо так дуже відхилилася і йому добре 
видно було вище коліна де ще ніхто ані на гойдал
ці ані коли переходила вбрід і їй не було соромно 
і він теж не соромився дивитися так нескромно бо 
не міг стриматися від такого спокусливого чудового 
видовища напівофіри як оті танцюристки що метля
ють спідницями поводячись так нескромно перед 
джентльменами які дивляться а він дивився й дивив
ся. їй кортіло гукнути його здавленим од хвилюван
ня голосом, простягнути йому назустріч свої біло
сніжні тендітні руки, відчути його губи на своєму 
білому чолі; той вигук дівочого кохання, тихий, при
глушений вигук, вирваний з глибин душі, той вигук, 
що лунав крізь віки. А по тому в небо стрибнула 
ракета й спалахнула сліпучим світлом і О! по тому 
вибухнула римська свічка і то було наче зітхання О! 
і всі скрикнули О! О! у захваті і з неї линув потік 
золотих тоненьких ниточок і вони покапотіли додолу 
і ах! вони були всі зелені зорі що падали наче золо
таві роси. О які гарні! О які ніжні, милі, ніжні!

По тому вони розтанули росяно у сірому небі; все 
затихло. Ах! Нахилившися швидко вперед, вона гля
нула на нього; то був зворушливий погляд, сповнений 
жалібного протесту, сором'язливого докору, і під 
тим поглядом він зашарівся, як дівчина. Він прихи
лився спиною до скелі. Леопольд Блум (бо це він) 
стоїть мовчки, потупивши голову перед цими юними 
простодушними очима. Яка він тварюка! Знову за 
своє? Його покликала світла чиста душа, а він, по
ганець, як їй відповів? Він повівся, як останній мер
зотник. Зроду б собі не повірив! Але в очах тих було 
безмежнеє море прощення, і навіть для нього знай
шлося вибачливе слово, хоч він помилявся і грішив, 
і впадав у облуду. Чи властиво дівчині про таке роз
повісти? Ні, тисячу разів ні. То була їхня таємниця, 
тільки їхня, самі вони лишилися під покровом при
смерку, і ніхто не знав і ке міг розповісти, крім ма
ленького кажана, що тихенько шугав крізь вечірні 
сутінки, а маленькі кажани не вміють розповідати.

Сіссі Кефрі свиснула, наслідуючи хлопців на фут
больному полі, аби показати, що їй чорт не брат, а 
по тому вона крикнула:

— Гертії Герті! Ми йдемо. Ходімо з нами. Згори 
краще видно.

Герті осяйнула думка, і вона вдалася до невинних 
хитрощів, які підказує кохання. Вона засунула руку в 
кишеньку для носової хусточки, вийняла вату і по
махала на відповідь, звичайно тач, щоб він не бачив, 
а по тому поклала її назад. Гадаю, він з такої від

стані не. Вона встала. Чи вони прощалися навіки? Ні. 
Вона мала йти, але вони зустрінуться знову там, і 
вона снитиме про те до зустрічі завтра, про свій 
передденний сон. Вона випросталася на повний зріст, 
їхні душі ззирнулися останнім тривалим поглядом, 
і очі, що сягнули її серця, сповнені дивовижним сяй
вом, спинилися, мов заворожені, на її милому, наче 
квіточка, личеньку. Вона напівосміхнулася до нього 
стомлено, милою вибачливою усмішкою, усмішкою, 
що була на межі сліз, і вони розлучилися.

Поволі, не озираючись, вона подалася нерівним 
берегом до Сіссі, до Еді, до Джекі й Томмі Кефрі, 
до малого Бордмена. На той час запали густі сутін
ки, і на березі було каміння і деревиння, і слизькі 
водорості. Вона йшла з властивою їй спокійною гід
ністю, але обережно і дуже поволі, бо Герті Мак- 
Дауел була...

Тісні черевики? Ні. Вона крива! О!
Містер Блум дивився вслід, як вона кульгала. Бі

долашна дівчина! Ось чому вона залишилася на ка
мені, коли інші гайнули геть. Я так і думав, що тут 
якась притичина. Оманлива красуня. У жінки та вада 
удесятеро вадливіша. Але поводяться вони поштиво. 
Добре, що я не знав, коли вона виставлялася. Все 
одно з перцем. Та то байдуже. Задля цікавості, як 
з черницею, чи негритянкою, чи дівчиною в окуля
рах. Ота косоока якась квола. Перед тим вони, ма
буть, стають дражливі. Сьогодні страшенно болить 
голова. Куди я поклав листа? Ага, все гаразд. Всі
лякі чудні забаганки. Лижуть пенні. Дівчина вТранк- 
вільському монастирі, про яку розповідала мені 
черниця, любила нюхати нафту. Незаймані, мабуть, 
зрештою божеволіють. Сестра? У скількох дублін
ських жінок воно є сьогодні? Марта, вона. Щось у 
атмосфері. Тобто місяць. Але чому тоді не всі жін
ки водночас, разом з молодиком, я маю на увазі? 
Мабуть, залежить від того, коли вони народилися. 
Або всі починають гуртом, а тоді виходять із гра
фіка. Часом Моллі й Міллі в один час. У кожному 
разі на моє вийшло. Страшенно радий, що не зро
бив зранку в лазні над її дурненький я покараю 
тебе листом. Винагорода за водія, що зранку в 
трамваї. Той ошуканець АА'Кой зупинив мене і так- 
таки нічого й не сказав. А його жінчин контракт у 
валізі, голос як у надбитого горщика. Вдячний за 
дрібні послуги. До того ж дешево. Варто тільки по
просити. Бо вони самі хочуть. Жадають єством. 
Щовечора виходять із контор тічками. Вибирай кра
щих. Коли не хочеш, то нав'язуються. Шкода, що 
самі не бачать. Мрія тугого шланга. Де це було? 
Ага. Німа картина на Кепел-стріт: тільки для чолові
ків. Цікавий Том. Бриль Віллі і що з ним дівчата 
зробили. Чи тих дівчат і справді фотографують, чи то 
все підроблено? Залежить од lingerie*. Намацував 
вигини тіла під її deshabille2. Також їх збуджує, коли 
вони. Я вся чиста, прийди забрудни мене. І вони 
люблять прибирати одна одну задля офіри. Міллі 
у захваті від нової кофточки Мсллі. Спочатку. На
дягають усе, щоб усе зняти. Моллі. Чому я купив їй 
фіалкові підв'язки. Нас теж: краватка, що він саме 
вдяг, його прегарні шкарпетки й куці штани. Того 
вечора, коли ми вперше зустрілися, він був у гет
рах. Його прегарна сорочка вилискувала під чим? 
агатового кольору. Кажуть, жінка втрачає чарівність 
з кожною шпилькою, що її виймає. Пришпилені до
купи. О, Мейрі згубила шпильку своїх 3. Прибралась 
для когось, як лялечка. Фасон і їхні чари. Одразу ж 
змінюється, як тільки ви доходите його секретів. 
Крім сходу; Марія і Марта; тепер як і колись. Всяка 
розумна пропозиція приймається. Вона теж не по
спішала. Завжди на той час шукає хлопця. Вони 
ніколи не забувають про побачення. Мабуть, споді
ваються нагоди. Вони вірять у випадок, бо як і самі 
вони. А інші залюбки шпигають її час од часу. По
други в школі, обіймаються за шию або сплітають

* Шлизна (ф ранц.).
- Ранкова домашня сукня (франц.).
3 Рядок з вуличної пісні.
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пальці, цілуються і пошепки діляться нічого не вар
тими секретами в монастирському саду. Черниці з 
побіленими лицями, холодною завивкою, і їхні чотки 
бігають угору й униз, та ще й мстиві, бо Тм самим 
до того зась. Колючий дріт. Не забудьте ж напи
сати мені. А я напишу вам. Напишете? Моллі й Джо- 
зі Пауел. Поки приїде містер Райт, а тоді зустрі
чаються вряди-годи. Tableau! О, на бога, подивіться, 
хто це! Як тобі живеться? Що ти поробляєш? Цмок, 
страшенно рада, ц м о і і ,  тебе бачити. Вдивляються 
одна в одну, вишукуючи вади. Вигляд у тебе чудо
вий. Посестри вищиряють зуби одна на одну. Скіль
ки тобі залишилося? Одна одній посеред зими льо
ду не позичить.

Ет!
У цей час вони стають за чортів зліші. На виду 

чорні, як чорт. Моллі часто казала мені, що все 
здається на тонну вагою. Почухай мені п'ятку. Отак! 
О, як приємно! Я сам це відчуваю. Добре часом 
спочити. Чи вадливо тоді мати з ними до діла? При
наймні безпечно. Кисне молоко, лопаються струни. 
Щось я читав про рослини, що в'януть у саду. Крім 
того кажуть, якщо у неї в руках в'яне квітка, то 
вона кокетка. Всі вони кокетки. Гадаю, вона відчула, 
що я. Коли таке відчуваєш, то часто собі пару стрі
чаєш. Чи я Тй сподобався чи що? На одяг вони див
ляться. Завжди впізнають хлопця, що жирує: комір
ці й манжети. Та півні й леви роблять те ж саме, і 
олені. Водночас можуть уподобати розв'язану кра
ватку тощо. Штани? А що коли б я тоді? 'Ні. Треба 
поступово. Не люблять грубого поводження. Поці
луєш у темряві, ніколи й не скаже. Щось у мені 
побачила. Цікаво, що. Радше вибере мене таким, 
як я є, аніж якогось напомадженого віршомаза з 
липким пасмом, що звисає над правим окуляром. 
Допомогти джентльменові у літературних. У моєму 
віці слід стежити за зовнішністю. Тримався так, щоб 
вона не бачила мене в профіль. А проте, хтозна. 
Гарні дівчата виходять за бридких чоловіків. Красу
ня й потвора. До того ж я не можу, якщо Моллі. 
Зняла брилика, аби показати волосся. Купила з ши
рокими крисами, щоб сховати обличчя, коли зустрі
не когось знайомого, то нахилить голову або носить 
букет, щоб нюхати. Волосся на той час цупке. Де
сять шилінгів я витратив на гребінці Моллі, коли ми 
бідували на Голлес-стріт. Чому ні? А що якби він 
давав Тй гроші. Чому ні? То все пересуд. Вона вар
та десять, п'ятнадцять шилінгів, більше, цілий фунт. 
Що? Я так вважаю. Усе те дурно. Зухвалець. Місіс 
Меріон. Чи я не забув написати адресу на тому 
листі, як на листівці, що я послав Фліннові. А той 
день, коли я пішов до Дріммі без краватки. Сварка 
з Моллі забила мені памороки. Ні, є ще Річі Гул- 
дінг. Він теж. Його це сірашенно мордує. Дивно, 
що мій годининк спинився о пів на п'яту. Пилюка. 
Для чистки вживають лій з акулячо? печінки, міг би 
й сам це зробити. Заощадження. Чи то сталось 
якраз тоді, коли він, вона?

Ет!
Містер Блум дбайливою рукою розправив свою 

мокру сорочку. О боже, те криве чортеня. Починає 
холодити й прилипати до тіла. По тому не дуже 
приємно. Проте слід якось позбутися. Тм байдуже. 
Може, Тх хвалять. Ходи додому, з ’їж хлібця, випий 
молочка та помолися перед сном з діточками. А хі
ба ні? Природне видовище псує все враження. Тре
ба, щоб було, як на сцені, грим, костюми, поза, 
музика. І назва теж. Am ours1 акторок. Нелл Гвін, 
місіс Брейсгердл, Мод Бренскомб. Завіса піднімає
ться. Срібне сяйво місяця. Дівчина замріяної душі. 
Ходи-но, миленька, поцілуй мене. Проте я відчуваю. 
Чоловікові надає сили. У тому й полягає таємниця. 
Добре, що я виточив, виходячи від Дігнема. То че
рез сидр. Інакше не зміг би. По тому співати хо
четься. Lacaus esant taratara. А що, коли б я до 1

1 Кохання (ф ранц.).

неї заговорив? Про що? Кепський задум, коли не 
знаєш, як скінчити розмову. Спитаєш Тх, а вони на 
відповідь тебе питають. Добра ідея, якщо нема 
іншої ради. Чудово, звичайно, коли скажеш: добрий 
вечір, і бачиш, що вона охоча: добрий вечір. А тем
ного вечора на Аппієвій дорозі я ледве не загово
рив до місіс Клінч, гадаючи, що вона. Ф ’ю! Дівчина 
на Міт-стріт тієї ночі. Я призвів її до того, що вона 
говорила буцімто бридоту, а насправді ні. Вона на
зивала своїм ковчегом. Дуже важко знайти таку, що. 
Агов! Як їм, мабуть, стидно, доки призвичаяться, 
коли вони спиняють, а ти не озвешся. І поцілувала 
мені руку, коли я дав їй ще два шилінги. Папуги. 
Натисни гудзика, і пташка писне. Краще б не нази
вала мене сером. О, її уста у пітьмі! Як вам не 
соромно, одруженому, з самотньою дівчиною! Оцим 
вони тішаться. Забрати мужчину від іншої жінки. Чи 
навіть почути про це. Я ж навпаки. Радий спекатися 
чужої дружини. Доїдати його недоїдки. Чолов’яга в 
Бертоновій корчмі випльовував хрящ. Той лист ще 
й досі в моєму гамані. Від того половина всіх не
щасть. Але часом може статися, ні, не думаю. За
ходьте. Все налаштовано. Я мріяла. Що? Починається 
найгірше. Як вони змінюють тему розмови, коли 
вона їм не до вподоби. Питає, чи ти любиш гриби, 
бо вона знала одного джентльмена, який. Або спи
тає тебе, що слід сказати, коли передумаєш і від
мовишся. А проте, аби я прагнув довершити діло, то 
сказав би: я хочу, щось на цей зразок. Бо я хотів. 
Вона теж. Образити її. Потім помиритися. Удати, 
що чогось страшенно хочеш, а потім відмовитися 
заради неї. Це їм лестить. Мабуть, вона увесь час 
думала про когось іншого. Ну, то й що? Так воно 
й повинно бути, якщо вона міркує розсудливо: він, 
він і він. Все залежить од першого поцілунку. Спри
ятлива хвилина. Щось усередині в них вибухає. Чулу 
душу видно з очей, тайкома. Перший порив —- най- 
щиріший. Пам'ятають довіку. Моллі, лейтенант Мал- 
ві, що цілував її під Мавританською стіною біля 
парку. їй було п’ятнадцять, вона мені казала. Але 
груди випиналися. По тому заснула. То було після 
обіду в Гленкрі, коли ми їхали додому через за
сніжену гору. Скреготіла зубами уві сні. Лорд мер 
теж на неї накидав оком. Вел Ділон. Апоплексич
ний.

Вона з ними, дивиться на фейерверк. Мій фейер
верк. Шугає вгору ракетою, додолу падає каменем. 
А діти, мабуть, близнята, чекають якоїсь пригоди. 
Хочуть стати дорослими. Одягають материне вбран
ня. Часу доволі, ще зрозуміють, що в світі до чого.
І та, чорнява, з копицею на голові й негритянським 
ротом. Я знав, що вона вміє свистіти. Рот наче для 
того створений. Як у Моллі. Чому та шикарна по
вія у Джемета вдягла вуаль тільки до носа. Чи 
ви ласкаво не скажете, котра зараз година? Я скажу 
тобі, котра година, у темному завулку. Щоб не від
дувалися губи, щоранку сорок разів промов «прим
хи і призми». Та ще й малого голубить. Збоку все 
видно. Звичайно, вони розуміють, бачачи птахів, тва
рин, немовлят. До певної міри.

Не озирнулася, простуючи берегом. Гордовита 
шельма.

Ой дівчата-квіточки,
Бережаночки!

Гарні очі у неї, прозорі. Це враження не так через 
зіниці, як через білки. Чи вона знала, що я? Звичай
но. Як кішка, що її собака не може досягти. Жінкам 
годі спіткати такого, як Вілкінс, що навчався зі мною 
в школі, він малював Венеру голий-голісінький. Вва
жати це за невинність? Бідолашний телепень! Його 
дружина родилась у щастячку. Зроду вони не ся
дуть на лавці з таблицею «Обережно, пофарбова
но». У них навіть на потилиці очі. Зазирають під 
ліжко, шукаючи того, чого навіть у заводі немає. 
Хочуть нажахатися до смерті. А око гостре, як 
бритва. Коли я сказав Моллі, що чолов'яга на розі 
Каф-стріт гарний на вроду, то думав, їй він припаде
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до вподоби, а вона зразу ж угледіла, що в нього 
замість руки протез. Так воно й справді було. Звід
кіля це в них? Друкарка, що бігла, перескакуючи 
через дві сходинки у Роджера Гріна, аби показати 
свої ноги. Гадаю, передається від батька-матері до 
дочки. Природжена властивість. Наприклад, Міллі 
сушила носову хусточку на дзеркалі, щоб не прасу
вати. Найкраще місце для оголошення, щоб воно 
впало жінці в око, це дзеркало. А коли я послав її 
до Прескота купити Моллі хустку Пейслі, до речі, 
треба примістити те оголошення, то вона принесла 
решту в панчосі. Розумне дівчисько. Я не казав їй 
зроду. І покупки вона носить теж хороше. Чоловіків 
ваблять такі дрібниці. Коли рука була червона, вона 
підіймала її вгору і тріпала, щоб кров відливалася. 
Від кого ти навчилася? Ні від кого. Щось мені каза
ла няня. О, хіба вони не знають? У три роки вона 
стояла перед туалетним столиком Моллі, якраз коли 
ми мали виїздити з Ломбард-стріт у західний район.
У мене личко гарне. Маллінгар. Хто знає? Так на 
світі ведеться. Молодий студент. У кожному разі 
чесна, не те, що та. Проте вона була хоч куди. 
Боже, я змокрів. Справжнє ти чортеня. Округла лит
ка. Прозорі панчохи натяглися так, що ледь не тріс
нули. Не те, що сьогодні та потороча. А. П .1 Панчохи 
зібгалися. Або та на Графтон-стріт. Білі. Фе!

У небі вибухнула ракета, розкидаючи тріскучі 
стріли. Бризь і бризь, бризь, бризь. І Сіссі з Томмі 
майнули вперед, щоб побачити, а за ними Еді з ко
лискою, а Герті й собі за скелі. Чи вона? Дивися! 
Дивися! Бач! Озирнулася. Знає кицька, чиє сало 
з'їла. Я бачив, голубонько, твої. Я бачив усе.

Господи!
Однаково пішло мені на користь. Так важко на 

душі після Кірнанових, Дігнемових. За цюю втіху 
велика дяка. Це є у «Гамлеті». Господи! Усе з'єдна
лося докупи. Зворушення. Коли вона відхилилася, 
мені аж у горлі запекло. Ну просто голова йде обер
том. Він має слушність. Проте міг би вклеїти ще 
гіршого дурня. Замість того, щоб розмовляти чорт'і 
про що. Потім я тобі все розповім. Однак то була 
наче мова, яку ми вдвох розуміли. Неможливо? Ні, 
її називали Герті. Проте, може, то фальшиве ймення, 
як моє, і адреса «Долфінс-барн» задля ширми.

її дівоче прізвище було Джеміма Браун,
І вона жила з матір'ю там, де Айріштаун.

Мабуть, мені спало те на думку через місце. Од
ним миром мазані. Витирають пера об свої панчохи. 
Але м’яч покотився до неї, наче розумів. Доля і 
під землею надибає. У школі я ніяк не вмів кинути 
влучно. Прямий, як дуга. Проте сумно, бо це триває 
лише кілька років, а по тому вони заклякнуть на 
кухні, і таткові штани скоро годитимуться на Віллі, 
і ямку для дитини, коли вони виноситимуть надвір, 
щоб вона зробила а-а. Не легка робота. Рятує їх. 
Стримує їх од гріха. Природа! Мити дітей, мити 
мерця. Дігнем. Дитячі руки їх завжди обіймають. 
Кокосові горіхи, мавпи, спочатку навіть не закриті, 
кисляк у пелюшках і жовтуватий сир. Не слід було 
давати немовляті порожній смочок. Наповнити віт
ром. Місіс Б'юфой, П’юфой. Треба зайти до лікарні. 
Цікаво, чи є ще сестра Келлен. Вона чергувала була 
вночі, коли Моллі виступала в Кофі-пелес. Той мо
лодий лікар ОТер, я помітив, як вона чистила його 
пальто. І місіс Брін, і місіс Дігнем теж колись були 
такі, що хоч веди до шлюбу. Найгірше вночі, місіс 
Даген розповідала мені в «Сіті Армс». Чоловік вва
люється п'яний, шинком від нього смердить за ми
лю. Перегар б’є тобі в носа серед ночі. А зранку 
питає: чи я був учора п'яний? Але шпетити чолові
ка — з того користі мало. Згодом воно на ній око- 
шиться. Тримаються один за одного, водою їх не 
розіллєш. Може й жінки винні. Щодо цього Моллі 
їм не рівня. Південна кров. Муринська. Також обри
си, фігура. Руки тягнуться до розкішних форм. Візь- 1

1 Абсолютна помилка.

мемо для порівняння інших. Жінка замкнена вдома, 
як кістяк у Синьої Бороди. Дозвольте познайомити 
з моєю. Потому виводять якесь чорти-батька-зна- 
що, не знаєш, як її й назвати. Вразливе чоловікове 
місце завжди бачу в його жінці. Проте так воно од 
віку судилося, закохуються. Мають свої спільні таєм
ниці. Є такі, що зійшли б на пси, аби якась жінка 
не взяла їх у руки. Дрібненькі дівчата на корх зав
вишки з куцими своїми чоловіками. Бог створив їх 
одне для одного. Часом діти виходять ставні. Мінус 
на мінус дає плюс. Або багатий сімдесятилітній 
стариган, а поряд з ним шаріється наречена. Весіл
ля у травні, а каяття у грудні.

Інша річ, коли здоровило на шість футів, а жі
ночка йому до пояса. Довготелесий і куца. Великий 
він, мала вона. Дуже дивна пригода з моїм годин
ником. Наручні годинники завжди йдуть неправиль
но. Цікаво, чи є магнетичний зв’язок між людьми, 
бо саме був час, коли він. Так, гадаю, відразу. Кота 
немає, миші гуляють. Пригадую, як я вдивлявся у 
Філ-лейн. Зараз це теж пояснюють магнетизмом. У 
основі всього магнетизм. Наприклад, земля і сама 
притягує, і її притягує. Це причина руху. А час? Оце 
і є час потрібний для руху. Якщо одне зупиниться, 
то вся озія спиниться мало по малу. Так воно влаш
товано. Магнітна стрілка показує, що робиться на 
сонці, на зірках. Шматочок криці. Коли простягаєш 
виделку. Ну ж бо. Ну ж бо. Торкнися. Чоловік і 
жінка. Виделка і криця. Моллі, він. Прибираються й 
дивляться, й пропонують, і показують, і показують 
більше, і якщо ти мужчина, то спробуй побачити 
і наче чхнути хочеться, ноги, дивися, дивися, і якщо 
маєш хоч трохи відваги. Торкнися. Доводиться від
пустити.

Цікаво, як вона почуває це. Перед чужою люди
ною вдає, що страшенно соромно. Ще дужче соро
миться, коли в панчосі дірка. Моллі, випнула щелепу 
відхилила голову, спостерігаючи фермера у чоботях 
і острогах на виставці коней. І коли малярі були на 
Ломбард-стріт у західній частині. Гарний голос був 
у того хлопця. Як починав Джульїні. Пахне наче кві
тами. Це теж було. Фіалки. Може від терпентину, 
що у фарбі. Вони для всьогб знаходять свій ужиток. 
Водночас шкрябала виступцем по підлозі, аби вони 
не почули. Та, мабуть, багато є таких, що їх ніяк не 
подолаєш. Можуть цілими годинами. Щось ніби за
виває мене з усіх боків і спину до половини.

Стривай-но. Гм. Гм. Це її парфуми. Чому вона 
махала рукою. Залишаю це тобі, щоб ти мене зга
дував, коли я буду далеко на подушці. Що воно 
таке? Геліотроп? Ні. Гіацинт? Гм. Мабуть, троянди. 
Такий запах був би їй до душі. Пахучий і дешевий; 
скоро стає затхлий. Чому Моллі подобається опопа
накс. Для неї він гожий, якщо додати трохи ясмину. 
її високі ноти і низькі ноти. На танцювальному ве
чорі вона його зустріла, танець годин. Сталося це 
через задуху. Вона була в чорному вбранні, і від 
нього линув дух парфумів, якими вона напахтилася 
попереднього разу. Добрий провідник парфуми? Чи 
поганий? Світло теж. Може, є якийсь зв'язок. На
приклад, якщо зайдеш у льох, де темно. Теж загад
кова річ. Чому я почув їх тільки зараз? Дійшли не 
зразу, як і вона, поволі, але певно. Мабуть, це бага
то-багато мільйонів крихітних часточок, що плавають 
у повітрі. Авжеж, так воно і є. Бо ті острови пря
нощів, сингалезці сьогодні зранку, вони чують їх но
сом за багато миль. Поясню вам, у чому річ. Це 
щось на зразок тоненької пелени чи павутиння, що 
вкриває їм шкіру, вона тоненька наче той газ, і вони 
без упину м випускають, того не відаючи, вкрай то
неньку і барвисту, наче веселка. Пристає до всього, 
що вона скидає. Носок її панчохи. Теплий черевик. 
Лишається. Трико; хвицне ногою, його скидаючи. 
Бувай до наступного разу. А кіт теж полюбляє ню
хати її сорочку на ліжкові.^ Впізнає її запах серед 
тисячі. І вода у ванні. Нагадує мені суниці з верш
ками. Цікаво, де воно насправді. Там, чи під пахва
ми, чи під шиєю. Бо доходить звідусіль. Гіацинтові



парфуми виробляють з олії чи ефіру чи ще чогось. 
Мускусний щур. Міхур у них під хвостами виділяє 
один гран пахощів за багато років. Собаки нюхають 
один одного ззаду. Здрастуй. Здоров. Як ти пахнеш? 
Гм. Гм. Гарно, дякую. Тварини цим керуються. Так, 
але ж поміркуймо. Ми так само...

Може, й вони чують чоловічий запах. А який же? 
Рукавички сигарного кольору, що я бачив днями на 
столі у Довготелесого Джона. Дихання? Воно пахне 
тим, що ти з ’їв і випив. Ні. Я маю на увазі чолові
чий дух. Мабуть, воно з тим зв'язано, бо у свя
щеників, які, вважається, но, дух інакший. Жінки 
крутяться навколо, як мухи коло меду. Відгородже
ний олтар, дістатися до нього за будь-яку ціну. Де
рево забороненого священицького плоду. О, отче, 
чи ви? Дозвольте, я перша. Воно поширюється по 
всьому тілу, просочується...

Містер Блум устромив свого носа. Гм. У. Гм. Виріз 
свого жилета. Мигдалем чи. Ні. Лимонами. Ага, ні; 
це ж мило.

О, між іншим, той лосьйон. Я ж відчуваю, наче 
щось забув. Так і не вернувся і за мило не запла
тив. Не до вподоби носити пляшки, як та стара відь
ма зранку. Гайнз міг би віддати мені ті три шилінги. 
Треба було споминути про Мігерів, щоб йому нага
дати. Проте, якщо він зробить той абзац. Два ши
лінги дев’ять пенсів. Поганої думки він буде про 
мене. Зайду завтра. Скільки я вам винен? Три ши
лінги дев’ять пенсів? Два шилінги дев’ять пенсів, сер. 
Є. Може іншим разом не дати в кредит. Таким ро- 
бом віднадиш своїх покупців. У шинках це буває. 
Хлопці записують свій рахунок на грифельній дош
ці, а по тому вислизають у провулок і гайда в інше 
місце.

Ось той вельможний добродій, що був проходив. 
Привіявся від бухти. Одійшов якраз настільки, щоб 
вчасно вернутися. На обід завжди дома. Видно на
топтаний: добре підживився. Тепер природою ми
лується. Попоїв, —  помолися. По вечері мерщій за 
двері. Певна річ, має невеличкий рахунок десь у 
банку, тепле місце в уряді. Аби зараз піти слідом 
за ним, зніяковів би, як хлопчаки-газетярі за мною 
сьогодні. Однак маєш з того науку. Бачимо себе, як 
інші нас бачать. Якщо жінки не сміються, то яка з 
того шкода? У цей спосіб можна довідатися. Спитай 
себе, хто він такий. «Загадкова людина на березі», 
сенсаційна повість містера Леопольда Блума. Гоно
рар— гінея за шпальту. А той чолов'яга у коричнево
му макінтоші сьогодні біля могили. Проте його долю 
мозолі обсіли. Здорова людина, мабуть, сприймає 
усякі. Кажуть, що коли свистіти, то дощ піде. Десь 
він таки йтиме. Сіль у Ормондовому коктейлі. Тіло 
відчуває зміни в атмосфері. Старій Бетті крутить 
суглоби. Пророцтво матінки Шіптон щодо кораблів, 
умить вони вгору полинуть. Ні.

Це ознака дощу. Шкільна читанка. І далекі горби 
видаються близькими.

Гаут. Маяк Бейлі. Два, чотири, шість, вісім, де
в’ять. Бач. Треба змінити, а то подумають, що буди
нок. Манять кораблі на скелі. Боже милий. Люди бо
яться темряви. Також світлячки, велосипедисти; час 
світити світло. Діаманти виблискують яскравіше. 
Світло діє заспокійливо. Від нього ніякої шкоди. Те
пер, звичайно, краще ніж колись. Сільські дороги. 
Ширнуть тебе ножем ні за копійку. Проте існує два 
типи. Супляться або всміхаються. Змилуйтеся! Де 
там. Поливати рослини теж найкраще в холодку, ко
ли зайде сонце. Ще й досі є трохи світла. Червоні 
промені найдовші. Ройгбів Венс навчав нас: червоне, 
жовтогаряче, жовте, зелене, синє, індиго, фіалкове. 
Зірку я бачу. Венеру? Ще не можна визначити. Дві, 
а коли три, то вже ніч. Чи оті нічні хмари були там 
увесь час? Скидаються на корабель-привид. Ні. По
стривай. То дерева? Видиво. Міраж. Це країна захід- 
нього сонця. Сонце гомрулу сідає на південному 
сході. О, краю мій, — прощай.

Падає роса. Шкідливо для тебе, голубонько, сиді
ти на тому камені... Хотів би я бути тією скелею, що

вона на ній сиділа. Ой, рибонько, ти не знаєш, яка 
була гарненька. Мені вони починають подобатися в 
такому віці. Зелені яблука. Пристати на пропозицію. 
Мабуть, більше ми ніколи не сидимо, закинувши но
гу на ногу. Також сьогодні в бібліотеці; ті студентки. 
Щасливі їхні стільці. Але це вплив вечора. Вони все 
відчувають. Розкриваються, наче квіти, знають свою 
годину, соняшники, земляні груші, у бальних залах, 
люстри, проспекти під ліхтарями. Нічні левкої в саду 
у Мета Діллона, де я поцілував її в плече. От аби то
ді я мав її портрет, на повний зріст, змальований 
олією. І залицявся я теж у червні. За роком рік. Іс
торія повторюється. Гей ви, скелі й бескиди, я зно
ву до вас прийшов. Життя, кохання, мандрівка на
вколо власного маленького світу. А тепер? Звичайно, 
шкода, що вона крива, але гляди, не виявляй забага
то жалощів. Вони цим користаються.

Тепер на Гауті все спокійно. Далекі горби здаю
ться. Де ми. Рододендрони. Мабуть, я йолоп. Йому 
дістаються сливи, а мені кісточки. Коли діло дохо
дить до мене. Стара гора бачила все те. Змінюються 
імена: та й годі. Коханці: гам-гам.

Утома мене проймає. Може, встати? О, зачекай. 
Забрало усю снагу мою, мале бісеня. Вона мене по
цілувала. Моя молодість. Уже ніколи. Лиш раз вона 
буває. Її теж. Поїду туди завтра поїздом. Ні. Повер
таюся інший. Як змалечку, коли приходиш удруге в 
гості. Нового я бажаю. Нічого нового під сонцем. 
До вимоги. «Долфінс-барн». Ви нещасливі у вашому? 
Лиха дівчинка. У «Долфінс-барн» ми загадували ша
ради у домі Люка Дойла. Мет Діллон з гуртом своїх 
дочок: Тайні, Етті, Флої, Меймі, Луї, Гетті. І Моллі 
теж. Це було вісімдесят сьомого. За рік до того, як 
ми. І старий майор, що полюбляв чарку. Цікаво, що 
вона одиначка, я одинак. Отож повторюється знову. 
Думаєш, що від себе тікаєш, і знову себе стрічаєш. 
Найдовшою обхідною дорогою найшвидше дістанеш
ся додому. І саме коли він і вона. Цирковий кінь бі
гає колом. У Ріп ван Вінкла ми гралися. Ріп: дірка в 
пальті Генні Дойл. Ван: фургон, що хліб розвозить. 
Вінкл: скойки і черепашки1. По тому я удав з себе 
Ріп ван Вінкла, що вертається додому. Вона дивила
ся, прихилившись до буфету. Муринські очі. Двад
цять років проспав у Сонній долині. Все змінилося. 
Забули. Молодь постаріла. Його рушниця заіржавіла 
від роси.

Ба. Що воно літає? Ластівка? Мабуть, кажан. Гадає, 
що я дерево, такий сліпий. Невже у птахів немає 
нюху? Метемпсихоз. Вірять, що можна від горя пе
ретворитися на дерево. Плакуча верба. Ба. Ось він. 
Потішне звіреня. Цікаво, де він живе. Вгорі на дзві
ниці. Дуже можливо. Висить униз головою серед 
святих пахощів. Мабуть, його дзвін сполохав. Здаєть
ся, служба скінчилася. Чути було, як вони старалися. 
Молися за нас. І молися за нас. І молися за нас. 
Добра ідея—повторення. Те ж саме в оголошеннях. 
Купуй у нас. І купуй у нас. Так, у священиковому до
мі світиться. їхня скромна трапеза. Пригадую, як я 
помилився у Тома, оцінюючи маєтність. Насправді 
двадцять вісім. У них два будинки. Брат Габріеля 
Конроя курат. Ба. Знову. Цікаво, чому вони виходять 
уночі, як миші. Вони змішаної породи. Птахи скидаю
ться на мишей, які плигають. Що їх лякає, світло чи 
шум? Краще сидіти тихо. Роблять усе інстинктивно, 
як пташка, що в посуху напилася з глечика, накидав
ши туди камінців. Схожий на малого чоловічка у 
плащі з крихітними руками. Манюсенькі кісточки. Я 
майже бачу, як вони мерехтять синьо-білим. Колір 
залежить од світла. Наприклад, подивися на сонце, 
як орел, по тому глянь на черевик і побачиш жовту
вату пляму-ляпку. Хоче на всьому поставити своє 
клеймо. Наприклад, зранку той кіт на сходах. Кольо
ру рудого торфу. Кажуть, що ніколи не побачиш їх

1 Ріп пан Вінкл — герой оповідання американського 
письменника Вшнінгтона Іриінга. котрий, сам того не відаю
чи. проспав у гора\ двадцять років Ріп — англійською мо
вою дірка Ван (вен) — фургон. Гіерсвінкл — назва морської 
черепашки.
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на три масті. Неправда. Отой напівсмугастий біло- 
черепаховий у «Сіті Армз» з літерою «т» на лобі. 
Людина бачить п'ятдесят різних кольорів. Гаут не
давно аметистового. Скло виблискує. Саме в такий 
спосіб той мудрець, як це його звали, зі збільшу
вальним склом. Отак займається верес. Не може 
бути, щоб од сірників туристів. Як? Може сухі галуз
ки труться одна об одну на вітрі й сонці. Або розби
ті пляшки у заростях дроку стають на сонці за збіль
шувальне скло. Архімед. Таки згадав! Ще маю не- 
погану пам'ять.

Ба. Хто зна, чого вони літають. За комахами? Ота 
бджола, що влетіла минулого тижня в кімнату і за
ходилася гратися зі своєю тінню на стелі. Може, са
ме та, що вкусила мене, знову прилетіла подивити
ся. Пташки теж ніколи не знають, що кажуть. Як на
ші балачки. А вона каже, а він каже. Треба мати не
абияку відвагу, щоб перелетіти океан туди і назад. 
Багато, мабуть, гинуть під час штормів, на телеграф
них дротах. Морякам теж доводиться непереливки. 
Здоровезні океанські пароплави сунуть у темряві, 
мукаючи, як морські корови. Faugh a ballagh . Згинь 
ти пропадом, клята маро. Інші на кораблях, вітрило 
тріпоче, наче благенька хусточка, коли здіймається 
гураган. До того ж одружені. Часом роками десь на 
краю світу. Насправді він безкрайній, бо земля круг
ла. Кажуть, що дружина в кожному порту. Не позаз
дриш їй, якщо вона вірно чекає, доки Джонні знову 
завітає додому. Якщо він коли-небудь таки завітає. 
Винюхують усі портові закутки. Як можуть вони лю
бити море? А проте люблять. Кітву піднято. Гайда у 
мандри з наплічником чи медальйоном, що він на
дягнув на щастя. Ну? І тефілім \  ні, як воно зветься 
те, що батько бідолашного татка повісив на дверях 
торкати. Воно вивело нас із Єгипту і привело у дім 
неволі. Щось-таки є у всіх цих забобонах, бо, йдучи 
з дому, ніколи не знаєш, яка тебе небезпека спіт
кає. Чіпляється за дошку або сидить верхи на коло
ді, змагаючись зі смертю, підперезаний оперезаний 
корковим поясом, ковтає солону воду, отак він і ба
вить останні свої хвилини, доки його поцуплять аку
ли. Чи риб коли нудить од морської хитавиці?

По тому настає блаженна тиша, на небі ні хмарин
ки, море гладеньке, спокійне, команда і вантаж пі
шли до чорта в зуби. З неба дивиться місяць. То не 
моя вина, друзяко. Заблукана довга свічка з добро- 
дійницького свята «Мірус» пливла по небу в пошу
ках грошей для лікарні Мерсера і розламалася, па
даючи, і випустила гроно зірок, усі фіалкові, крім 
одної білої. Вони полинули, впали; вони зблякли. Па
стуша година; година привіту і година побачення. 
Від оселі до оселі, сповіщаючи про себе завжди 
жданим подвійним стукотом, ходив дев'ятигодинний 
поштар, і ліхтарик біля його пояса поблискував тут і 
там мов світлячок, крізь лаврові живоплоти. А між 
п'яти молодих дерев гніт на жердині запалив ліхтар 
біля тераси Літі. Повз ширми освітлених вікон, повз 
рівні садки проступав пронизливий голос, вигукуючи, 
репетуючи: «Івнінг телеграф», терміновий випуск! 
Як скінчилися верхогони на «Золотий кубок»! і з две
рей Дігнемового будинку вибіг хлопець і гукнув. 
Джеркочучи, кажан шугав то сюди, то туди. Удалині 
на піски наповзав сірий прибій. Гаут налаштувався 
спати, втомлений довгими днями, гам-га^мовими ро
додендронами (він був старий), і радів з того, що 
здіймається нічний бриз, куйовдячи його папоротеві 
пасма. Він ліг, але розплющив червоне недремне 
око, глибоко й повільно дихаючи, він сонний був, але 
не спав. А вдалині на банці Кіш плавучий маяк на 
якорі мигав, моргав до містера Блума.

Ну й життя мабуть у тих хлопців, сидять на одно
му місці, як прокляті. Ірландський комітет у справах 
маяків. Кара за їхні гріхи. І берегова сторожа. Раке
та і буй, і шлюпка. Той день, коли ми гуляли морем 
на «Ерінз Кінг», і кинули їм лантух старих газет. Вед

меді в зоопарку. Паршива подорож. П'яниці виїхали 
розворушити свої печінки. Блювали за борт, годуючи 
оселедців. Нудота. А жінки, смертельний жах у них 
на обличчі. Міллі ж аніскілечки не злякалась. Її синій 
шарф майорить, сміється. Не знають, що таке 
смерть у цьому віці. До того ж у них чисті шлунки. 
Але їм лячно, коли згубляться. Тоді у Крамліні ми 
сховалися за деревом. Я не хотів. Мамо! Мамо! Ді
ти у лісі. Лякають їх також масками. Підкидають їх 
угору і ловлять. Я тебе вб'ю. Чи це тільки напівроз- 
вага? Або діти граються у війну. Цілком серйозно. 
Як то люди можуть націлювати один на одного руш
ниці? Часом вони вистрілюють. Бідолашна малеча. 
Єдиний клопіт гарячка та кропивниця. Від того я дав 
їй проносного: каломелю. Після того, як поспала з 
Моллі, і їй покращало. Такі ж самісінькі зуби у неї. 
Що вони люблять? Свою подобу? Але зранку вона 
за нею ганялася з парасолькою. Може, так, щоб не 
забити. Я помацав її пульс. Бився. Маленька ручка 
була; тепер велика. Любенький татусику. Все те ка
же рука, коли торкнешся. Любила лічити гудзики на 
моєму жилеті. Пам'ятаю її перший корсет. Смішно 
було дивитися. Перш за все маленькі соски. Лівий, 
гадаю, чутливіший. Мій теж. Ближче до серця. Під
бивають ватою, якщо в моді повні. Коли зростала, 
боліло вночі, гукала, кликала мене. Злякалася, коли 
природа вперше вступила в свої права. Бідолашна 
дитина! Мати теж почуває себе незвичайно. Вертаю
ться дівочі літа. Гібралтар. Споглядаючи з Буена Віс- 
та. Вежа О'Гари. Верещить морське птаство. Стара 
берберійська мавпа, що пожерла всю свою родину. 
Захід сонця, постріл гармати — знак, що кордон за
криватимуть. Дивилася на море, вона мені казала. 
Вечір такий, як нині, але ясний, безхмарний. Я зав
жди гадала, що вийду за лорда або джентльмена з 
власною яхтою. Buenas noches, senorita. E l liomhre 
ama la muchacha hermosa1. Чому за мене? Бо ти так 
відрізнявся од інших.

Чого його сидіти тут усю ніч, крячкою. Від цієї по
годи на душі нудно. Зважаючи на світло, тепер, ма
буть, десь коло дев'ятої. Податися додому. Запізно 
йти на «Лію, лілею Кіларні». Ні. Може, ще не спить. 
Зайти в лікарню подивитися. Сподіваюся, вона роз
родилася. Довгий був у мене день. Марта, баня, по
хорон, дім з ключами, музей з тими богинями, Де- 
далусова пісня. Потім той крикун у Барні Кірнана. 
Я йому показав. П'яні базіки. Він аж ізсудомився, ко
ли я сказав про його бога. Не слід було відплачува
ти. Або? Ні. Хай би йшли додому й сміялися з себе. 
Завжди тягне до товариства. Боюся самотини, як 
дворічне маля. А що, аби він мене влучив. Подиви
тися з іншої точки зору. Виходить не так то вже й 
кепсько. Може, він і не хотів ударити. Тричі ура Із- 
раелю. Тричі ура зовиці, про яку він харамаркав, 
три ікла їй у рот. Краса такого ж кшталту. Надзви
чайно приємне товариство чай пити. Сестра дружини 
дикуна з Борнео щойно прибула до міста. Уявити со
бі рано зранку зблизька. У всякого свій смак, як ска
зав Морріс, поцілувавши корову. Але втрутилися 
Дігнемові. Паскудно почуваєш себе в домі, де гос
подарі в жалобі, бо не знаєш, на яку ступити. В кож
ному разі вона добивається грошей. Треба зайти до 
тих удів-шотландок, я ж обіцяв. Дивне прізвище. 
Вважає, що ми неодмінно повинні перші дуба вріза
ти. Ота вдова в понеділок чи це було біля Крамера 
що позирнула на мене. Поховала бідолашного чоло
віка, а сама живе-гараздує на страхову премію, 
її вдовина лепта. Ну? А що їй. по-твоєму, робити? 
Якось треба дні терти. От удівця я не можу бачити. 
Такий самітний вигляд. Бідолаха О'Коннор, дружина й 
п’ятеро дітей потруїлися тут мідіями. Стічні води. 
Безнадійно. Треба, щоб яка-небудь добра поважна 
жінка в капелюшкові «поркпай» 2 його приголубила.

1 Добрий вечір, сеііьііоріїто. Чоловікам подобається гарна
1 Тефілім (або тефілін) — у євреїв смуги пергаменту з дівчина

біблійними висловами 2 Капелюшок з пласким наголовком і загнутими крисами
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Взяла його під опіку, кругловида, як місяць, і вели
кий фартух. Жіночі сірі фланелеві штани, по три ши
лінги пара, дивовижно дешеві. Негарна й люба, ка
жуть, люба довіку. Бридка; жодна жінка не вважає 
себе бридкою. Кохай, бреши й будь гарний, бо завт
ра помремо. Бачу часом, як він ходить, намагається 
збагнути, хто вкоїв цюю штуку. К. п. ц.: капець. До
ля. Він, не я. Часто буває також з крамницею. Наче 
її заворожено. Снилося минулої ночі? Стривай. Якась 
плутанина. Вона була взута у червоні виступці. Ту
рецькі. Носила бриджі. А що коли б і справді. Чи 
вподобав би я її в піжамі? З біса важко відповісти. 
Нанетті поїхала. Пакетбот. Досі вже біля Голігеда. 
Треба помістити те Кізове оголошення. Використати 
Гайнза і Крофорда. Нижні спідниці для Моллі. Щось 
вона має у них покласти. Що саме? Може, гроші.

Містер Блум зупинився і перекинув папірець, що 
лежав на березі. Він підніс його до очей і придивив
ся. Лист? Ні. Не вчитаю. Краще піду. Краще. Важко 
з місця зрушити. Сторінка старого зошита. Всі оці 
ямки й камінчики. Хто міг би їх полічити? Ніколи не 
знаєш, що тобі подобається. Пляшка з запискою про 
скарб, викинутий з розбитого корабля. Пакунки пош
тою. Діти завжди шпурляють у море всяку всячину. 
Надія? На волю хвиль. Що це таке? Паличка.

Ох! Геть утомився. Не ті вже літа. Чи вона прийде 
сюди зранку? Чекати на неї десь завжди. Повинна 
прийти. Убивці вертаються. А я?

Містер Блум легенько розворушив палицею тов
стий шар піску біля своїх ніг. Залишити їй записку. 
Може зостанеться. Що?

Я.
Який-небудь полісмен затопче зранку. Марно. 

Змиє. Приплив сюди доходить, калюжа біля її ніг. 
Нахилися, побачиш у ній моє лице, темне дзеркало, 
дихни на нього, ворушиться. Всі ці каменюки, поме
режані лініями і подряпинами, і літерами. О, ці про
зорі! До того ж вони не знають. Що там той інший 
світ. Я назвала тебе негарним хлопчиськом, бо мені 
не подобається.

Є.
Не поміститься. Цур йому.
Містер Блум спроквола розрівняв літери череви

ком. Пісок безнадійна річ. На ньому нічого не росте. 
Все в'яне. Великі судна навряд чи сюди підходять. 
Крім Гінесових барж. Навколо Кіша за вісімдесят 
день. Зроблено напівнавмисно.

Він пошпурив геть своє дерев'яне перо. Палиця 
впала в намул і застрягла одним кінцем. Якби спро
бував так зробити, то кидав би цілий тиждень без
перестану, а не зміг би. Випадок. Ми вже ніколи не 
зустрінемося. Але то було чудово. Прощавай, голу
бонько. Дякую. Я почуваю себе таким молодим.

От якби зараз подрімати трохи. Мабуть близько 
дев'ятої. Ліверпульський пароплав пішов уже давно. 
Навіть диму не видно. А вона й інше може зробити.
І робила. І Белфаст. Я не поїду. Прожогом туди, про
жогом назад до Енніса. Хай він. Заплющу на хвилин
ку очі. Але не спатиму. Напівсон. Ніколи не повто
рюється. Знову кажан. Нешкідлива тваринка. Лише 
кілька.

О люба... ми двоє неслухняних Грейс голубонька 
вона його половина ліжко зустріла його панчохи 
гофровані спідниці для Рауля щоб парфуми які твоя 
дружина чорне волосся напружся під тілиста scno- 
гііа юні очі Малві пампушки роки сни вернеться 
нижній кінець Агендат млосний любосний показала 
мені свої наступного року в панталонах повернеться 
наступного в своїх наступного.

Кажан гасав. Сюди. Туди. Сюди. Далеко в сірому 
задзвонили дзигарі. Містер Блум похилився, дихав, 
роззявивши рота, його лівий черевик замазався збо
ку в пісок. Лише кілька.

Ку—ку.
Ку—ку.
Ку—ку.

Закукукав годинник на камінній поличці у свяще- 
никовому домі, де превелебний О'Генлон і отець Кон

рой і велебний Джон Х'юз Т. І. споживали чай і 
содовий хліб з маслом і смажені баранячі котлети з 
кетчупом і розмовляли про

Ку—ку.
Ку—ку. - 
Ку—ку.

Через те що маленька канарка пташка вискочила 
зі своєї маленької хатки сповістити годину Герті 
Мак-Дауел зауважила годину вона була там бо во
на була страх яка тямуща щодо подібних речей, 
атож, вона була така, Герті Мак-Дауел, і вона відра
зу зауважила, що той джентльмен-чужоземець, що 
сидів на каменюках позираючи був 

Ку—ку.
Ку—ку.
Ку—ку.

18
Атож він-бо ніколи того не робив не просив по

дати сніданок у ліжко і двійко яєць відколи ми меш
кали в готелі «Сіті Армз» де він говорив удавано 
кволим голосом пишаючись як кіт на глині аби при
вернути увагу тієї старої ковези місіс Райордан до 
якої він думав що втерся в ласку а вона й фартинга 
нам не залишила все пішло на меси за неї та за упо
кій її душі такої скупердяги ще світ не бачив шкоду
вала чотири пенси на метиловий спирт витратити все 
розказувала мені про свої болячки така вже бала
куча була все патякала про політику та землетруси 
та кінець світу нумо спочатку потішимося не дай гос
поди аби всі жінки були такі як вона купальники їй 
не вгодні сукні з викотом їй не вгодні звичайно ні
хто її не силував їх носити мабуть вона була така 
свята та божа бо жоден чоловік на неї двічі оком 
не накинув сподіваюсь я ніколи не буду на неї схо
жа як це їй не забагнулося щоб ми собі обличчя по
запинали однак вона була певна річ жінка освічена 
як зачне базікати про свого містера Райордана ма
буть він був радий позбутися неї а її собака нюхав 
моє хутро й завжди лагодився залізти мені під спід
ницю особливо тоді але то гарна в нього риса що 
він увічливий до таких старих жінок і офіціантів і 
прохачів він не пишається з доброго дива але не 
завжди якщо вже справді його прикрутить краще 
хай лягають у лікарню там чисто але мабуть дове
деться начиняти його з місяць так а тоді з'явиться 
доглядачка з лікарні лежатиме там доки його випро
вадять к бісу або може черниця як ота непристой
на фотографія що він її тримає у себе така сама 
черниця як я атож вони-бо страшенно недолугі й 
увесь час пхикають коли слабі потребують жінки 
інакше не видужають якщо йому з носа кров не по
тече то можна подумати Ой леле яке лихо а яким 
він прикинувся смертенним коли вивернув ногу на 
співанці біля гори Цукрова Голова того дня що я 
вдягнула ту сукню а міс Стек приносила йому квіти 
найгірші зі споду кошика будь-яким робом намага
лася пролізти в чоловічу спочивальню і голос у неї 
старої дівки уявляла собі що він умирає через неї 
твого лиця я вже ніколи не побачу він більше ски
дався на мужчину коли відростив у ліжку бороду 
так само й батько до того ж я не люблю перев'язу
вати й давати ліки коли він урізав собі пальця брит
вою виколупуючи на нозі мозолі то злякався що бу
де зараження крові але якби це моя болячка ніякі
сінької б уваги проте звичайно жінка приховує їй та 
турбація ні до чого авжеж жінки такі що приховують 
він прийшов десь я певна висновуючи з його апети
ту що в кожному разі він не закохався інакше б за 
думками про неї він би втратив смак до їжі отож це 
або якась вулишна шльондра коли він справді-таки 
був там а про готель наплів смаленого дуба аби ту
ману напустити Гайнз мене затримав з ким це я пак 
зустрівся ага я зустрівся з ти пригадуєш Ментона і
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ще з кимсь стривай я згадаю псові очі продав нев
довзі після того як ми побралися я його застукала в 
Пулсовій Міріорамі він фліртував з молоденькою 
дівчиною й одвернулася він же зразу зслиз видно 
що соромно стало а йому ще вистачило нахабства 
до мене підлизуватись от проноза боже милий а рот 
який у нього а вирячені очі з усіх дурнів що їх мені 
доводилося стрічати а ще зветься юрист на його 
щастя не люблю я колотнечі в ліжкові заводити а 
то б не інакше як спізнався з якоюсь дівкою або 
скочив десь у гречку ет аби вони знали його так як 
я знаю атож бо позавчора він якогось листа грамуз- 
ляв коли я зайшла у віїальню по сірники аби пока
зати йому оголошення в газеті про Дігнемову смерть 
наче моя душа чула а він прикрив його бібулою бу
цімто міркуючи про справи отож очевидячки писав 
він до якоїсь поторочі котра вважає що спіймала йо
го на гачок бо майже всі чоловіки в його віці одним 
миром мазані особливо коли їм під сорок як йому 
аби видурити в нього якомога більше грошей сивина 
в головv а чорт у бороду а по тому матиме дяки як 
від приблудної псяки хотів приховати мені звичайно

байдуже з ким він там любов заводить а проте ціка
во довідатися аби тільки вони вдвох увесь час перед 
очима не крутилися як оте дівчисько Мері що слугу
вало нам на Онтаріо-терес підкладала собі аби сід- 
ниці випиналися хотіла його звабити досить того що 
від нього часом тхне тими нафарбованими жінками 
разів зо два я запідозрила що він був у бувальцях 
і приманила до себе ближче коли побачила довгу 
волосину на піджаку не кажучи вже про той випа
док коли я зайшла в кухню а він прикинувся що п'є 
воду 1 жінки їм бач не досить звичайно сам вин
ний розбещує слуг а тоді уявіть собі давай мовляв 
запросимо її на різдво до святкового столу Еге дя
кую тільки не в моєму домі краде мою картоплю 
й устриці по два з пол. шилінги за тузінь вона уявіть 
собі йде в гості до тітки справжнє злодійство авжеж 
але я була певна в нього з тією щось було мене 
так просто не обдуриш він сказав у тебе немає до
казів що це вона докази Еге ж...

П е р е к л а д  О л е к с а н д р а  Т Е Р Е Х Л  
за  р е д а к ц іє ю  Г р и г о р і я  К О Ч У Р А

ПОЕЗІЇ ЗІ ЗБІРКИ „КАМЕРНА МУЗИКА" (1907)
I

Крізь всесвіт весь напнулися 
Струн струмки,
І верби дотикнулись 
До струн ріки.

Тут музика й Кохання 
Виходять над ріку.
В Кохання плащ із квітів 
І листя у вінку.

Так ніжно грає 
І прислухається до лун.
Рука блукає 
У срібних нетях струн.

II

Смеркання синішає в аметисті, 
Глибшає, ожива.
І дерево жар свій блідо-зелений 
З вечірнім світлом злива.

Старе піаніно бринить неквапно — 
Ген музика попливла. ■
Зморена думами голова.
Руки біля чола.

І по хвилях-зморшках невпинно 
Він кружляє в намисті з піни.
Потім з бризок сріблясті дуги в'є... 
Ти іще пам'ятаєш про кохання моє? 

Гей травнево зрина 
З вітровіїв весна,

А кохання сумує, бо воно промина! 

XIX
Не смутися, що всі мужчини 
Тут неславлять тебе відразу. 
Серденько, немає причини 
Так зважати на ту відразу.

Кпини й жовчні жагучі жалі 
Тм зневажливо поверни.
Як оса без отрути в жалі 
Розлютились вони.

XXIII

В серці, що поруч з моїм б'є,
Надія моя та мої скарби.
Цілуй — в тих цілунках щастя моє — 
Нещасним самітником не роби.
Мій скарбе, сенсе моїх надій,
Моїм життям володій!

Цнотливі думки. Широкі зіниці. , ,  . . .
Жовті нотні ключі. ^еначе птах> ЩО в ГН,3Д' малім
Смеркання синішає в аметисті, * ° f a€ ^ a€TKy свого СЛІДИ'
Ще глибшим стаючи. * бУв безтурботно щасливии тим,

Що досі не бачив лиця біди.
Невже і до нас кохання гряде 
Немов до птахів — на день?

Ген над морем танцює дзвінко # 3 а н г л ій с ь к о ї  п е р е к і а в
Вітер травня під катеринку, Віталій К О Р О Т И Ч
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Найкращий розмовник неспроможний допомогти при зустрічі з іно
земцем розпочати бесіду. Адже кожна зустріч починається з вітання, а 
вітаються люди не тільки за допомогою слів, але й за допомогою жестів.

Безперечно, міцне рукостискання є в наш час найпоширенішою фор
мою вітання. Недарма руки, з’єднані в потиску, стали символом дружби 
народів. Але в багатьох країнах існують свої, національні, усталені форми 
вітання. Європейці, наприклад, здоровкаються зовсім не так, як, скажі
мо, жителі атолів ОкеаніТ.

Невідомо, хто перший сказав: «Ось вам моя рука — в ній нема зброї» 
і коли вперше людські правиці злилися в потиску. Може, це сталося біля 
палаючого вогнища наших далеких предків. А може, пізніше, де-небудь 
у затінку єгипетських пірамід. У всякому разі, вже Гомер згадує руко
стискання як знак вітання стародавніх троянців.

Пізніше цей вітальний жест, якщо й не був зовсім забутий, то загу
бився серед різноманітних пишних ритуалів епохи рабовласництва і фео
далізму. Та часи змінювалися, простолюдини відмовлялись «бити чолом» 
і «падати ниць». Відійшов у забуття й такий принизливий звичай, як ста
вання на коліна. Рукостискання все частіше й частіше ставало звичним 
вітанням людей.

Але вже в ті часи, коли в Європі церемоніймейстери королівських дво
рів відшліфовували складні вітальні обряди, просте рукостискання було 
звичайним в Центральній Африці, де ще ніколи не ступала нога європей
ця. Перші мандрівники, проникаючи в глиб африканського материка і зна
йомлячись з життям диких племен, зустріли там рукостискання, що було 
непорушним законом ввічливості й гостинності.

Не існує, мабуть, більшої образи для жителя Гамбії, як подати йому 
при зустрічі не правицю, а ліву руку. А в деяких країнах рукостискання 
вважається недостатнім для вираження дружніх почуттів. Нігерійці, на
приклад, тиснучи чиюсь руку, постукують ще по ній великим пальцем. А 
в басейні річки Конго існує звичай подавати обидві руки і, нахилившись, 
дмухати на них.



На деяких островах Океанії рукостискання переходить у своєрідне си
лове змагання, коли, зачепившись середніми пальцями, знайомі тягнуть 
одне одного до себе.

А ось які вправи треба завчити, щоб привітатися з жителями Острова 
Пасхи: виструнчитись, стиснути руки в кунаки і витягти їх перед собою; 
потім підняти над головою і, розціпивши, вільно опустити. У такий спосіб 
остров’яни показують одне одному, що в їхніх руках немає зброї.

Дуже цікаве вітання тібетців. При зустрічі й прощанні молодшого із 
старшим, перший знімає шапку і трохи нахиляє голову, висуваючи при 
цьому язика. Навіть лами дотримуються цього звичаю.

Серед деяких народностей південно-східної частини Індії існує таке 
вітання: зустрічні притискуються ротом і носом до щік і втягують у себе 
повітря. Милуючись, тут говорять не «поцілуй мене», а «обнюхай мене». 
У корінного населення Нової Зеландії — маорі — до цього часу зберігся 
звичай тертися носами. Такий звичай існує і в полінезійців.

У Західній Африці здоровкаються ударом в груди, а в Центральній 
Африці —  ввічливим поклоном і плесканням у долоні, примовляючи при 
цьому відповідні приязні слова.

В айнів чоловік, зустрівши знайомого, спочатку тре долоні, а потім 
підносить їх до лоба. Традиція вимагає, щоб при вітанні чоловіки гладили 
себе по підборідді, а жінки по верхній губі.

Конголезці, здоровкаючись, простягають обидві руки, а потім по черзі 
тихенько дмухають на них. Жителі Танганьїки вітально ляпають одне од
ного по череву, плескають у долоні й тільки після цього обмінюються 
енергійним рукостисканням.

Малайці при зустрічі поплескують одне одного спочатку по обох сто
ронах рук, а потім більш інтимно по губах. Іноді, здоровкаючись, вони 
з’єднують пучки, злегка вдаряють ними по руках, а потому прикладають 
їх до вуст або до лоба.

Японці завжди додержуються традиційного національного звичаю: 
вклоняються при зустрічі кілька разів і запитують про здоров’я і благо
получчя. До оселі японського селянина у взутті не заходять. Гість роз
зувається й сідає навпочіпки. Те саме роблять і хазяї. Сидячи, вони вкло
няються, торкаючись підлоги лобом і долонями.

Колись уклін був найпоширенішою формою вітання. Зараз в Європі, 
як правило, злегка вклоняються при зустрічі лише малознайомі люди. 
Але на Сході невеликий нахил голови є загальноприйнятим виразом ві
тання. В деяких країнах уклін супроводжується жестами, що підкреслю
ють взаємну повагу.

В Індії, наприклад, вклоняючись, піднімають до грудей складені доло
нями руки. Араби ж, вклоняючись, прикладають правицю до лоба, а ліву 
руку до серця, нібито передаючи цим свої думки і почуття.

Люди з племені ваджтджі (Центральна Африка), вітаючись, притиску
ють руки до грудей, потім злегка вклоняються і плескають кілька разів 
у долоні.

Рукостискання з’явилося у сиву давнину як символ договору про мир 
і дружбу. У деяких народів Індії потиск руки був частиною шлюбної це
ремонії. У стародавніх римлян воно теж носило обрядовий характер.

Вітання народів, хоч і різні за своєю формою, гідні поваги, бо вира
жають добрі почуття людей.

ПЛЮС 23 САНТИМЕТ
РИ. На протязі останніх 
двох поколінь зріст японця 
збільшився на 23 сантимет
ри. Лави й парти в школах 
вже відповідно перероблені, 
та найбільшого клопоту за
знають власники кінотеат
рів. Так, власник кіно Ніті- 
гакі в Токіо вже два рази 
переробляв крісла й розши
рював проходи між ними. 
Раніше в кінотеатрі вміща
лося 2640 глядачів, а нині 
лише 2112.

ШАЛЕНИЙ УСПІХ. «Ця 
жінка користалася найбіль
шим успіхом в Японії. На 
неї всі милувалися, але ніх
то не насмілювався набли
зитися. її відвідав сам Мі
кадо, а 800 тисяч японців і 
японок стояли в черзі, щоб 
впасти до її ніг. Одна з 
японських газет відкрила 
для неї спеціальну рубрику, 
щоб люди змогли висловити 
там своє захоплення. Трохи 
стомлена, повернулася вона 
через чотири місяці додому, 
де королює по-старому. Як
що ви не знаєте, хто це, то 
пояснимо: це найважча (1,5 
тонни), найвища (2,05 м) і 
найкрасивіша в світі дама: 
Венера Мілоська».

ШЛЮБ З «ФОРДОМ». 
Реклама нових автомобілів 
Форда, вміщена в журналі 
«Лук», закликає американ
ських дівчат одружуватися 
лише з власниками модер
них автомобілів. «Чоловік, 
що має «Суперторк» Форда, 
безперечно людина з капіта
лом. Одружуйся з ним при 
першій же нагоді!»

ПРОФЗНИЖКА. Муніци
палітет англійського при
морського містечка Тетбері 
розробив проект нового за
кону про покарання за пуб
лічну образу. Проект перед
бачає штраф для винних в 
розмірі .п'яти шилінгів. Що
правда в проекті є поправка: 
матроси платитимуть лише 
один шилінг.
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АВТОГРАФ НА КОН
КУРС. Одній газеті в Гам
бургу спало на думку ого
лосити конкурс на найори- 
гінальніший автограф. Щоб 
здобути перемогу, якась 
хатня господарка попроси
ла американського космо
навта Джона Глена, який 
перебував тоді в Західній 
Німеччині, розписатися у 
неї на лобі. Глен бачив, ма
буть, в своєму житті диваків 
— їх вистачає і в Сполуче
них Штатах, — тому про
хання німецької психопатки 
його не дуже здивувало. 
Американський автограф 
прикрасив німецький лоб.

СОЛОМОНОВЕ РІШЕН
НЯ. Велика суперечка ви
никла в одному з рестора
нів міста Рено (США), ко
ли молода дама, що їла 
устриці, знайшла в одній з 
них перлину. Дама вважа
ла, що перлина належить 
їй, власник ресторану вима
гав перлину собі. Суддя 
вирішив цю справу на ко
ристь супутника дами: той 
замовив устриці і сплатив 
за них.

МЕДИЧНА ПОМИЛКА. 
Шістдесят років тому жод
на страхова компанія не хо
тіла застрахувати життя 
пастора Бруно Обенауса: 
пастор був хворобливою 
людиною, і лікарі передрі
кали йому лише два роки 
життя. Недавно Обенаус, 
що живе зараз в місті 
Гладбеку в ФРН, відсвят
кував свої іменини: йому
минуло 102 роки.

УСПІХ СКУЛЬПТОРІВ.
Виставку робіт трьох яки
хось ультрасучасних скульп
торів у Нью-Джерсі відві
дало протягом місяця не 
більше двадцяти чоловік. 
На знак свого протесту роз
лючені скульптори винесли 
свої твори на вулицю і там 
прилюдно розбили їх кувал
дами. Як повідомляють га
зети, це видовище зібрало 
трьохтисячний натовп.
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Починав Франко Капола не блискуче. Коли йому вже 
минуло тридцять років, він все ще займався дрібними 
крадіжками в Брукліні, на 22-ій вулиці і Черч-авеню. 
Тільки пізніше, коли Франко зустрівся з друзями дитин
ства Ніко Валентіно і Франком Гарофало, справи його 
швидко пішли вгору.

У гангстерському світі США Валентіно і Гарофало зай
мали особливе місце. їхніх прізвищ не було у картоте
ці ФБР під умовним шифром «ДОГ», що означає «не
безпечні, озброєні і люті злочинці». Це були так звані 
«тихі гангстери»: вони торгували наркотиками.

Ось, наприклад, Франко Гарофало. Він був, можливо, 
єдиним ватажком гангстерів, якому власті США, різні 
комісії, суди і прокуратура не могли пред’явити най
меншої провини. Він добровільно повернувся в Італію, 
після того як протягом кількох десятиліть очолював у 
Сполучених Штатах так звану «Маразе», тобто сіціло- 
американську мафію. За 50 років, проведених Гарофало 
в Америці, з ним стався лише один небезпечний випа
док. Це трапилося 1943 року, коли його звинуватили у 
вбивстві Карло Трескі, який в редагованій ним газеті 
«Іль Мартелло» написав дещо про «Маразе». Однак 
Федеральний суд не міг виставити достатніх доказів 
проти Гарофало і виправдав його.

На Сіцілії, куди повернувся Гарофало, він займався 
дещо новою «роботою» —  торгівлею наркотиками.

В Італії наркотики не користуються особливим попи
том, і тому тут не існує великих гангстерських організа
цій по їх розповсюдженню. Найбільше таких організа
цій на американському континенті з центрами в США і 
Канаді. їм потрібні склади, перевалочні бази і центри 
по переробці в таких місцях, де б їх ніхто не турбував.

Сіцілія була таким ідеальним місцем. Наркотики, які 
прибували із Середнього Сходу, тут зберігалися, пе
рероблювалися і перетворювалися на «аспірин» або 
«фруктові соки», перед тим як вирушити у далеку путь 
до Північної Америки.

Річ у тім, що на Сіцілії панує так званий закон мов
чання. Техніку залякування мафія довела тут до такої 
досконалості, що люди ставали глухонімими, а полі
ція — безсилою. Мафія змогла підкупити і деяких мит
них чиновників.

Отже, Сіцілія стала великим центром міжнародної 
торгівлі кокаїном, героїном та іншими наркотиками. 
Трактири в Палермо і Мондело, відлюдні вілли у Ка- 
стелламмаре-дель-Гольфо служили резиденціями ма
фії. Бакалійні лавки від Ени до Калтанісети почали тор
гувати наркотиками вроздріб. Такі, як Франко Капола, 
Філіппо Імперіале, Розаріо Віталіті і Вінченцо Марінес 
очолили цю найвигідкішу торгівлю в світі.

Механізм функціонував ідеально до тих пір, поки кіль
ка років тому відомий італійський поет і громадський 
діяч Данило Дсльчі не повідомив місцеву владу про 
деякі свої підозри. Він помітив, що якісь рибалки лов
лять рибу в заборонених місцях.

Поліція почала стежити і відкрила, що ці «рибалки» 
в дійсності є торговцями наркотиками. Полювання на 
них тривало багато місяців. Була навіть створена пар
ламентська комісія для боротьби проти мафії. Між тим 
Капола і його спільники були спокійні. Вони сподівали
ся, що все буде в порядку.

Однак сталося інакше. Очі й вуха сіцілійців поступово 
відкривалися. До поліції почала надходити цінна інфор
мація. Справа набула такого характеру, що поліція вже 
не могла робити вигляд, ніби вона ні про що не відає. 
Першим був схоплений «мафиозо» Сальваторе Ціца, 
один з найбільших контрабандистів наркотиками.

Потім, одного вечора, на головній вулиці Мілана впав 
порешечений кулями інший «мафйозо», Анджело ла Бао- 
бера. Вважають, що то була справа рук його спільників, 
бо Анджело видався їм не дуже надійним. Але сіцілій- 
ські фабриканти наркотиків уже втратили грунт під но
гами. Цікаво, що коли була заарештована перша десят
ка, вони не виглядали здивованими і поводились так, 
немовби чекали цього.

Так прийшов кінець сіцілійській мафіі. Проте ніхто 
не може бути певний, що вона не відродиться знову.
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КІЛЬКА СЛІВ ПРО АДОЛЬФА ГОФФМЕЙСТЕРА
Польський тижневик «Політика» 

вмістив уривки з нової книжки відо
мого чеського письменника Адольфа 
Гоффмейстера «Портрети написані і 
намальовані».

Новий твір Гоффмейстера цікавий 
тим, що відкриває читачеві ще одну 
грань багатого обдаровання цього 
письменника —  він виступає з книзі 
не тільки як літератор, а й як талано
витий художник. Книжка складається 
з низки нарисів про відомих діячів 
світової культури, і кожен нарис ілю
стрований дотепним, дружнім шар
жем, намальованим самим Гоффмей- 
стером.

З теплим словом про цього митця 
виступає в газеті «Політика» літера
турознавець Міра Міхаловська. Вона 
розповіла в невеличкій статті про 
сповнене цікавих подій і зустрічей 
життя Гоффмейстера, про його твор
чу роботу. 4

«Біографію цієї людини багато хто 
знає, бо вона надрукована в підруч
никах і різних виданнях творів авто
ра, —  пише Міра Міхаловська. — Да
та народження його відома, але це 
найменш важлива дата з усіх дат в 
його житті.

Його предки, які відкрили першу в 
Празі аптеку, заповіли йому залізний 
закон, а саме —  ніколи не лікувати
ся, не ковтати пілюль і мікстур, а за 
найкращі ліки вважати вино або пиво, 
в залежності від «хвороби».

Гоффмейстер виріс у Празі, там за
кінчив юридичний факультет універ
ситету. Він водночас адвокат, худож

ник, карикатурист, письменник (автор 
60 книжок), дипломат -(посол Чехо- 
словаччини у Парижі),, політичний ді
яч, публіцист, мандрівник, історик 
мистецтва, колекціонер, лінгвіст, сце
нарист, поет, драматург, педагог то
що.

Єдина його вада — він не компо
зитор і зовсім не розуміє музики.

Гоффмейстер живе в Празі, в са
мому серці міста. В 'його квартирі 
повно книжок, картин, альбомів, тут 
зібрано одну з кращих у світі при
ватних колекцій китайських скульп
тур та англійської порцеляни.

Господарює тут його дружина Ді
лі, а двоє молодих Гоффмейстерів— 
Мартін і Адам—ходять навшпиньках, 
коли «старий» працює, і сидять у ньо
го на голові, коли він вільний.

А вільний наш герой, буває дуже 
рідко. Якщо не пише, то малює, якщо 
не малює, то викладає--в академії, 
приймає числених гостей з-за кордо
ну, дає інтерв'ю або подорожує. В 
Празі його називають «супутником»—  
не встигнеш побачити, а він уже зник, 
і легше з ним зустрітися у Парижі, 
Москві чи Лондоні, ніж на Вацлав- 
ській площі. Знайти його можна на 
сесіях ООН, ЮНЕСКО, на кінофести
валях, з’їздах письменників чи Кон
гресах захисників миру.

Коротко кажучи —  це людина ве
ликого таланту, тепла і серця, найха
рактернішою рисою якої є те, що 
вона відчуває себе у свій час, епоху—  
як у себе вдома!»

Дружні шаржі А. Гоффмейстера.

Ф. Кафка. Ж П. Сартр. П. П ікассо.

АНГЛІЯ
В театр! «Нью артс» лон

донці побачили нову сати
ричну комедію «Як ставить
ся до себе світ» англійсько
го драматурга Роджера МІл- 
нера. Герой п’єси Френк 
Мур потрапляє в безліч тра
гікомічних ситуацій спочат
ку як демобілізований сол
дат після закінчення другої 
світової війни, потім працю
ючи вчителем в школі для 
дівчат і, нарешті, як коміво
яжер, що продає пральні 
машини. Рецензент газети 
«Дейлі уоркер» Джек Сазер
ленд, схвально відгукнув
шись на прем’єру театру 
«Нью артс», особливо від
значає гру комедійних ак
торів Пітера Бейліса та Пат
риції Рутледж.

ДАНІЯ

Кінорежисер Карл Дрейєр 
має намір приступити до 
екранізації Евріпідової «Ме- 
деї».

З цього приводу режисер 
пише в газеті «Інформа- 
шон»: «Античні сюжети яв
ляють собою невичерпний і 
дуже вдячний матеріал для 
екранізації. їх не треба пере
робляти на сучасний лад, во
ни самі по собі можуть ляг
ти в основу багатьох і бага
тьох фільмів, які сучасний 
кіноглядач дивитиметься з 
великим інтересом».

ІТАЛІЯ

Карикатурист Піно Зац 
працює над мультиплікацій
ним фільмом, сюжетом яко
го є гумористична версія 
біблії і водночас за заду
мом художника — сатира на 
сучасне італійське суспільство.

10 Ш сесвгг
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* * *

Вітторіо де Сіма й Чезаре 
Дзаваттіні мають намір 
спільно зняти новий фільм, 
який був би своєрідним про
довженням «Викрадачів ве
лосипедів». Обидва митці 
підкреслюють, що в наступ
ній своїй роботі вони хотіли 
б відновити кращі традиції 
італійського неореалізму.

* * *

Кінорежисер Мікеландже- 
ло Антоніоні збирається по
ставити балет на вельми не
звичайну тему: в танцях роз
повідатиметься історія... по
грабування банку.

* * *

Режисер Лукіно Вісконті 
знімає фільм за твором 
Альбера Камю «Чужий». Го
ловну роль у ньому викону
ватиме Ален Делон.В подальші плани Вісконті 
входить створення фільму 
про сучасну Італію. «Для 
кожного італійського кіно- 
митця це найбільш вдячний 
матеріал», — каже режисер. 

•Він нагадує, що найкращі 
фільми в післявоєнній Італії 
розповідали саме про життя 
простих італійців.

* * * •

Незабаром в міланському 
театрі «Ла Скала» відбудеть
ся прем’єра балету-мелодра- 
ми «Персефона» Ігоря Стра- 
винського.

В одній з головних ролей 
виступить відома кіноактри
са Ані Жірардо. В цьому 
спектаклі братимуть участь 
не тільки представники хо
реографічного мистецтва, а 
и драматичні актори, бо в 
партитуру балету входить і 
мелодекламація.

КІНОАКТОРИ СПІВАЮТЬ
Жан Маре — головний герой таких 

популярних кінофільмів, як «Небез
печна схожість», «Паризькі таємниці»,
«Граф Монте-Крісто» та ін. —  на 53 
році свого життя дебютує на телеек
ранах Парижа в новому для себе 
амплуа співака.

«Підсумовуючи свій життєвий шлях 
— розповідає Жан Маре, — я вва
жаю, що найщасливішими днями у 
моєму житті були дні моїх дебютів.

Правда, це були часи хвилювання, 
навіть страху, але по тому — і невга
мовних радощів. Ось і тепер *до ме
не немов повернулись щасливі роки 
юності».

За визнанням самого актора, йому 
довелось багато й напружено попра
цювати. Під час свого першого вис
тупу Жан Маре виконав дві пісні на 
слова французького поета Жана 
Кокто.

Майже водночас з Жаном Маре 
перед телеглядачами Італії виступи
ла з виконанням естрадних пісень 
Джіна Лоллобріджіда, яка в юності 
вчилась співати й мріяла стати спі
вачкою.

Незабаром вийдуть і грамофонні 
пластинки з її записами.

«Гадаю, що моє рішення стати спі
вачкою не повинно викликати ніякого 
подиву —  замолоду я вчилась співа
ти. Я дуже люблю класичну музику і 
готувалась до кар'єри оперної спі
вачки. Але кіно стало на перешкоді, 
і тому мрії про те, щоб співати на 
сцені, довелось відкласти на майбут
нє», — сказала Джіна Лоллобріджіда. Джіна Лоллобріджіда.

НОВА КОМЕДІЯ ДЮРРЕНМАТТА
Нещодавно в Цюріхському театрі 

відбулась прем’єра комедії Дюррен-. 
матта «Метеор».

Герой п'єси — тяжко хворий пись
менник Вольфганг Швіттер — за вис
новками лікарів, перебуває на грані 
смерті. Але смерть до Швіттера все 
не приходить,, і це дратує і лікарів, і 
родичів хворого. Вони не дають йому

спокійно провести останні дні життя. 
Всі люди, що оточують письменника, 
розмовляють тільки про смерть, і 
зненацька самі один по одному вми
рають: спочатку дружина письменни
ка, потім пастор, молодий художник.

Новий твір Дюрренматта — це го
стра сатира на сучасне буржуазне су
спільство.

Ані Жірардо.

НДР

Ще два німецьких літера
тори стали лауреатами по
чесної літературної премії 
імені Генріха Гейне. Це один 
з найвідоміших і найпопу-

«АМЕРИКАНСЬКИЙ БАЛЕТНИЙ ТЕАТР»
Історія існування американського 

балету не налічує і трьох десятків ро
ків* Найбільша балетна трупа США —  
«Американський балетний театр» —  
була створена двадцять сім років то
му, і зараз в ній працює лише друга

генерація майстрів хореографічного 
мистецтва.

«Американський балетний театр» — 
це злагоджений великий ансамбль з 
широким репертуаром, який гастро
лює в багатьох країнах світу. В цьо-
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горічному репертуарі театру балети 
«Лебедине озеро» Чайковського, «Ве
сіллячко» Стравинського, «Тема і ва
ріації» Баланчина, «Вогняний стовп» 
Шенберга, «Сільфіда» Шнейцгоф- 
фера.

Розповідаючи про виступ амери
канських танцівників на сцені «Нью- 
Йорк Стейт Сіетер», рецензент жур
налу «Нью-Йоркер» Уїнтроп Сард
жент пише:

«Прем'єра почалася, певна річ, 
другою дією балету «Лебедине озе
ро» — в нових декораціях художника 
Олів’є Сміта і традиційній постанов
ці Л. Іванова, модернізованій балет
мейстером Девідом Блером».

Балет Стравинського «Весіллячко» в 
постановці Джерома Роббінса не

справив на рецензента такого гарно
го враження, як «Лебедине озеро».

Він пише: «Я бачив дві постановки 
цього балету в 1929 і 1936 роках, і в 
обох випадках оркестр містився там, 
де йому споконвіку належить місти
тись, тобто в оркестровій ямі, а сце
на повністю була в розпорядженні 
балетної трупи. В новій версії містера 
Роббінса оркестр розташований на 
сцені між танцівниками і задником. 
На передньому плані, таким чином, 
ми бачимо російських селян кінця 
минулого сторіччя, за ними здійма
ються сучасні фортепіано, диригент 
і музиканти в білих краватках та смо
кінгах, а задник відтворює православ
ні ікони. На мій погляд, така суміш, 
м'яко кажучи, недоречна».

лярніших поетів Німецької 
Демократичної Республіки 
Вальтер Вернер і публіцист 
Гейнц Кноблох, автор чис
ленних фейлетонів і статей 
на літературні та громад
сько-політичні теми, а також 
цікавого дослідження про 
фейлетон як самостійний 
жанр у публіцистиці.

# * *

Композитори республіки 
написали кілька цікавих 
творів до 20-річчя з дня за
снування Соціалістичної єдиної партії Німеччини. 
Гюнтер Кохан створив кан
тату «Попіл Біркенау» на 
текст однойменного вірша 
Стефана Хермліна. Ораторію 
на вірші Макса Ціммерінга 
написав композитор Ганс 
Наумількат.

ЕКРАНІЗАЦІЯ ТВОРУ БАЛЬЗАКА
Роман «Втрачені ілюзії» і його про

довження «Розкоші і злидні куртиза
нок» —  два великих полотна, на сто
рінках яких зустрічаються і діють 
майже всі головні персонажі Бальза- 
ківської «Людської комедії». Сам 
письменник, присвячуючи роман 
«Втрачені ілюзії» Віктору Гюго, пи
сав, що це «найвірогідніша життєва 
історія».

Нещодавно паризьке телебачення 
показало прем'єру нового фільму, 
створеного за романом «Втрачені 
ілюзії» режисером Морісом Казене- 
вом. В ролі Люсьєна де Рюбампре 
виступив молодий французький актор 
Ів Реньє.

Рецензуючи фільм «Втрачені ілю
зії» на сторінках газети «Юманіте ді- 
манш», один з найвидатніших бальза- 
кознавців світу Андре Вюрмсер пи
ше: «Безперечно,1 в кінематографіч
ній версії не можна було відтворити 
всю різноманітність персонажів, усю 
складність інтриги і дії в романі, всі 
його нюанси й соціальне тло. Але ми 
вдячні Морісу Казеневу за те, що 
своїм фільмом він безперечно при
мусив телеглядачів ще раз перечита
ти цей чи не найкращий твір фран
цузької літератури і, до того ж, чи не 
найцікавіший. Бальзакознавці не мо
жуть вимагати більшого ніж те, що 
зроблено у фільмі».

* * $

Новий фільм режисера 
Вольфганга Людерера «Жи
вий товар», що його незаба
ром випустить на екрани 
студія «Дефа», відтворює 
один з наижахливіших епі
зодів минулої війни, пов'я
заний із злочинною діяль
ністю Адольфа Ейхмана. 
Сценарій фільму, в основу 
якого покладені нові архівні 
матеріали, викриває також 
злочини деяких нинішніх 
боннських державних І по
літичних діячів—таких, зо
крема, як статс-секретар 
Віалон, один з лідерів ХДС 
Курт Бехер та Інші.

ПОЛЬЩА
У Варшаві відкрито ви

ставку малюнків відомого 
польського карикатуриста й 
сатирика Шімона Кобилінсь- кого.

Рецензент газети «Трибу
на люду» пише з цього при-

«Йобилінський — надзви
чайно зіркий карикатурист, 
його сатира завжди влучає в ціль.

Він чудовий майстер по
літичної карикатури, тут 
відкривається весь його талант художника».

* * *

Відомий польський компо
зитор Тадеуш Берд працює 
над оперою за новелою 
Джозефа Конрада «Завтра», 
яку варшавський Великий 
театр покаже на Міжнарод
ному фестивалі «Варшавська бсінь 1966».

Кадр з фільму «Втрачені ілюзії».

СЕНЕГАЛ
Влітку цього року в Дака- 

рі відбудеться кінофестиваль 
країн Африки. В ньому візь
муть участь кіномитці моло
дих* незалежних держав аф
риканського континенту — 
Гани, Гвінеї, Малі, Нігерії, 
Сьєрра-Леоне та інших, а та
кож Ефіопії. Для переможців 
фестивалю встановлено кілька премій.
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СІРІЯ
Преса дуже прихильно від

зивається про першу велику 
виставку творів молодого 
художника Бурхана Каркут- 
лі. Улюблений жанр _ митця 
— портрет. Останнім часом 
він створив кілька циклів— 
«Жінки Сірії»» «Наша мо
лодь»» «Робітники» та інші. 
Художник працює в реаліс
тичній манері» продовжуючи 
водночас кращі національні 
мистецькі традиції.

Б. Каркутлі. З циклу 
«Жінки Сірії*.

США
Популярний американсь

кий музикант І співак Ерл 
РобІнсон має намір зняти 
фільм про Джо Хілла» в яко
му він сам виконає бала
ду про цього героя амери
канського робітничого руху. 
Режисер майбутнього філь
му Ерл Робінсон і про
дюсер Лоренс Говард оголо
сили конкурс на виконання 
ролі Джо Хілла. В конкурс 
візьмуть участь найвідоміші 
американські та англійські 
актори: Марлон Брандо,Кірк 
Дуглас» Берт Ланкастер» Пі
тер О’Тул, Антоні Квін, 
Френк Сінатра та інші.

ФРН
Відомий режисер Вольф

ганг Штаудте написав по
вість «Діалог з -убивцею». 
Матеріал для цього твору да
ли йому процеси над гітле
рівськими злочинцями, які 
відбуваються тепер в Захід
ній Німеччині. Проте Штауд
те має намір також екранізу
вати свій твір і вже готує 
сценарій.

ФРАНЦІЯ
Кінорежисер АнрІ Кольпі, 

автор відомого радянському 
глядачеві фільму «Така дов
га відсутність», завершив у 
Бухаресті зйомки нової кар
тини «Заради безіменної 
зірки» — за п’єсою румун
ського письменника Міхал 
Себастьяна. Головну жіночу

ПЕРШИЙ НОМЕР «ПОЕЗІЇ»
Нещодавно польські любителі пое

зії отримали приємний подарунок — 
перший номер нового щомісячника 
«Поезія». Сюди увійшли вірші Іваш- 
кевича, Яструна, Стерна, П'єхаля, 
Пшибося та багатьох інших поетів 
старшого і молодшого поколінь.

В журналі знайшлося місце і для 
спогадів: Юліан Кшижановський пи
ше про Кохановського, Зігмунт Яку- 
бовський — про Тетмайєра, а Мечи
слав Яструн та Юліан Пшибось роз
повідають про свої поетичні експери-

РОЗПОВІДАЄ
У творчому доробку 37-річного 

бразільського режисера Нельсона 
Перейра дос Сантоса не так уже і 
багато фільмів —  лише три самостій
ні роботи. Але його справедливо вва
жають засновником нової бразіль- 
ської кінематографії. Його картина 
«Ріо, 40 градусів» на міжнародному 
кінофестивалі у Карлових Варах була 
удостоєна премії.

Рідному місту присвятив дос Сан
тос і свій другий фільм «Північна 
околиця Ріо», а останній його твір 
«Змарноване життя» —  був відзначе
ний на фестивалі в Канні аж трьома 
преміями.

Нещодавно дос Сантос поділився 
в пресі своїми поглядами на історію 
вітчизняного кіно: «Бразільська кіне
матографія почала робити перші кро
ки в тридцятих роках. Саме тоді наш 
екран заговорив рідною мовою, але

Кадр я фільму дос Сад

менти. Спеціальний розділ «Поезії» 
присвячується поетичним дебютам. В 
ньому Тимофій Карпович знайомить 
читачів з першими творами Рафаля 
Воячка. Крім того, читач прочитає в 
номері працю Юліуша Гомулицького 
про новознайдений переклад Данте, 
що належить перу Норвіда, а також 
цікаві переклади з іноземних поетів, 
рецензії на поетичні твори.

Номер прикрашають репродукції 
творів Генріка Сташевського.

ДОС САНТОС
тодішні фільми були переважно ет
нографічні або просто розважальні. 
В перше десятиріччя після другої 
світової війни почали з'являтися філь
ми зовсім іншого характеру. Нова 
течія не мала якогось певного есте
тичного кредо, в центрі уваги худож
ників цього напрямку були пекучі со
ціальні проблеми. Ми зрозуміли, що 
можна робити фільми без золотово
лосих красунь, які досі наводняли на
шу кінопродукцію.

Ми розповідали про найзлиденніші 
райони Бразілії, показували, в яких 
страшних умовах животіють прості 
люди.

Тепер працювати у нас стало знач
но складніше. Відомо, що група на
ших кіно- і театральних працівників 
зазнала репресій лише за те, що во
ни засуджували інтервенцію США 
проти Домініканської республіки».
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МУЗИКА БОРОТЬБИ ЛІКАРЯ

«Пісня про Сотіріоса Петруласа», 
«Пісня про волю», «Пісенька про 
продажних міністрів» —  ці й десятки

МікІс Теодоракіс.

інших ліричних і гнівних пісень спі
вають у ГреціТ. В країні добре зна
ють ім'я автора — Мікіса Теодоракі- 
са, талановитого композитора, видат
ного громадського діяча, сміливого 
борця проти реакції.

М. Теодоракіс — депутат грецького 
парламенту від Єдино? демократич
ної лівої партії Греції (ЕДА), керівний 
прогресивної молодіжної організації 
«Молодь Ламбракіса», блискуч 
оратор і публіцист. Та головна йо 
зброя — музика. Пісні цього комп; 
зитора поширюються з блискавичною 
швидкістю.

Ось один тільки приклад. За три 
дні по тому, як грецькі реакціонери 
вбили студента Сотіріоса Петруласа, 
Мікіс Теодоракіс написав пісню про 
нього. Вже наступного дня в Афінах 
демонстранти вийшли на вулиці з ці
єю гнівною піснею на устах. Ще че
рез кілька днів вона облетіла всю 
Грецію. Уряд заборонив виконання 
творів Теодоракіса по радіо і теле
баченню, були заборонені навіть кі
нофільми, музику до яких він напи
сав. Тоді студенти, молоді робітники, 
школярі почали збиратись у парках, 
на міських площах і співати пісні лю
бимого композитора. А «Пісня про 
Сотіріоса Петруласа» стала гімном 
організації «Молодь Ламбракіса».

«На заборону моїх творів, — каже 
сам Мікіс Теодоракіс, — я відповім 
новими піснями. Я понесу їх у робіт
ничі квартали, найвіддаленіші села, 
туди, де живуть прості люди Греції».

Цюріхський оперний те
атр поставив дві одноактні 
опери італійського компози- 
тооа Луїджі Даллапіккола — 
«Нічний політ» і «Ув'язне
ний».

Тему для «Нічного польо
ту» підказала композиторо
ві одна з новел Сснт-Екзю- 
пері. Сюжет опери «Ув'язне
ний» навіяний твооом Шар
ля де Костеоа «Тіль Улен- шпігель».

Швейцарський музичний 
критик Вальтер Гартман на
зиває музику до обох опер 
героїко-ліричною. Він під
креслює, що Луїджі Далла
піккола наділив своїх героїв 
виразними музичними ха
рактеристиками.

ОСТАННІ РОКИ БЕДРЖИХА БАЦЛАВКА
Бедржих Вацлавек увійшов в істо

рію чеської культури не тільки як ви
датний літературознавець, пропаган
дист ідей соціалістичного реалізму, 
але і як полум’яний публіцист-боєць, 
що в роки окупації віддав своє перо 
на службу народу.

У квітні 1940 року Бедржих Вацла
век пішов у підпілля. Під різними 
іменами вів роботу, доручену йому 
Комуністичною партією Чзхословач- 
чини, членом якої він був.

У 1942 році на квартирі скульптора 
Я. Дворжака в Празі був затриманий 
«чиновник» Ф. Грдіна, справжнього 
імені якого гестапівці так і не дізна
лися. Після нестерпних катувань він 
помер 5 березня 1943 року в Освєн- 
цімі.

Тільки значно пізніше стало відомо, 
що під іменем Грдіни був заарешто
ваний і замучений Бедржих Вацла
век. Цю сторінку біографії чеського 
героя відтворює збірка «Останні ро
ки Б. Вацлавка», видана в Празі під 
редакцією скульптора Дворжака.

Збірка містить досі ніде не опуб
ліковані спогади й уривки з матеріа

лів, які вже бачили світ раніше. Тут 
вміщена й розповідь О. Вашка про 
підпільну роботу Вацлавка в Оломоу- 
ці в перші дні окупації. Вашка допов
нює І. Грубий, розповідаючи, як го
тувались підпільні видання, зокрема 
збірка антинацістських народних пі
сень, що вийшла в 1940 році при ак
тивній участі Вацлавка.

Про багатогранну діяльність Вац
лавка в підпіллі розповідають пись
менники П. Ілемкицький, Ст.-К. Ней
ман, М. Майєрова, М. Пуйманова, пе
рекладачка М. Марчанова, художник 
Ф. Грживна.

В збірці вміщені також розповіді 
людей, разом з якими Вацлавек сидів 
у Панкраці і Освєнцімі.

Дуже цінною є документальна час
тина збірки. Тут уперше опублікова
но документи й листи, що детально 
висвітлюють діяльність Вацлавка, зо
крема його участь у написанні Мані
фесту чеських письменників «Зали
шимось вірними» (травень 1938 р.), а 
також виданої в роки окупації Прог
рами про роль письменника в русі 
Опору тощо.

Сцена з опери «Нічний 
політ» у Цюріхському 

театрі.

ЯПОНІЯ
За визнанням японської 

преси, «Театр актора», за
снований кілька років тому 
в Токіо, став одним з най- 
популярніших у країні. Очо
лює цей колектив відомий 
режисер Кореа Сенда, він 
проголосив курс на твори 
революційної драматургії. 
Репертуар театру складаєть
ся з радянських п'єс, творів 
прогресивних драматургів 
світу.
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ТУРИСТИ В АФРИЦІ
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з в е р т а є т ь с я  я к а с ь

їа л іс т ь ,  а л е  ч и  н е  С к а 
ж е т е  ви  м е н і ,  с к іл ь к и  в а м  р о к ів ?

— Це залежить від ваших намірів! ~  від
повів Шоу.

Бернард Шоу про Орлеанську діву: «Жан
ну д'Арк спалили на вогнищі, а Наполеон 
помер в ліжку на острові св. Єлени. Це до
водить, що куди небезпечніше бути святою, 
ніж загарбником».

Бернард Шоу не дуже любив Шекспіра і 
ніколи не бував на вечорах, присвячених 
його пам'яті.

«Я давно вже покинув відзначати свій 
день народження, — поясняв письменник,— 
то для чого мав би робити це для Шек
спіра?»

З промови делегата з'їзду англійських 
тред-юніонів Боба Едвардса: «Англійська
економіка нагадує потяг з вагонами трьох 
класів. У першому класі їдуть банкіри й фі
нансисти, в другому — урядовці, в третьо
му — робітники. Коли поїзд затримується, 
пасажирам першого класу пропонують за
лишатися на своїх місцях, пасажирам дру
гого класу — йти пішки, а тим, хто їде в тре
тьому класі, — вилізти й штовхати вагони».

Французький письменник Роб-Грійє на за
питання про шкідливість тютюну відповів 
так:

— Є лише одна невиліковна хвороба — 
це життя. Від неї завжди помирають,

150

— Напевне, так тут позначають ресторан. їдьмо!

— В нашій сім’ї лише мій чоловік не.любить та
кі прогулянки!

Додаткові знаки для нападаючих,



У ЛІКАРЯ

Видатний французький критик Сент-Бев 
так написав про Бальзака: «Пан Бальзак ви
дав уже 100 томів творів, яких ніхто ніколи 
не читатиме».

Під час концерту, на якому диригував ві
домий композитор Даріус Міло, почувся 
голосний сміх присутнього в залі автора ба
гатьох комедій Марселя Ашара. В антракті 
диригент підійшов до нього:

— Я не розумію, чому ви смієтеся, коли 
я диригую. Я іноді дивлюся ваші комедії і 
запевняю, що ще ніколи не сміявся під час 
спектаклю.

Американський педагог Джон Руле напи
сав в одному із своїх підручників: «Юнак 
мусить бунтувати проти усталених побуто
вих звичаїв своєї країни, щоб пізніше маги 
змогу краще їм підкорятися».

Відомого німецького математика Давида 
Гільберта запитали якось про успіхи одного 
з його учнів.

— Ах, це ви про того самого? — перепи
тав вчений. — Так він же змінив свій фах, 
став тепер письменником. Для заняття ма
тематикою в нього просто не вистачало 
фантазії.

— Ось книга скарг, запишіть, на що скаржитеся!

— Пане директоре? Я негайно ж іду до вас для 
доповіді...

В ГОТЕЛІ

Директор докоряє друкарці:
— Коли б я не прийшов до вас, ви завжди 

байдикуєте! Чому це так?
— Бо у вас гумові підошви.

Художник-абстракціоніст одружився. Че
рез кілька місяців зустрівся з другом і той 
питає його:

— Ну, як ви живете з дружиною?
— Добре, — відповів художник, — жінка 

готує їжу, я малюю. А ввечері сідаємо і від
гадуємо, що я намалював і що вона зва
рила. —  Хропите? Ні? Тоді ставайте зліва!
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ПРОФЕСОР ФІЛЮТЕК І ЙОГО ЦУЦЕНЯ.

•  9

Мати запитує восьмирічного Джона:
— Чому ти побив цю дівчинку?
Джон відповідає:
— Ми гралися з нею в Адама і Єву, а во

на, замість пригостити мене яблуком, сама 
його з'їла!

— Чи здійснилася якась із ваших дитячих 
мрій?

— Так, коли мати зачісувала мене частим 
гребенем, я мріяв стати лисим.

Дід радить онукам:
— Якщо у вас колись буде горе і ви за

хочете про нього забути, раджу вам негай
но взути тісні черевики.

9

Поліцейський комісар допитує свідка:
— На якій відстані від місця події ви пе

ребували після першого пострілу?
— Коло десяти метрів.
— А після другого?
— Щонайменше за 300 метрів.
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В бюро найму робочої сили приходить 
чоловік: '

— Мені потрібна продавщиця в конди
терську.

— Якою вона має бути? — питає чиновник 
бюро.

— Хворою на діабет! У

У Парижі, на театральній афіші спектаклю 
«Моя дружина — пантера» хтось дописав: 
«Моя — також!»

«Сучасна молодь обожнює розкоші. їй 
бракує добрих манер, вона не визнає авто
ритетів і не виявляє ніякої поваги до людей 
старшого віку. Сучасні діти — справжні ти
рани. Вони не підводяться з місця, коли 
старший входить до кімнати, зухвало відпо
відають батькам, займаються пустими ба
лачками в товаристві однолітків і тиранять 
своїх вихователів».

Ця думка висловлена 2 300 років тому 
Сократом.
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Пацієнт скаржиться психіатрові:
— Мене весь час переслідує один і той 

самий кошмар. Я бачу уві сні, що до мене 
наближається Софі Лорен, цілує мене і ви
ходить геть з кімнати.

— І ви це називаєте кошмаром? — дивує
ться лікар.

— Звичайно, бо, виходячи, вона щоразу 
так грюкає дверима, що я негайно проки
даюся1

В одному з вищих учбових закладів Пари
жа професор так охарактеризував якогось 
студента: «На лекціях, як правило, спить,
але принаймні не хропить».

Оголошення австрійської газети: «Моло
дий інтелігентний чоловік, трохи легковаж
ний, шукає собі подругу життя. ї ї  багатство 
не буде перешкодою до шлюбу».

З листівки, надісланої з Лондона: «Не
можна твердити, що тут весь час іде дощ. 
Трапляються дні, коли спускається туман 
або падає сніг, інколи також дме сильний 
вітер».

Розмовляють дві приятельки:
— Я чула, ти збиралася одружитися з 

Джорджем?
— Я розірвала з ним усякі стосунки.
— Що ж сталося?
— Коли він довідався, скільки коштують 

мої туалети, він покинув мене й зробив 
пропозицію моїй коавчисі.

З листа до редакції газети в Едінбургу 
(столиця Шотландії): «Якщо будете далі
друкувати дотепи про скупість шотландців, 
я завтра перестану позичати вашу газету в 
сусіда».

В африканських джунглях зустрілися два 
мисливці:

— Ви вже давно полюєте на слонів?
— Ні, я, власне, приїхав ловити метеликів, 

але загубив свої окуляри.

Один з американських сатириків так вис
ловився про квартет Бітлсів: «Як приємно 
бачити, що Англія вже досягла нашого куль
турного рівня!»

Об'ява в одній американській поліклініці: 
«Просимо шановних пацієнток не розпові
дати одна одній ознак своєї хвороби. Це 
дуже дезорієнтує лікарів».

З листа шотландця: «Я завжди пам'ятати- 
ту своїх батьків. До кінця своїх днів я збері
гатиму золотого годинника, якого батько 
продав мек! не смертному ложі».

Із листа читача до французької газети: 
«У Франції ні про що не дізнаєшся заздале
гідь, за винятком хіба тем письмових робіт 
на іспитах».

У джунглях лев зустрічає тигра і запитує 
його:

— Хто король джунглів?
— Ти, звичайно, — відповідає тигр.
Лев іде далі й зустрічає слона:
— Хто король джунглів?
У відповідь слон хапає лева хоботом, 

розгойдує його кілька разів і, замість від
повіді, міцно вдаряє об дерево. Лев, насилу 
підводячись, сердито запитує:

— Якщо ти не знаєш, що відповідати, то 
не обов'язково так брутально поводитися!
•

Англійська леді виховує хлопця:
— Май на увазі, що на ввічливості ще ні

хто нічого не втрачав.
— Як? А місце в автобусі?! — запитує 

юнак.

Цікаві визначення:
Цинік — людина, яка вголос говорить те, 

про що ми думаємо.
Час — розв'язує багато проблем; нічого 

не розв'язує; час від часу його доводиться 
вбивати.

Старанний — так називають співробітника 
установи, коли про нього вже нічого іншого 
не можна сказати.

Миша — єдине звірятко, яке народжує 
гора.

Склянка води — кількість рідини, в якій 
дехто може потонути.
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До поліцейського комісаріату приводять 
п'яного. Поліцай питає:

— Як ваше прізвище?
— Не пригадую, але, може, у вас є теле

фонний довідник?
— А навіщо він вам?
— Ви читайте його вголос від початку. А 

коли натрапите на моє прізвище, я вас зу
пиню.

Мати докоряє восьмирічній дочці:
— Що з тебе буде, коли ти так мало їсти

меш?
— Манекенша.

Чотирирічний Лаціко пустує. Мати загро
жує виміняти його на слухняного хлопчика.

— Це тобі не вдасться!
— Чому?
— Хто ж віддасть хорошого за поганого?

— Звідки в тебе завжди гроші, Манутко, 
адже твій чоловік дуже скупий!

— Коли мені потрібні гроші, я сварюся з 
ним і кажу, що переїду до матері. І він зав
жди дає мені сто форинтів на квиток.

— Будьте так ласкаві, позичте мені 20 фо
ринтів, бо я забув дома гаманець.

— Ось вам 70 філерів на трамвай*—їдьте 
додому за гаманцем.

Чоловік з дружиною пішли на виставку. 
Він зупинився біля макета трамвая і довго 
не відходив від нього.

— Чого це ти вирячився, — гримнула на 
нього жінка. — Невже ніколи не бачив трам
вая?!

— Так. Не бачив. Порожнього ніколи ще 
не бачив.

— Досить вже з мене цих модерних мебліві

ТОРЕАДОР У ЛІКАРНІ

ІОІ

— Пане тореадоре, до вас прийшов відвідувач.
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КНИГА
ПРО
НАЙБЛИЖЧИХ
СПІЛЬНИКІВ

Мистецтво Заходу — ба
гатогранне й суперечливе. 
Створене в умовах гострої 
боротьби класів, воно відби
ває непримиренно ворожі 
світогляди буржуа і про
летарів, складається з вели
кої кількості найрізноманіт
ніших «ізмів», мистецьких 
напрямків, методів і стилів, 
кожен з яких найкраще й 
найяскравіше виражає те, 
що владно диктує авторові 
його ідеологія, його світо
гляд. Часом світогляд вхо

дить у протиріччя з талан
том митця, його творчим ме
тодом, тоді виникають і 
твори, в яких є супереч
ливі компоненти. Письмен
ник може лояльно ставитись 
до капіталістичного ладу, 
що існує в його державі, і 
водночас писати твори, які 
об’єктивно найгостріше кри
тикуватимуть цей лад. При
кладів тому можна найти 
безліч, починаючи від Опо
ре де Бальзака і кінчаючи 
Сомерсетом Моемом, Д ж о

ном Стейнбеком та багать
ма, багатьма іншими. Чита
ючи так і твори, як «Лице
д ії» , з приємністю відзна
чаєш, що реакційний світо
гляд Моема не завадив йому 
поповнити цим твором 
справжню «Людську коме
дію» англійського буржуаз
ного суспільства, викрити 
лицемірство, нещирість, го
лий розрахунок, п ідступ
ність, які панують серед чле
нів цього суспільства. Р а 
дісно відчувати, що Стейн- 
бек подолав певну відста
лість своїх поглядів, наївне 
й пасивне ставлення до май
бутнього Америки і в таких 
романах, як «Грона гніву» 
або «Зима тривоги нашої», 
об’єктивно виніс суворий ви
рок американській дійсності. 
Ми, радянські люди, глибо
ко захоплюємося талантами 
цих видатних представників 
літератури Заходу, хоча й з 
прикрістю відзначаємо, що 
часом світогляд заважає та 
лантові розгледіти перспек
тиву, в якій розвивається су
часне йому ж иття.

Та як приємно усвідомлю
вати, що в новітній західній 
літературі існують чудові, 
глибоко обдаровані пись
менники, світогляд яких не 
заважає, а навпаки, допо-  ̂
магає їхн ій  творчості, глибо
кому розумінню того, в яко
му напрямку розвивається 
ж иття. Усвідомлення пере
дової, революційної ролі ро
бітничого класу, марксист
сько-ленінський світогляд 
таких письменників дозво
ляє їм бачити життя в його 
революційному розвитку, а 
отже, і вивчати кожне ви
значне суспільне явище в 
його перспективі, свідомо 
стояти на боці комуністич
них і робітничих партій, 
брати участь в їхн ій  боро
тьбі своїм натхненним сло
вом, правдивим відобра
женням дійсності, яка в 
усьому світі розвивається 
під знаком перемоги кому
нізму.

Особливо радісно усвідом

и в



люватп, що творчість таких 
письменників розвинулася п 
розвивається під впливом ве
ликих ідей, які перемогли в 
нашій країні; що ці люди — 
наші щирі друзі й спільни
ки. За інших соціальних 
умов вони творять спільну з 
нами мистецьку справу. Ме
тод соціалістичного реаліз
му є також і їхн ій  творчий 
метод. Ми можемо тільки 
пишатися своїми друзями, 
які спромоглися знайти пра
вильний шлях у ж итті й 
творчості, піти проти течії 
буржуазного мистецтва, зу
міли побачити більш-менш 
віддалену в часі перемогу 
комунізму в їхній країні і в 
темній ночі капіталістичної 
дійсності звернути свій по
гляд на ясні зорі, що св ітять 
з Країни Рад. Тим-то і самі 
їхн і твори, і книжки про та 
ких письменників ми сприй
маємо з великою радістю і 
з тим почуттям теплоти, яке 
виникає від зустрічі з доро
гими друзями.

Одним із досліджень, при
свячених творчості найбільш 
близьких до нас письменни
ків капіталістичного Заходу, 
творчості, породженої ідея
ми пролетарської революції 
та ї ї  живим прикладом — 
Великою Жовтневою соціа
лістичною революцією — є 
дослідження московського 
вченого Федора Н аркір ’єра 
«Французская революцион
ная литература (1914— 
1924)», яке нещодавно ви
йшло у видавництві «Н ау
ка» надто маленьким, на 
жаль, тиражем у 2300 при
мірників. Ф . С . Наркір ’єр 
звернувся до часів виник
нення пролетарської рево
люційної течії в літературі 
Ф ранції, одній із иайбагат- 
ших літератур світу.

Твори Анрі Барбюса спра
вили приголомшливе вра
ження иа читачів цілого св і
ту. Л ітературна група 
«Кларте», що ї ї  очолював 
Анрі Барбюс, а деякий час і 
Ромеи Роллам, має також 
всесвітню популярність. Іме
на таких авторів, як Раймон

Лефевр, Поль Вайяи-Ку- 
тюр’є, Ж орж Ш енев’єр, Л у ї 
Делюк та іи.. — цс імена 
письменників і поетів, які 
стали окрасою молодої 
революційної літератури 
Ф ранції. Нареш ті, револю
ційна французька л ітерату
ра десятих— двадцятих ро
ків нашого століття згодом 
породила таких визначних 
письменників, як Л у ї Ара
гон і Ельза Тріоле, Поль 
Елю ар, П ’єр Куртад , П ’єр 
Гамарра, Робер Мерль, 
П ’єр Гаскар, Арман Л ану, 
М артіна Моно, Елен Парме- 
лен, Моріс Понс та багато, 
багато інших. Сьогодні 
французька революційна л і
тература, вірний друг бага
тонаціональної радянської 
літератури, відданий боєць 
за справу пролетаріату — 
це велика й впливова л іте 
ратура соціалістичного реа
лізму, яка в умовах кап іта
лістичного суспільства пов
торює колективними зусил
лями подвиг великого росій
ського пролетарського пись
менника Максима Горького, 
«Матері» якого, між іншим, 
вона у великій мірі зобов’я
зана власним народженням.

Дослідження Ф . С . Н ар
кір ’єра — докладне й глибо
ке. Розповіді про революцій
ну л ітературу' Ф ранції 
1914— 1924 року передує ог
ляд творчості таких пись
менників, як англійські чар
тисти й революційні . поети 
1848 року, огляд драматур
г ії  Гауптмана, Верхарна й 
Максима Горького, творів 
Серафимовича й Нексе, ро
ману англійця Роберта 
Трессела «Філантропи з по
дертих штанях», який вва
жається «справжнім наріж
ним каменем соціалістично
го реалізму в Великобрита
н ії» , творів Джека Лондона 
й Анатоля Франса, Ежена 
Потьє, Ж ю ля Валлеса й В ік 
тора Гюго, Ромена Роллана 
й Роже Мартен дю Гара.

«Новий художній метод,— 
пише Ф. Н аркір ’єр у вступі 
до свого дослідження, — не 
міг втілитися в життя без

необхідних історичних пе
редумов. У  Росії вони виник
ли у вогні революції 1905 
року. У  Ф ранції це був про
тест народних мас проти ім 
періалістичної війни».

Це — причина історична, 
«позалітературна», яка, зви
чайно, визначила собою поя
ву й дальший розвиток пев
ного творчого методу. Цей 
метод виріс із критичного 
реалізму, дітищ а передової 
літератури X IX  сторіччя. Ав
тор справедливо зазначає: 
«Універсальність і нещад
ність критика, глибока роз
робка образу позитивного 
героя як творчої, активно 
діючої сили, пильна увага до 
життя широких шарів сус
пільства — все це підводило 
літературу до нового рубе
жу. Соціалістичний реалізм 
стає закономірним, необхід
ним етапом у розвитку на
ціональної французької л і
тератури».

І далі Ф . Н аркір ’єр, иа 
матеріалі сотень літератур
них творів і критичних ста
тей, французьких і наших, 
докладно розглядає: перші 
кроки літератури соціалі
стичного реалізму у Фран
ц ії. Той висновок, що ця л і
тература виникла . не сама 
по собі, а . як закономірне 
продовження літератури 
критичного реалізму, надає 
книжці особливої цінності. 
Адже, аналізуючи твори де
яких. представників критич
ного р'еалізму, не можеш не 
помітити в них і стверджую
чих мотивів і образів героїв, 
що, здавалося б, є прерога
тивою творів реалізму соціа
лістичного. З другого боку— 
в творах революційних і 
пролетарських письменників 
течія критична часом буває 
дуже міцна. Причиною цьо
го, звичайно, є зв’язок обох 
цих методів. Відомі слова 
В . І. Леніна про Барбюсів 
«Вогонь»:

«Одним з особливо наоч
них підтверджень скрізь спо
стережуваного, масового 
явища зростання революцій
ної свідомості в масах мож
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на визнати романи Анрі 
Барбюса: «Lc feu» («В  огні») 
та «C larte» («Я сн ість» )... 
Перетворення зовсім темно
го, цілком пригніченого іде
ями й передсудами обивате
ля й масовика в революціо
нера саме під впливом війни 
показано надзвичайно силь
но, талановито, правдиво». 
Та  не тільки комуністи так 
прихильно оцінили епохаль
ний твір Барбюса. Невипад- 
ковим є також і той факт, 
що представники старого, 
критичного реалізму вітали 
появу таких творів, як, на
приклад, Барбюсів «Во
гонь». Письменник Рай- 
мон Лефевр писав своє
му другові в листі: «Я 
допіру від Анатоля Франса. 
В ін  довго розмовляв зі мною 
про «Вогонь», який він вва
жає найвидатнішим твором 
французької л ітератури... не
зрівнянно вищим від усього, 
що створили в епічному 
жанрі Гюго й Золя». Найви- 
датніш і письменники Ф ран
ц ії палко вітали появу і 
«Вогню», і другої книжки 
Барбюса «Ясність». Ромен 
Роллан порівнював «Я с
ність» з симфонією, автор 
«Орляти» й «Сіраио де Бер
жерака» Едмон Ростан в за
хопленому листі відзначав 
«чудову всепереможну силу 
Мистецтва Правди», якою 
відзначалися Барбюсові тво
ри. Моріс Метерлінк назвав 
«Вогонь» спокутним пам’я т
ником жертвам світової вій
ни. П ’єр Л оті вважав цю 
книжку найпрекрасиішою з 
ус іх  книжок про війну. Б ар 
бюса вітали Поль і Віктор 
М агеріти , Ж аи  Роні-стар- 
ший, Поль Фор і багато ін
ших. Н авіть французька 
академія Гонкурів присуди
ла «Вогню» свою премію.

В  книжці Ф . Маркір’єра 
докладно аналізується твор
чість Анрі Барбюса, обидва 
його славнозвісні твори, ї х 
ній вплив на дальший роз
виток революційної фран
цузької літератури. Вдруге 
розглядає автор л ітератур
но-громадську діяльність ви
датного письменника в ос

танньому розділі своєї 
книжки, присвяченому руху 
«Клартс», літературно-мис
тецького революційного об’
єднання, в якому Анрі Бар- 
бюс відігравав провідну 
роль.

Менше знають у нашій 
країні другого революцій
ного французького письмен
ника тих років Раймона Ле- 
февра. Книж ка Ф . Н аркір ’є- 
ра знайомить нас з його 
ж иттям , творчістю, бороть
бою. Автор кількох антиім
періалістичних памфлетів 
(«Колиш ній солдат у 1920 
році» й ін .) , Раймон Лефевр 
бере участь у  роботі I I I  Ін 
тернаціоналу, його політич
на діяльн ість розвивається 
паралельно з літературною. 
В збірці оповідань «Солдат
ська війна», де вміщено тво
ри Лефевра і його колеги 
Поля Вайян-Кутю р’є, Л е 
февр гостро виступає проти 
шовіністично настроєної ін
телігенції. В  цій збірці зву
чить глибока любов до про
стого народу. Недарма 
«Ю маніте» охарактеризува
ла «Солдатську війну», як 
«одну з найкращих книжок, 
виданих за останні п’ять 
років» (тобто за час І св і
тової в ійни). В  1919 році 
Раймон Лефевр закінчив 
роман «Жертвоприношення 
Авраама», скерований про
ти лицемірства й п ідступ
ності шовіністичної інтел і
генції. В  1914— 1918 роках 
французька бурж уазія вою
вала не тільки проти ні
мецького, а й проти власно
го народу — така провідна 
ідея цього викривального 
тзору. Взявши назву з біб- 
лейного сюжету, Лефевр 
розповів у романі про акаде- 
міка-археолога, батька мо
лодого письменника Тестю , 
який в ім ’я показного пат
ріотизму відправив свого си
на на фронт. Син гине, а 
батько заробляє гроші по
смертним виданням його 
творів. М ати вбитого приму
шує свого чоловіка писати 
заради грошей шовіністичні 
статті. «Жертвоприношення

Авраама», — писав Ромен 
Роллан, — це трагікомедія. 
Комедія за характерами. 
Трагедія за обставинами. 
Внаслідок виходить см іш 
ний і нестямний спектакль». 
У  новій книжці «Губка з 
оцтом» Лефевр знову звер
тається до цієї ж теми — 
викриття шовінізму й лице
мірства буржуазних класів. 
Цей останній твір Раймона 
Лефевра сповнений великої 
сатиричної сили. Лефевр був 
палким другом Радянського 
Союзу. Одна з секцій Інтер
націоналу колишніх учасни
ків війни заявила в листі до 
«Ю маніте»: «Своїми твора
ми Раймон Лефевр був для 
нас маяком, який надавав 
впевненості нашому руху за 
ідеал загального миру, який 
прийде з волі організованих 
мас». Лефевра називали од
ним із перших комуністів- 
інтелігентів.

Велику увагу приділяє 
Ф . Н аркір ’ер революційній 
поезії Ф ранції початку X X  
століття . Серед авторів, які 
засуджували імперіалістич
ну війну, він називає і уна
нім істів Ж ю ля Ромена, 
Ж орж а Дюамеля і Ш арля 
В ільдрака і таких револю
ційних авторів, як Поль Вай
ян-Кутю р’є, Ж орж  Шене- 
в’єр, Рауль Верфей, Ж орж  
Пйош та інші. Автор ви
вчає маловідомі в нас оригі
нальні публікац ії тих років. 
Так , чи не вперше довіду
ється широкий читач про 
творчість поета-соціаліста 
Ж орж а Шенев’ера. Співро
бітник «Ю маніте», він пише 
«Оду Ж оресу», палкому 
борцеві проти м ілітаризму, 
вбитому напередодні війни 
1914— 1918 рр. Звертаючись 
до мотивів російських на
родних казок, Шенев’єр 
створює «Поему про росій
ську дитину». Це було тоді, 
коли передова французька 
громадськість виступила 
проти голодної блокади, за 
допомогою якої світова бур
ж уазія  сподівалася задуш и
ти першу в світі державу ро
бітників і селян. Змальову
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ючи голодну смерть росій
ської дитини, Шеиев’єр на
зиває справжніх винуватців 
цієї смерті:

Умерла зона, бо кільцем
стальним

Стискають армії всіх держав
Країну...
Померла, бо сором ми терпимо*^
Нікчемні люди! Терпіть і знати:
Вона вмирає і кожний день
Повинна знов і знов умирати.
Померла вона, бо ми на цю 

смерть
Відповідаєм лише сльозою.
Дитя, що не знало рум’янцю 

щік,
Померли тому, що ми — ніщо!

( П е р е к л а л а  А .  Г а р м а ш ) .

Поет гнівно виступає про
ти тих, хто пасивно ставить
ся до злочину імперіалістів.

В  одному з своїх останніх 
творів, поемі «Памір», над 
якою він працював майже 
шість років, Шенев’єр зо
бражує старий світ, стару 
Європу у вигляді знесиленої 
жінки в траурній накидці, в 
очах якої — біль і сором за 
все заподіяне, за смерть 
мільйонів ї ї  синів. В ін  пе
редбачає, що вибухатиме 
ще не одна війна, але за ни
ми прийде Революція під 
знаком Серпа й Молота, 
прийде нова людина, яка 
встановить на землі царство 
свободи.

Окремий розділ книжки 
присвячено видатному рево
люційному прозаїку й пое
ту Полю Вайяну-Кутю р’є. 
Один з блискучих представ
ників того покоління фран
цузької інтелігенції, яке на 
полях битв на власні очі по
бачило, що таке імперіалі
стична війна, Поль Вайян- 
Кутю р’є — прозаїк і поет — 
брав активну участь у рево
люційній боротьбі. В ін  прой
шов від М адріда до Ш ан
хая. Я к  у поетичній, так  і в 
прозовій своїй творчості, він 
був насамперед ліриком. Ц і 
риси свого таланту Вайян- 
Кутю р’є підкорив ідеям ре
волюційної боротьби. Я к  і 
інші його товариші, він теж 
сформувався на фронті, як 
соціаліст - інтернаціоналіст. 
Вирішальну роль в його 
житті відіграв, проте, 1917

рік, рік Жовтневої револю
ції. Вайян-Кутю р’є став ак
тивним діячем Французької 
комуністичної партії і Ко 
мінтерну. Знайомство з Л е 
ніним і перебування в Р а 
дянській Росії остаточно 
сформували світогляд пи
сьменника, світогляд полу
м’яного борця за справу ко
мунізму. «Листи до моїх дру
зів» Вайяна-Кутю р’є відби
вають процес його ідейного 
розвитку; оповідання, вмі
щені в згаданій вже збірці 
«Солдатська війна», за оцін
кою сучасної йому критики, 
«справедливо можна на
звати гімном на честь народ
ної душ і». В повісті «У  від
пустці» Кутю р’є показує 
солдатів-фронтовиків і шо
віністично настроєну бур
ж уазію . Далеко не всі сол
дати розуміють імперіалі
стичну суть війни. Але вони 
стають непримиренними во
рогами т іє ї наволочі, яка 
окопалася в тилу й наживає 
собі багатство на смерті 
своїх співвітчизників-фрои- 
товиків. В ірш і Поля Вайяна- 
Кутю р’є, зібрані в кількох 
книжках, також присвячені 
викриттю шовінізму, бороть
бі за нове, справедливе 
життя для народу, без екс
плуатац ії і воєн. В  такому 
творі як «Червоні поїзди» 
Кутю р’є прямо пише про не
обхідність перетворити вій
ну імперіалістичну на війну 
громадянську. П алкі слова 
знаходить він для оспіву
вання пролетарської револю
ц ії в Росії. У  книжці 
Ф . Н аркір ’єра л ітератур
ний ш лях П . Вайяна-Кутю 
р’є проаналізовано напрочуд 
переконливо.
■* Передостанній розділ 

книжки «Ліве крило паци
фістської літератури» харак
теризує твори так званих 
«попутників» революційної 
літератури Ф ранції, які 
«проводили ч ітку межу між 
долею народу, фронтовиків, 
тих, хто проливає кров, і ти
ми, хто наживається на кро
ві й сльозах». Це — твори 
письменників Рене Аркоса,

С ір іль Берже, Ж ана Бериьє, 
Леона Верта, П ’єра Шена, 
Р . Доржелеса, Л у ї Деллю ка, 
Леона М уссіиака та інших. 
Нареш ті, останній розділ 
присвячений відомій й ви
значальній для всієї револю
ційної літератури Франції 
літературній групі «Клар- 
те», на чолі якої стояли спо
чатку Ромен Роллан і Анрі 
Барбюс, а пізніше — Анрі 
Барбюс.

Ф . Н аркір ’ер простежує 
походження цього об’єднан
ня революційних письменни
ків. Група «Кларте» виник
ла в 1919 році, вона об’єдна
ла тоді навколо себе пере
важно пацифістів, хоча до 
неї входили й кращі пред
ставники французької інте
лігенц ії тих часів, а також 
люди революційних переко
нань. Д іяльн ість  Анрі Бар- 
бюса в цій групі, його мані
фест до інтелігенції «З но
жем у зубах», де Барбюс 
закликає всіх свідомих пред
ставників французьких ін
телектуалістів стати на бік 
соціальної революції, визна
чили поступове перетворен
ня ц ієї загалом дуже ради
кальної, але напочатку все ж 
таки розпливчастої організа
ц ії в бойову літературну 
групу з комуністичною плат
формою. Ця еволюція стала
ся внаслідок гострої й на
пруженої полеміки між ре
волюційною частиною цієї 
групи, очоленою Анрі Бар- 
бюсом, і поміркованішою, 
яку очолив Ромен Роллан. 
Причиною полеміки були 
незгоди Барбюса й Роллана 
в таких питаннях, як дикта
тура, насильство, дисциплі
на. В ті роки Ромен Роллан, 
який, звичайно, не був па
сивним пацифістом і не від
вертався від революційних 
мас, все ж таки не пройшов 
іще того ш ляху ідейної ево
лю ції, який визначив його 
антифашистську й просякну
ту любов’ю до Радянського 
Союзу діяльність.

Зрештою Ромен Роллан з 
групою його прихильників 
виходить із «Кларте», і гру-
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па на певний час, ставши 
ідейно монолітною, значно 

дюшпрюе свою діяльність, 
бгає міжнародною організа
цією. Організація «Кларте» 
і журнал під тією самою на
звою, який вона видає, став
лять важливі актуальні пи
тання по тільки літературно- 
мнстсцького, а й безпосеред
ньо політичного зм істу (на
приклад, про вступ Компар
т ії  Франції до Комінтерну 
тощ о). «Кларте» підтримує 
тісний зв’язок і з радянськи
ми письменниками й крити
ками. Так , на сторінках ж ур
налу в 1921 році було вміще
но статтю  А . В . Луначар- 
ського « I I I  Интернационал 
и интеллигенция». Ленін в 
спеціальному листі групі 
«Кларте» високо оцінює ї ї  
д іяльність. У  своїй книжці 
Ф . Н аркір ’єр докладно про
стежує ш лях ц ієї групи аж

до ї ї  л ікв ідац ії в роки тим
часової стаб іл ізац ії кап іта
лізму (1924— 27 рр .), розпо
відає про напружену внут
рішню боротьбу всередині 
групи та журналу («К л ар 
те», як група, була л іквідо
вана раніше ж урналу), про 
захоплення провідних пози
цій у журналі груповщика- 
ми й сектантами, які різко 
виступили проти Анрі Бар- 
бюса, нарешті, про л ікв іда
цію журналу «Кларте» в 
1928 році. Я к  відзначає ци
тований автором книжки 
І. Анісімов, нині директор 
Інституту світової л ітерату
ри ім. Горького, «рух «Клар 
те» сприяв проникненню ос
новних принципів соціалізму 
в громадську думку. З а га 
лом кажучи, рух «Кларте» 
відіграв дійову й дуже знач
ну роль».

Закінчується книжка

«Французская революцион
ная литература (1914—
1924)» п і дсу м к а м и в н к л а - 
дсиого вище матеріалу і ко
роткою розповіддю про те, 
як розвивалася далі й роз
вивається нині література 
соціалістичного реалізму в 
сучасній Франції.

Ц ікаве й грунтовне дослі
дження Ф . С . Н аркір ’єра, 
що містить чимало нових 
для нашого читача матеріа
лів , безумовно буде корисне 
і читачам-спеціалістам, і 
тим, хто взагалі цікавиться 
розвитком с у ч а с н г 7 зарубіж 
ної літератури. Особливу 
принаду надає книжці те, 
що йдеться в ній про наших 
однодумців, друзів і спіль
ників, зачинателів л ітерату
ри соціалістичного реалізму 
у Франції.
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